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I. Potret Masyrakat Hukum Adat di Provinsi 
Kalimantan Tengah dan Kabupaten Pulang Pisau 

erdasarkan data BRWA, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 47 

wilayah adat. dan 44 Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang 

mendiami wilayah seluas 973.527 Ha atau 16 persen dari total luas 

wilayah provinsi Kalteng (157.983 km²), artinya jumlah sebaran 

masyarakat adat di wilayah Provinsi Kalteng cukup luas. Keberadaan 

masyarakat hukum adat yang telah diakui oleh pemerintah, antara lain 

suku Dayak Ngaju, Suku Dayak Out dan Suku Daya Ma’anyan. Tiga suku 

besar tersebut dalam perkembangannya terbagi lagi menjadi suku Daya 

Siang, Dayak Lawangan, Dayak Kohin, Dayak Bakumpai, Dayak Dusun 

Witu, Dayak Dusun Malang, Dayak Bawo, Dayak Tawoyan, Dayak Punan 

Aput, Dayak Tomon, dan Dayak Paku.1 

 Dari data tersebut 47 MHA diantaranya telah teregistrasi, hanya 3 yang 

telah selesai pada tahap tersertivifikasi. Artinya data sosial dan informasi 

spasial, termasuk dokumen batas-batas wilayah adat telah lengkap. 

 Sedangkan untuk kabupaten Pulang Pisau, memiliki luas wilayah 8.997 

km² dengan jumlah penduduk sebanyak 120.062 jiwa. Kabupaten Pulang 

Pisau sendiri memiliki 6 komunitas masyarakat adat yang telah teregistrasi, 

yaitu: Ngaju Bawan, Ngaju Jabiren, Ngaju Lawang Uru, Ngaju Pangi, Ngaju 

Tembang Terusan, dan Ngaju Tumbang Nusa. Dengan demikian perlu ada 

upaya peningkatan ke tahap berikutnya dengan disertai juga data- data 

tambahan. Terdapat lima persyaratan untuk mendapatkan pengakuan 

bagi masyarakat adat yaitu: a) sejarah Masyarakat Hukum Adat; b) wilayah 

Adat; c) hukum Adat; d) harta kekayaan dan/atau benda- benda adat; dan 

e) kelembagaan/sistem pemerintahan adat. 

II. Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi 

Berdasarkan Permendagri No 52 tahun 2014 tentang Pedoman 

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terdapat 3 

tahapan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan. Namun yang perlu 

dicermati dari Permendagri 52, telah 2 mengatur dengan detail Mekanisme 

Pengakuan serta di mana kewenangan tersebut berada, walaupun itu 

hanya sebatas kepada Pengakuan Komunitas (Kelompok) dan belum 

secara khusus mengakui wilayahnya. 

  
 

1 https://brwa.or.id/ Diakses pada Desember 2029 
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Regulasi Bunyi Pasal 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasa 118 Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 bahwa "Negara 
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat serta hak-hak 
tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 
diatur dalam undang-undang 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 
Pokok-Pokok Agraria 

Pasal 3 menentukan bahwa pelaksanaan hak 
ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari 
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang 
menurut kenyataannya masih ada, harus 
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 
kepentingan nasional dan negara, yang 
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak 
boleh bertentangan dengan undang-undang dan 
peraturanperaturan lain yang lebih tinggi 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 
Hak Asasi Manusia (HAM) 

Pasal 6 ayat (1) bahwa: "Dalam rangka 
penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan 
kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus 
diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, 
masyarakat, dan pemerintah." 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan 

Pasal 67 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang 
Perkebunan 

Pasal 9 ayat (2) undang-undang ini menyatakan 
bahwa "Dalam hal tanah yang diperlukan 
merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum 
adat yang menurut kenyataannya masih ada. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Nomor 
45 Tahun 2009 Tentang Perikanan 

Pasal 6 undang-undang ini menyatakan bahwa 
pengelolaan perikanan untuk kepentingan 
penangkapan dan pembudidayaan ikan harus 
mempertimbangkan hukum adat dan kearifan 
lokal serta memperhatikan peran serta 
masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara 

Pasal 145 ayat (1) 

UU 612014 Desa Pasal 97 

Permendagri no 52 tahun 2014 Pasal 5 

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 atas uji materi UU No. 41/2009 tentang Kehutanan 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

3  

 

III. Masalah Utama Masyarakat Hukum Adat 
 

 
  

 Pengakuan, Penghargaan, dan perlindungan MHA oleh pemerintah diwujudkan melalui 

regulasi, regulasi untuk Pengakuan & Perlindungan MHA dan regulasi Penetapan Wilayah 

Kelola. Namun selama ini, pemerintah daerah masih banyak yang memiliki political will untuk 

merumuskan regulasi yang berpihak pada MHA, sekaligus memberikan keleluasaan anggaran 

untuk memenuhi hak MHA. Untuk Prov Kalteng, status regulasi pengakuan MHA masih 

pada tahapan raperda yang telah digagas sejak tahun 2018. Sedangkan di Kab Pulang 

Pisau, masih tahapan Keputusan Bupati tentang SK pembentukan MHA di Pulang Pisau. 

Di kedua daerah tersebut masih belum ada yang secara definitive telah memiliki perda atau 

regulasi sah terkait pengakuan dan perlindungan MHA.  

