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“SAMPAN KECIL BERPENDAYUNG BAMBU” 
Tutur Perempuan Adat Dusun Lame Banding Agung Semende  

dalam Memperjuangkan Tanah Adatnya 
 

 

Abstrak 

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana perempuan Dusun Lame Banding Agung 
Semende memiliki keterikatan serta ketergantungan pada tanah, kopi dan wilayah 
adatnya sebagai bagian dari subsistensinya. Bila dihilangkan haknya atas tanah, maka 
hilanglah kehidupan perempuan. Trauma yang sangat dalam dialami perempuan adat 
yang mengalami pengalaman rumahnya di bakar, kopinya dirampas, tidak mendapatkan 
akses atas layanan publik dan program-program pembangunan, anggota keluarga 
dikriminalisasi, dan diadili oleh pengadilan yang tidak fair.  Dinas Kehutanan Kabupaten 
Kaur berikut Polhut TNBBS, Polres Kaur, Pengadilan Bintuhan, dan Pemda Kaur 
merupakan pihak-pihak yang mendiskriminasi masyarakat secara sistemik.  

Penelitian ini menemukan bahwa dibutuhkan upaya multi pihak untuk memastikan 
masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende bisa dilibatkan dalam proses-
proses pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan Konstitusi pasal 28 ayat H UUD 
1945. Sejalan dengan itu, penting diakuinya  status hukum dan kepemilikan atas wilayah 
adatnya. Dibutuhkan upaya mendorong regulasi lokal agar hal tersebut segera terwujud.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk mengidentifikasi tema-tema 
tematik terkait sejarah kepemilikan dan alas hak, beragam  bentuk pelanggaran HAM 
yang dialami oleh perempuan, dan harapan-harapan terdalam perempuan atas wilayah 
adatnya. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih menyentuh permukaan konflik saja 
dengan keterbatasan waktu di lapangan yang dimiliki oleh penulis. Rekomendasi tutur 
perempuan ini nantinya akan menjadi bagian dari kelengkapan dokumen visioning peta 
jalan perjuangan masyarakat adat 2015-2025.  

 

 

Kata-kata Kunci : Tutur Perempuan, Perempuan Adat, Tata Kelola Hutan, Tanah Adat, 
Diskriminasi, Kekerasan dan Eksklusi, Dusun Lame Banding Agung Semende, Bengkulu  
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Sangkan kami make kerme, Randeh obat mabuk kepayang, 
Sangkan kami di Dusun Lame, Tanah  tinggalan nenek moyang 

 
“Biduk Upih Pendayung Bilah, Layar Telasan Tinggal Setah” 

  
“Meskipun keras, sulit dan mustahil dicapai,  

perjuangan masyarakat adat Semende akan terus dilakukan hingga  tercapai tujuan”.  
(Rabiah Mulana, Wawancara, Kampung Lame Banding Agung Semende, 23 Oktober 204) 

 

 

PENDAHULUAN 

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) membentang dari Provinsi Bengkulu di 
sebelah utara mengikuti punggung Pegunungan Bukit Barisan di sebelah selatan dan 
meluas sampai ke Tanjung Cina Belimbing di ujung selatan Provinsi Lampung. Taman 
Nasional Bukit Barisan Selatan (selanjutnya disebut dengan TNBBS) ini diresmikan 
dengan adanya Pengumuman Menteri Pertanian pada tanggal 14 Oktober 1982 dalam 
Kongres Taman Nasional Sedunia III di Denpasar, Bali. Semula, status kawasan Taman 
Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) ini adalah Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I 
yang ditunjuk berdasarkan Bersluti Van der Gourverneur Van Nederlandsch Indie No.48 
STB 612 tanggal 24 Desember 1935 yang memiliki luas total 372,791,75 Ha dan seluas 
64,777 Ha ada di Provinsi Bengkulu. 

Namun dalam proses penunjukan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 
(TNBBS) oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI), khususnya dalam penetapan tata 
batas, tidak melibatkan masyarakat adat Semende Dusun Lame Banding Agung yang 
hidup berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Akhirnya 
terjadi konflik vertikal antara TNBBS dengan masyarakat adat Suku Semende Dusun Lame 
Banding Agung atas wilayah adatnya. Konflik tersebut menyebabkan beragam 
pelanggaran atas hak-hak masyarakat adat. 