 Dukungan pemerintah pun diperlukan dalam upaya penguatan masyarakat adat 

khususnya dalam sektor ekonomi sebagai upaya pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat 

untuk hidup sejahtera. Hal yang menarik untuk diperhatikan, berdasarkan Hasil riset Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di enam wilayah komunitas adat memperlihatkan, nilai 

ekonomi pengelolaan sumber alam lestari menghasilkan Rp159,21 miliar per tahun, dan jasa 

lingkungan sampai Rp170,77 miliar per tahun. Ini baru enam wilayat adat. Artinya, potensi 

ekonomi komunitas masyarakat adat dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber andalan 

penyangga perekonomian daerah. Namun untuk mencapai tahapan sebagai salah satu 

sumber pendapatan daerah maka perlu kolaborasi antara komunitas masyarakat adat dan 

pemerintah daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 http://pskl.menlhk.go.id/berita/196-belum-ada-hutan-adat-yang-diserahkan-ke-masyarakat-kalimant an-tengah.html 
3 https://www.jubi.co.id/pemerintah-kampung-wajib-sisihkan-rp-50-juta-untuk-pemetaan-wilayah- 

adat/

Kebijakan Pemda

Pengakuan Penghargaan Perlindungan Pemenuhan Hak

http://pskl.menlhk.go.id/berita/196-belum-ada-hutan-adat-yang-diserahkan-ke-masyarakat-kalimant%20an-tengah.html
http://pskl.menlhk.go.id/berita/196-belum-ada-hutan-adat-yang-diserahkan-ke-masyarakat-kalimant%20an-tengah.html
https://www.jubi.co.id/pemerintah-kampung-wajib-sisihkan-rp-50-juta-untuk-pemetaan-wilayah-
https://www.jubi.co.id/pemerintah-kampung-wajib-sisihkan-rp-50-juta-untuk-pemetaan-wilayah-adat/
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 Dengan demikian salah satu tantangan dalam mendorong pengakuan Komunitas 

Masyarakat Adat adalah alokasi anggaran yang selama ini belum secara efektif dan efesien 

berdampak pada masyarakat adat. Hal pertama adalah pengakuan kemudian adalah 

penguatan masyarakat adat dalam upaya mengembakan potensi-potensi ekonomi agar 

masyarakat adat dapat mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi kelompok yang rentan. 

 Berdasarkan data Peta Konsesi Perkebunan Sawit yang dipublis di website WWF4, di 

Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 288 perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah 

Kalimantan Tengah. Tidak hanya perkebunan kepala sawit, di Kalimantan Tengah juga 

terdapat 55 perusahaan yang memanfaat kawasan hutan melalui IUPHHK Hutan alam dengan 

total konsesi seluas 3.936.340 Ha. Terdapat 39 Perusahaan yang mendapatkan izin IUPHHK-

Hutan Tanaman dengan konsesi seluas 844.717,43 Ha. Perizinan lainnya yang memasuki 

kawasan hutan adalah izin pertambagan, berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Prov Kalimantan Tengah, pada tahun 2018 terdapat 437 untuk eksplorasi dan izin 

operasi produksi pertambangan. 

 Data perizinan baik konsesi pada pemanfaatan kawasan hutan dan pertambangan 

menjadi tatangan bagi masyarakat adat, sangat rentan terjadinya konflik antara MHA dengan 

perusahaan atau MHA dengan pemerintah yang memberikan perizinan. Konflik bermula 

karena tidak tegasnya pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan yang diperuntukan 

bagi MHA, kemudian terjadi tumpang tindih kawasan. Dalam prakteknya, keberpihakan 

pemerintah pada MHA masih sangat minim. Pemerintah lebih dekat dan berpihak pada pemodal 

yang akan mengekspansi modalnya untuk pengelolaan lahan. Konflik tersebut tidak hanya 

merugikan MHA namun juga pemerintah dan pemodal. Sebab proses produksi tidak akan 

berjalan dengan efektif. Konflik yang terjadi justru membuat posisi MHA semakin menjadi 

kelompok rentan karena akan dijauhkan dari faktor produksi, dalam hal ini tanah dan segala 

potensi yang dimiliki. Potensi konflik tersebut telah tergambar jelas, bahwa sejak tahun 2004 

hingga 2019 terdapat 122 konflik tenurial.5 Lebih spesifik, konflik yang terjadi di Kab Pulang 

Pisau telah terjadi sebanyak 5 konflik yang semua berkaitan dengan perebutan lahan untuk 

kepentingan perkebunan kelapa sawit. 

 Kerentanan MHA tidak berhenti pada konflik tenurial saja, namun juga kebakaran hutan 

yang seringkali membuat MHA lebih mudah jatuh pada kondisi hidup yang tidak sejahtera. 

Sejak tahun 2014-2019, api telah membakar kawasan hutan dan lahan seluas 947.062,10 Ha 

di Prov Kalteng.6 Penanggulangan kebakaran yang ada masih berkutat seputar teknis 

pencegahan dan pemadaman kebakaran. Kasus kebakaran hutan di Indonesia merupakan 

masalah struktural pengelolaan sumber daya alam, yang hanya dapat diselesaikan dengan 

pendekatan skema kebijakan, hukum, dan kelembagaan secara progresif. 

 
 

 

4 https://www.wwf.or.id/?13020/Peta-Konsesi-Perkebunan-Sawit  

5 Data konflik tenurial diunduh dari website https://tanahkita.id/   
6 http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran 

https://www.wwf.or.id/?13020/Peta-Konsesi-Perkebunan-Sawit
https://tanahkita.id/
http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran
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IV. Arah Kebijakan Daerah 
 Arah Kebijakan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah dan Kab. Pulang Pisau yang 

menyinggung substansi Masyarakat Hukum Adat, telah dipetakan pada dokumen berikut: 

 

 Provinsi 

Kalimantan 

Tengah 

Kabupaten 

Pulang 

Pisau 

RPJMD Ada Ada 

Perda Berkaitan Masyarakat Hukum Adat Ada Tidak ada 

SK Gub/ Bupati tentang pembentukan 

Masyarakat 

Tidak ada Ada 

Hukum Adat   

Program yang berkaitan dengan Masyarakat 

Hukum Adat 

Ada Ada 

 

4.1 Provinsi Kalimantan Tengah 

 Program pembangunan daerah, diterjemahkan dalam program prioritas yang pada 

dasarnya dijabarkan dari strategi yang telah dirumuskan. Berdasarkan Arah Kebijakan pada 

masing- masing perspektif dan indikator kinerja (outcome) yang dipersyaratkan maka 

dirumuskan berbagai jenis program terkait. Dalam Dokumen RPJMD 2016-2012 Prov Kalteng, 

Masyarakat Hukum Adat disinggung dalam: 

Tabel. RPJMD 2016-2021 Prov Kalteng 

 

Strategi Arah 

Kebijakan 

Program 
Prioritas 

kegiatan 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Alam secara 

bijaksana yang 

berkelanjutan 

Pemanfatan 

hasil 

Sumber 

Daya Alam 

Program 

Pemanfaatan 

Potensi 

Sumber Daya 

Hutan 

Melibatkan masyarakat adat untuk 

bisa mengelola lahan kritis dengan 

tanaman industry 

  Program 

Penanganan 

Kawasan 

Lahan Gambut 

(PLG) 

Peningkatan produktivitas pertanian 
dan perkebunan pada lahan PIPPIB, 
gambut dalam, PIAPS, dan Wilayah 
Adat ditentukan melalui peta usulan 
Kawasan Pertanian dan Perkebunan 
di Kawasan PIPPIB, Gambut Dalam, 
PIAPS, Wilayah Adat di Provinsi 
Kalimantan Tengah. 

Sumber: Data olah Seknas Fitra 
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 Dalam Rencana Lima tahun, yang dituangkan dalam RPJMD 2016-2021, keterlibatan 

MHA hanya pada pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan. Sedangkan untuk 

pengakuan masyarakat, penghormatan MHA masih belum tampak dalam dokumen tersebut. 

Sedangkan untuk pemenuhan Hak MHA, pemprov Kalteng mewujudkan melalui program OPD 

(Organisasi Perangkat Daerah) program yang bertujuan melindungi masyarakat adat 

dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

 

Tabel. Program Pemerintah yang berpihak pada MHA berdasarkan dokumen Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah 

 

Program Kegiatan Indikator Kinerja OPD Penanggung 

Jawab 

Program Perlindungan 

dan Konservasi 

Sumber Daya Alam 

Pemetaan Wilayah 

Adat yang Perlu di 

Konservasi 

Teridentifiikasi dan 

terverifikasi wilayah 

adat, masyarakat 

adat dan hukum 

adat yang perlu di 

konservasi 

Dinas Lingkungan Hidup 

Program Peningkatan 

Penyuluhan dan 

Pengembangan 

Perhutanan Sosial 

Serta Penanganan 

Konflik Tenurial 

Identifikasi Hutan Adat Jumlah Dokumen 

Identifikas Hutan 

Adat 

Dinas Kehutanan 

Pendampingan 

Penetapan/Pengakuan 

Masyarakat Hukum 

Adat 

Jumlah Penetapan 

Wilayah Adat 

Dinas Kehutanan 

Sosialisasi Hutan Adat Jumlah Peserta 

yang mengikuti 

Sosialisasi 

Dinas Kehutanan 

Program 

Pemberdayaan Fakir 

Miskin, Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) dan 

Penyangdang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) Lainnya 

Peningktan 

Kemampuan (Capacity 

Building) Petugas dan 

Pendamping Sosial 

Pemberdayaan Fakir 

Miskin, KAT dan PKMS 

Lainnya 

Terlaksananya 

Bimbingan Teknis 

Petugas 

Pendamping Fakir 

Miskin 

Dinas Sosial 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Usaha Bagi Keluarga 

Miskin 

Meningkatnya 

Usaha Bagi Fakir 

Miskin 

Dinas Sosial 

Sumber: Data olah Seknas Fitra 

 

 
 



  

7  
 

 
 
 
 
 Peneliti melihat adanya ketidak konsistenan antara rencana yang dituangkan dalam 
RPJMD 2016-2021 disandingkan dengan RKPD 2020. RKPD 2020 lebih menyentuh 
kepentingan MHA. Ketidak konsistenan antar dokumen perencanaan dan anggaran banyak 
ditemui, baik ditingkat daerah dan tingkat pusat. Hal ini berdampak pada perencanaan 
pembangunan di daerah yang belum tentu berimplikasi secara langsung pada Masyarakat, 
khusunya Masyarakat adat. 
 
 Selanjutnya, dari dokumen perencanaan masih tampak bahwa MHA masih belum 
menjadi prioritas Pemerintah. Tidak hanya aspek pengakuan dan penghormatan, untuk 
pemenuhan Hak bagi MHA masih ‘sebatas’melepaskan dari definsi kerentanan sosial dan 
terpencil. Hal tersebut berisiko pada MHA yang berada di wilayah yang tidak terpencil. 
Sedangkan secara sebaran, MHA tidak melulu berada di wilayah terpencil. Sedangkan 
peningkatan kesejahateraan MHA, sebagai entitas yang mandiri masih belum tampak pada 
dokumen perencanaan baik di RPJMD dan RKPD. Program KAT sendiri, jika dikritisi belum 
tentu menyentuh dan berdampak pada pemenuhan Hak MHA, sekalipun dalam 
nomenklaturnya terdapat Kelompok Adat Terpencil. 
 
 Dari aspek regulasi, Perda Kelteng pembahasan terkait masyarakat adat terdapat dalam 
Perda Nomer 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dimana 
perda tersebut bertujuan untuk pemberdayaan Lembaga Adat Dayak. Sedangkan dalam 

4.2 Kabupaten Pulang Pisau 

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018–2023, telah 

ditetapkan Program Prioritas Daerah 2018-2023 yang berkaitan dengan MHA masuk dalam 

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 

 

Tabel. Program Pemerintah yang berpihak pada MHA berdasarkan dokumen Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019 Kab Pulang Pisau 

 

Program Prioritas Kegiatan Indikator 

Outcome 

Program Perlindungan 
dan Konservasi Sumber 
Daya Alam 

Pemetaan Wilayah 

Adat yang Perlu di 

Konservasi 

Inventarisasi 

Kearifan Lokal 

Penyusunan Perda 

tentang Pengakuan 

dan Perlindungan 

Wilayah Adat 

 

Sumber: Data olah Seknas Fitra 
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 Kemudian, berkaitan dengan pemenuhuhan HAK MHA, programnya sama sepeti di 

tingkatan Provinsi, yaitu Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) 

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dan Program Penataan 

Hukum atau Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2018. Pemkab Pulangpisau memiliki 

goodwill pada MHA melalui penerbitan SK Bupati No 44 tahun 2019 tentang Pembentukan 

Panitia MHA. Berdasarkan dokumen Perencanaan, tergambar bahwa Prov Kalteng masih 

belum begitu seresponsif Kab Pulangpisau dalam keberpihakannya pada MHA. 

 

V. Potret Anggaran Daerah 
 Setelah melihat arah kebijakan daerah, Fitra melakukan analisis terhadap keuangan 

daerah baik dari sisi pendapatan dan belanja. Berdasarkan potret Pendapatan daerah yang 

bersumber dari PAD baik Provinsi Kalteng atau Kab. Pulang Pisau memiliki tren PAD yang baik 

atau meningkat, padat tahun 2019 kenaikan PAD Provinsi Kalteng mencapai 12% dan kenaikan 

Kab Pulang Pisau mencapai 2%. Artinya kinerja untuk mendorong pendapatan daerah 

mengalami perbaikan, meski untuk Kab Pulang Pisau tidak terlalu signifikan. 

 

Bagan. Pendapatan Daerah (dalam miliar Rp) 

 

  Sumber: DJPK Kemenkeu RI di olah Seknas Fitra 

 

 Selain pendapatan daerah, Fitra juga mempotret tren belanja daerah yang terbagi 

menjadi Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL). Belanja tidak langsung 

(BTL) adalah belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti belanja pegawai, bunga, subsidi, 

hibah, bantuan sosial, belanja bagi basil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 

Sedangkan belanja langsung (BL) adalah belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, seperti belanja 

pegawai langsung, belanja barang-jasa, dan belanja modal. 
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Bagan. Pendapatan Daerah (dalam miliar Rp) 

 Sumber: DJPK Kemenkeu RI di olah Seknas Fitra 

 Berdasarkan data, Prov Kalteng memiliki perbaikan atas Belanja Tidak Langsung, 

dimana BTL pada tahun 2017 mencapai 61%, sedangkan pada tahun 2019 BTL hannya 

mencapai 49%, artinya BL yang merupakan belanja yang dianggarkan dan berhubungan 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah mengalami porsinya 

mengalami kenaikan. Sedangkan kabupaten Pulang Pisau mengalami penurunan dari tahun 

2017 sampai tahun 2019. Yang semula BL mencapai 53%, pada tahun 2018-2019 hannya 

mencapai 44%, artinya belanja yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan 

mengalami penurunan. 

 Selain, analisis makro keuangan, Fitra juga melakukan analisis terhadap Ruang Fiskal 

Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA), dan Rasio Surplus-defisit. Indikator Ruang 

Fiskal Daerah daerah dapat diukur dengan membagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 

keseluruhan pendapatan daerah. daerah ini menunjukkan seberapa besar kemampuan PAD 

dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik 

kepada masyarakat. Daerah dengan rasio derajat disentralisasi fiskal daerah yang rendah 

relatif lebih bergantung kepada pemerintah pusat. Namun demikian, peningkatan rasio ini 

dapat bermakna negatif jika sumber PAD adalah pendapatan bunga yang menunjukkan 

besarnya dana Pemda yang disimpan di bank dan tidak dibelanjakan. 

 

Tabel Tren Kapasitas Fiskal Daerah 

 2017 2018 2019 

Provinsi Kalimantan 

Tengah 

Sedang Sedang Renda

h 

Kabupaten Pulang Pisau Rendah Rendah Renda

h 

Sumber: DJA Kemenkeu RI olah Seknas Fitra 
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 Berdasarkan tabel diatas, raung fisikal baik Prov Kalteng dan Kab Pulang Pisau, memiliki 

tren rendah, hal ini menunjukan bahwa daerah tersebut tidak memiliki ketersediaan ruang 

dalam anggaran yang terbatas. Sehingga jika daerah ingin memiliki ruang fisikal yang baik 

maka selain mendorong PAD dearah berkewajiban juga untuk melakukan efesiensi belanja 

kearah yang berkualitas. 

 
Bagan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA Sebelumnya (dalam Miliar Rp) 

 

 Sumber: DJPK Kemenkeu RI di olah Seknas Fitra 

 

 Besarnya SiLPA pada akhir tahun tentunya menjadi salah satu sumber pembiayaan 

pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Jika SiLPA tersebut mampu 

dimanfaatkan untuk belanja pada tahun berkenaan, maka memberikan indikasi bahwa daerah 

mampu mengoptimalkan penggunaan SiLPA. Semakin besar rasio optimalisasi SiLPA, maka 

kemampuan daerah untuk mengoptimalkan SiLPA juga akan semakin besar. Dari bagan diatas 

kita bisa melihat bahwa Prov kalteng dalam dua tahun terakhir memiliki SiLPA yang cukup 

besar meskipun memiliki tren yang menurun, artinya SiLPA tersebut harus mampu 

dimanfaatkan untuk belanja pada tahun berkenaan yang lebih efektif agar kebermanfaatan 

anggaran daerah bisa lebih optimal. 

 

Bagan. Tren Rasio defisit anggaran (dalam miliar Rp) 

 Sumber: DJPK Kemenkeu RI di olah Seknas Fitra 
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 Kemudian rasio defisit anggaran, defisit APBD merupakan selisih kurang antara 

Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila 

jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Rasio defisit anggaran dapat 

menggambarkan kemampuan daerah dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah, 

untuk menutupi defisit anggaran tersebut maka pemerintah daerah dapat menutupinya dengan 

pembiayaan yang ada di SiLPA, pengunaan dana candangan, penerimaan pinjaman, hasil 

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. SiLPA merupakan milik daerah yang 

bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan risiko fiskal seperti halnya pinjaman. Dalam hal 

APBD mengalami defisit, tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada 

daerah untuk menutup defisit tersebut. Pad atahun 2019, berdasarkan data APBD DJPK 

Kemenkeu RI, rasio defisit anggaran provinsi Kalteng pada tahun 2019 cukup besar yaitu 

sebanyak Rp 309 miliar, sedangkan Kab Pulang Pisau pad atahun 2019 mengalami penurunan 

surplus. 

5.1 Provinsi Kalimantan Tengah 

 Selama 2017-2019, Provinsi Kalteng memiliki Rasio Ruang Fiskal yang rendah. Ini 

mengidikasikan bahwa Prov Kalteng masih begitu bergantung pada dana transfer pemerintah 

pusat. Oleh karena itu, kesulitan untuk membiayai urusan yang bukan wajib. Dampaknya, 

terlihat dari alokasi anggaran yang minim untuk urusan MHA. Untuk mendukung peningkatan 

Ruang Fiskal, Pemprov dapat mengembangkan potensi pendapatan dari PAD. Hal lainnya, 

pemprov masih belum mampu memaksimalkan dana transfer untuk mengembangkan potensi 

daerah. 

 

Provinsi Kalimantan Tengah 

 2019 2018 2017 

APBD 5.456.290.313.010,14 4.625.108.656.900 3.984.273.203.226 

Rasio Derajat 
Kemandirian Daerah 

31% 32% 32% 

Celah Fiskal 41% 38% 39% 

Sumber: DJPK Kemenkeu RI di olah Seknas Fitra 

 Penelitian ini melihat, Pemprov Kalteng belum melakukan pemetaan yang komperhensif 

untuk mendorong PAD. Untuk tahun 2019, PAD Kalteng Rp 1,59 Tatau 31% dari total 

pendapatan daerah sebesar Rp. 5,14 T. Sumber PAD masih didominasi Pajak dan retribusi. 

Pajak pun lebih banyak pada Pajak kendaraan bermotor. Sedangkan Retribusi Pelayanan 

Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan atau Dikelola 

oleh Pemda senilai Rp. 1,8M. Dengan SiLPA sebesar Rp. 308 M. Pemprov Kalteng dapat 

memaksimalkan potensi pendapatan dengan melibatkan MHA sebagai actor terdepan dalam 

pengelolaan hutan dan lahan. Dari peta anggaran tersebut tergambar bahwa potensi 

pariwisata dan potensi lainnya seperti kekuatan ekonimi MHA belum tergarap maksimal. 

 

 

 

 Merujuk pada dokumen RPJMD Provinsi Kalimtan Tengah 2016-2021, Provinsi Kalteng 
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memiliki keberipahakan pada kepentingan masyarakat adat sekalipun keberpihakan itu tidak 

begitu banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa isu strategis pemerintah Pro Kalteng, 

antara lain 

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam secara bijaksana yang berkelanjutan kemudian 

diturunkan dalam arah kebijakan Pemanfatan hasil Sumber Daya Alam. Dituangkan 

kembali pada program Pemanfaat potensi sumber daya hutan, ada kegiatan Melibatkan 

masyarakat adat untuk bisa mengelola lahan kritis dengan tanaman industry. 

Masyarakat adat dilibatkan dalam mengelola bersama lahan kritis. 

2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 

Program ini menjadi program nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan 

Dinas Sosial di tingkat Provinsi dan Daerah. Salah satu output kegiatan ini adalah 

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui 3 

(tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.530.000.000 dan realisasi 

anggaran sebesar Rp. 2.507.400.040 atau 99,1% realisasi fisik 99,7% 

 Dalam Kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen APBD, terdapat Pemetaan Wilayah 

Adat yang Perlu di Konservasi. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah Teridentifikasi dan 

terverifikasi wilayah adat, masyarakat adat dan hukum, adat yang perlu di konservasi. Kemudian 

Identifikasi Hutan Adat targetnya merupakan dokumen untuk mengidentifikasi jumlah dokumen 

Hutan adat. Terdapat kegiatan yang menarik untuk penguatan ekonomi masyarakat adat 

Pengembangan Sarana danPrasarana Usaha Ekonomi Produktif, Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan dan Pendampingan Kegiatan Usaha Masyarakat 

Produktif. 

 

5.2 Kab. Pulang Pisau 

 Berdasarkan lapangan pekerjaan, penduduk kabupaten Pulang Pisau yang bekerja 

disektor Sumber Daya Alam seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikan, dan 

kehutanan sangat dominan yang itu sebanyak 46% dari total penduduk. Sedangkan lapangan 

pekerjaan kedua yang dominan yaitu disektor perdagangan, rumah makan, dan jasa 

akomodasi sebanyak 18% dari total penduduk. Sehingga bisa dibilang masyarakat di 

kabupaten Pulang Pisau memiliki ketergantungan yang tinggi atas Sumber Daya Alam dan 

lingkungan. 

 

Kabupaten Pulang Pisau 

 2019 2018 2017 

APBD 984.260.620.500,00 1.028.292.619.003 987.974.076.147 

Kemandirian Daerah 5% 4% 4% 

Celah Fiskal 34% 27% 33% 

Sumber: DJPK Kemenkeu RI di olah Seknas Fitra 
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 Berdasarkan data statistik, kawasan hutan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau sebesar 

78.519 hektar, dimana 17% dari total kawasan digunakan untuk suaka alam dan wisata, dan 

6% dari total kawasan digunakan untuk hutan produktif.7 

 Berdasarkan data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, 

kabupaten Pulang Pisau memiliki Pendapatan Daerah (PD) sebesar Rp 994 miliar, dimana Rp 

46 miliar atau 5% berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rp 790 miliar atau 80% berasal 

dari Dana Perimbangan (DAU dan DAK), dan terakir Rp 156 miliar (16%) berasal dari Lain-lain 

Pendapatan yang Sah. Jika mengacu pada Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD), kabupaten 

Pulang Pisau memiliki nilai rendah.8 Hal ini mencerminkan bahwa kemampuan keuangan 

daerah kabupaten Pulang Pisau rendah atau memiliki ketergantungan yang tinggi atas dana 

pusat atau transfer. Akibatnya kabupaten tidak memiliki diskresi yang luas terhadap APBDnya 

karena anggaran yang berasal dari transfer pusat penggunaan anggarannya sudah ditentukan. 

 Berdasarkan grafik tren pendapatan yang bersumber dari APBD murni, kabupaten 

Pulang Pisau memiliki pendapatan yang relatif fluktuatif, dimana pendapatan terbesar terjadi 

pada tahun 2018 yaitu mencapai Rp 1 triliun, sedangkan di tahun 2017 dan tahun 2019 hannya 

mencapai Rp 964 miliar. 

 Berdasarkan ulasan di atas, Sumber Daya Alam merupakan hal yang penting bagi 

daerah, tidak hanya berkontribusi kepada pendapatan daerah tetapi juga kehidupan 

masyarakat. Lantas bagaimana belanja pemerintah untuk keberlangsungan Sumber Daya 

Alam dan lingkungan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Ibid. 
8 Peraturan Kemenkeu RI, Nomer 126/PMK.07/2019 tentang Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD). 
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VI. Keberpihakan Kebijakan Anggaran Terhadap Sumber Daya Alam 

 Berdasarkan data APBD Kabupaten Pulang 

Pisau, anggaran belanja langsung kabupaten 

Pulang Pisau mengalami penurunan dari tahun 

2017 sampai tahun 2019. Pada tahun 2019, belanja 

langsung kabupaten Pulang Pisau Lebih banyak 

dibelanjakan untuk keperluan belanja modal (Rp 

200 miliar) dan belanja barang dan jasa (Rp 206 

miliar). Sedangkan untuk komponen belanja 

pagawai langsung, angkanya lebih kecil yang itu 

sebesar Rp 31 miliar. 

 Jika kita menyoroti anggaran di Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki fungsi 

pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, pada tahun 2019 Dinas 

Lingkungan Hidup memiliki anggaran langsung untuk lingkungan hidup sebesar Rp 748 juta 

atau 23% dari total belanja dinas dengan peruntukan untuk pengelolaan sampah/libah, 

rehabilitasi ekosistem pesisir/laut, penataan ruang terbuka hijau, Ijin Lingkungan (AMDAL UKL-

UPL SPPL), pemetaan kawasan hutan/Ex. Kebakaran Hutan, dan pengadaan sarana-

prasarana lingkungan hidup. Sedangkan sisanya sebesar Rp 1,9 miliar atau 60% dari total 

anggaran Dinas Lingkungan Hidup digunakan untuk kordinasi dan kebutuhan kantor. 

 

6.1 Belanja untuk Masyarakat Hukum Adat 

 
 Jika melihat anggaran seluruh dinas di kabupaten Pulang Pisau selama tiga tahun 

terakhir (tahun 2017-2019), anggaran yang dibelanjakan secara khusus untuk masyarakat 

hukum adat sebesar Rp 1,4 miliar. Dimana pada tahun 2019 anggaran untuk masyarakat 

hukum adat mengalami kenaikan sebesar Rp 346 juta. Pada tahun 2019, anggaran yang 

diberikan secara khusus untuk masyarakat adat terdapat pada Program Pemberdayaan Fakir 

Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) Lainnya, sebesar Rp. 661 juta. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut; 

 Sedangkan pada tahun 2018, anggaran yang secara khusus di belanjakan untuk 

masyarakat adat sebesar Rp 314,6 juta, dimana anggaran tersebut tertuang dalam program 

Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dan Program Penataan Hukum atau Peraturan 

Perundang-undangan, dengan rinciannya sebagai berikut; 

6.2 Upaya Mendorong Keberpihakan Kebijakan dan Anggaran 

 Gaventa (2006) menekankan perlunya memeriksa ruang, tempat dan bentuk-bentuk 

kuasa dalam partisipasi. Ruang merupakan peluang, momen dan saluran dimana warga 

negara dapats ecara potensial mempengaruhi kebijakan, wacana, keputusan dan relasi yang 

mempengaruhi kehidupan dan kepentingan mereka. Namun ruang tidak hadir dengan 

sendirinya, karena merupakan pertarungan berbagai kepentingan. Tempat partisipasi tidak 

hanya terkait dengan 
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 konteks lokal tetapi juga dipengaruhi dan berhubungan dengan konteks nasional dan 

global. Oleh karena itu, supaya MHA dapat mendorong kebijakan potensial dan dukungan 

pendanaan dalam upaya pengakuan dan penguatan masyarakat adat maka diperlukan 

partispasi secara aktif dari komunitas masyarakat adat. Keterlibatan MHA dapat dimulai dari 

keterlibatannya dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diadakan setiap 

tahun, biasanya diadakan setiap awal tahun. Kemudian, komunitas tidak hanya terlibat dalam 

proses partisipasi saja namun juga terlibat dalam mendorong implementasi good governance 

pemerintah, melalui prinsip-prinsip akuntablitas, partisipasif, transparan, dan koordinatif. 

 Berbicara ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan kehutanan oleh 

pemerintah kabupaten dalam implementasinya hanya mendorong keterlibatan masyarakat 

melalui tokoh masyarakat dan tokoh adat, artinya tingkat keterwakilannya masih belum 

komperhensif menyentuh persoalan utama dari persoalan MHA selama ini. Ketidak-jelasan 

mekanisme atas pelibatan masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan pemerintah, dalam 

prosesnya tidak menyurutkan semangat masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam 

pembentukan kebijakan. Dengan dukungan dari Organisasi Masyarakat Sipil, walau masih 

terbatas pada upaya advokasi kebijakan di tingkat desa dan kecamatan. Upaya pelibatan aktif 

tersebut dapat dimulai dari tingkatan terendah di level desa atau kampung. 

 Selain itu, upaya partisipasi komunitas masyarakat adat juga untuk mendorong 

penguatan masyarakat adat melalui pengembangan potensi ekonomi. Pengembangan produk 

usaha yang bernilai ekonomi dapat memperkuat taraf ekonomi masyarakat adat. Dengan 

mendapatkan bantuan dan dorongan dari pemerintah daerah, tidak sebatas pendanaan 

namun juga memikirkan rantai distribusi perdagangan sebagai komoditas daerah. Sehingga 

yang diuntungkan tidak saja Komunitas Masyarakat Adat. 

 Sejak awal 2018, AMAN melakukan penelitian valuasi (nilai) ekonomi di enam wilayah 

komunitas adat. Hasilnya rata-rata nilai ekonomi masing-masing komunitas tersebut lebih 

tinggi dari total produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten-kabupaten di mana 

komunitas-komunitas adat tersebut berlokasi. Sebagai perbandingan, nilai produk Sumber 

Daya Alam dan jasa lingkungan per tahun komunitas adat Seberuang, Sintang, Kalbar 

mencapai Rp 36,43 juta/kapita. Sementara perekonomian daerah Kab. Sintang hanya Rp 

27,89 juta/kapita/tahun. Jika ditotal nilai ekonomi (bukan nilai produk per kapita) komunitas 

adat Seberuang mencapai Rp 38,49 milyar per tahun, dengan rincian nilai ekonomi dari produk 

Sumber Daya Alam sebesar Rp 27,14 milyar per tahun dan jasa lingkungan sebesar Rp 11,35 

milyar per tahun.9 

Pola pendekatan kebijakan, anggaran dan penguatan ekonomi menarik untuk dikembangkan 

oleh komunitas masyarakat adat. Melalui kebijakan dan penganggaran, bantuan modal dan 

bantuan pemerintah daerah untuk mempromosikan dan mendistribusikan produk lokal 

komunitas masyarakat adat bisa menjadi sumber pendapatan bagi daerah. 

 

 
9 http://www.aman.or.id/2019/03/berhitung-nilai-ekonomi-di-wilayah-adat/ Diakses pada jan 2020 

http://www.aman.or.id/2019/03/berhitung-nilai-ekonomi-di-wilayah-adat/
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VII. Rekomendasi 
Berdasarkan kajian yang FITRA lakukan makan, untuk meningkatkan akses masyarakat 

hokum adat terhadap sumber kesejahteraan sosialnya, makan terdapat lima rekomendasi 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kabupten Pulang Pisau perlu 

menetapkan kawasan wilayah Masyarakat Hukum Adat 

Dengan segera memberikan penetapan kawasan untum MHA maka pemerintah 

daerah dapat mencegah terjadinya konflik perebutan lahan. Selama ini, konflik tenurial 

terjadi karena pemerintah tidak memiliki ketegasan dan keberpihakan pada MHA. 

Political will yang sudah tampak dari Pemprov Kalteng melalui penyusunan Raperda 

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, kemudian Bupati Pulangpisau 

yang telah menerbitkan SK Bupati No 44 tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia 

MHA. Oleh karena itu, itikad baik itu harus segera dikonkritkan melalui penetapan dan 

pengakuan MHA di Kalteng dan khsusunya di Kab Pulang Pisau. 

 

2. Pelibatan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan lingkungan dan 

pencegahan bencana alam. 

Untuk mengantisipasi terjadinya Kebakaran hutan seharusnya pemerintah dapat 

melibatkan MHA dalam menjaga dan mengelola hutan dengan prinsip-prinsip kearifan 

lokal yang biasa dijalankan oleh MHA. Artinya peran MHA sebenanrnya tidak hanya 

menolong dirinya sendiri namun juga  menolong pemerintah dalam melakukan 

pencegahan kebakaran hutan. Kebakaran hutan menjadi bahaya laten pemerintah 

daerah sebab selain faktor kerusakan lingkungan, polusi udara, membuat masyarakat 

menjadi tidak sehat, juga anggaran yang dikeluarkan untuk memadamkan kebakaran 

sangatlah besar. Dengan pelibatan aktif MHA dalam pengelolaan kawasan hutan dan 

lahan, maka dapat menjadi langkah preventif terjadinya bencana alam, seperti 

kebakaran dan banjir. 

 

3. Masyarakat Hukum Adat perlu secara aktif terlibat dalam Partisipas Penyusunan 

Program dan Kegiatan Pemerintah. 

Masyarakat adat perlu terlibat secara aktif dalam proses penyusunan APBD dari mulai 

proses Musrenbang hingga pengawasan pada kinerja pemerintah daerah. Melalui 

partisipasi aktif pula, Komunitas Masyarakat adat dapat mendorong kebijakan- 

kebijakan yang selama ini diidamkan namun belum menjadi dilirik oleh pemerintah 

daerah. Penguatan masyarakat adat melalui pengembangan potensi ekonomi harus 

menjadi perhatian tersendiri. Apalagi jika melihat potret anggaran di Kab Pulangpisau 

yang mana PADnya masih begitu rendah, seharusnya pemerintah daerah dapat 

menggali potensi lokal melalui kolaborasi dengan Komunitas Masyarakat Adat melalui 

pengembangan potensi produk-produk lokal yang memiliki potensi ekonomi. 
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4. Masyarakat Hukum Adat di Kalteng dan Kab Pulang Pisau perlu memahami 

Politik Anggaran untuk mendukung Partisipasi dan Pengawasan Penggunaan 

APBD di Prov Kalteng dan Kab Pulangpisau 

Peningkatan kapasitas MHA dalam partipasi politik anggaran sangat dibutuhkan 

masyarakat agar masukan yang diberikan pada saat Musrembang bias sesuai dan 

tepat sasaran. 

 

5. Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah untuk Penguatan Peran MHA dan 

Pemenuhan Hak MHA 

Untuk provinsi Kalteng dan Kab Pulangpisau, pendanaan dari APBD untuk masyarakat 

adat pun selama ini masih kurang berdampak signifikan. Harapannya kedepan, ada 

kegiatan yang secara khusus membiayai anggaran belanja untuk pemetaan wilayah 

hukum adat yang memiliki standar, hal ini menjadi penting agar semakin jelas batasnya 

dengan wilayah adat lain dan masyarakat adat diharapkan memiliki rasa kepemilikan 

sehingga bisa menjaga sumber daya alam yang sangat penting bagi ekonomi daerah. 

Selama ini sudah ada pemetaan yang difasilitasi oleh masyarakat sipil dan didanai oleh 

donor, untuk keberlangsungan program diharapkan adanya komitmen pemerintah 

dalam bentuk komitmen anggaran sehingga kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan 

baik. Anggaran tersebut tentu bisa didapat dari efesiensi belanja kordinasi dan 

keperluan kantor, yang di tahun 2019 dirasa terlalu besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