 

 

BANDING AGUNG SEMENDE DALAM LATAR SEJARAH DAN KEPEMILIKAN 

Selayang Pandang Dusun Lame Semende Banding Agung1 

Dusun Lame Semende Banding Agung adalah wilayah adat tempat tinggal Masyarakat 
Adat Semende Banding Agung. Menurut TNBBS, lokasi Dusun Lame Semende Banding 
Agung terletak di punggung Bukit Barisan Selatan. Masyarakat sendiri menandai batas 
wilayah adatnya di sebelah timur berbatasan dengan Sungai Benula, sebelah utara 
dengan Genting Depati, sebelah barat dengan Bukit Bejabut, dan sebelah selatan dengan 
Bukit Bulat. Masyarakat adat mengklaim wilayah adatnya seluas 5.000 Ha. Wilayah adat 
tersebut terdiri dari hutan larangan adat, hutan garapan, lahan persawahan, lahan 
perkebunan, dan perumahan. Seluas 3.437,03 Ha sudah dipetakan melalui pemetaan 

                                            
1  Data diolah dari dokumen observasi dan wawancara lapangan dalam agenda Visioning Masyarakat 

Adat Banding Agung Semende Tahun 2015-2025, Kabupaten Kaur, Bengkulu, 23 Oktober 2014.  
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partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat adat Semende bersama AMAN Bengkulu. 
Luas wilayah yang sudah terpetakan tersebut terdiri dari kebun kopi seluas 1.613,74 Ha, 
sawah seluas 93,85 Ha, hutan seluas 1.728,76 Ha, dan tebat seluas 0,68 Ha.  

Saat ini Dusun Lame Semende Banding Agung dihuni oleh 443 orang perempuan dan 585 
orang laki-laki, dengan jumlah total penduduk  1.028 jiwa. Masyarakat adat mengakui 
Islam sebagai agama dan Semende sebagai budayanya. Menggunakan Bahasa Melayu 
yang mengganti huruf a menjadi e. Tidak dikenal huruf “r” di dalam Bahasa Semende. 
Pekerjaan utama masyarakat adat Banding Agung Semende adalah petani. Merujuk pada 
Eric F. Wolf (1985), ia mendefinisikan petani sebagai pemilik penggarap, merupakan 
golongan terbatas yang memiliki lahan pertanian, menggarap sendiri lahan tersebut 
dalam rangka menghasilkan produk, produk itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya, bukan untuk dijual. Maka dengan bercocok tanam, petani memenuhi 
kebutuhan hidupnya (subsistensi) sehari-hari sekaligus menunaikan surplus sosial dan 
ritualnya. Senada dengan itu, James Scott (1983) mendefinisikan peasant atau petani 
lebih longgar, konsep peasant didefinisikan sebagai penduduk pedesaan yang bekerja 
sebagai petani. Surplus yang ada tidak dikonsumsi habis menurut kebutuhan keluarga 
untuk surplus sosial dan ritual, namun sebagian dijual ke pasar untuk memenuhi 
kebutuhan dasar petani yang lain (minyak tanah, garam, lauk-pauk, dan lain-lain) agar 
terjaga terus dan aman sepanjang masa.  

Dokumen menunjukkan bahwa kata Semende sudah ada sejak tahun 1650 M di dusun 
Pardipe, Sumatera Selatan. Konon terjadi migrasi untuk perluasan wilayah dan 
penyebaran agama Islam dengan membuka dusun-dusun baru hingga ke Bengkulu. 
Masyarakat adat Dusun Lame Semende Banding Agung menyebutkan bahwa wilayah 
adat tersebut sudah diusahakan sejak tahun 1808 oleh nenek moyangnya2. 
Pemerintahan Belanda mengakui keberadaan Dusun Banding Agung Ulu Benula pada 
18913. Pada tahun 1948 masyarakat meninggalkan wilayah adatnya karena penyakit 
cacar4 dan pindah ke Ulu Nasal, Tebing Rambutan, Palas Lampung dan Duku Ranau. 
Namun terhitung sejak tahun 1999, masyarakat adat Semende yang sebelumnya tinggal 
di sekitar Kecamatan Nassal, Kabupaten Kaur, Bengkulu naik ke wilayah adat yang sudah 
lama ditinggalkan oleh nenek moyangnya tersebut. 

Upaya reklaiming wilayah adat oleh masyarakat adat juga didorong oleh kebutuhan 
ekonomi masyarakat akan tanah. Secara ekonomi, latar kemiskinan dan kebutuhan akan 
tanah juga menjadi pemicu upaya melakukan reklaiming atas wilayah adat. Dalam 
perjalanan reklaiming tersebut, terjadi pergeseran kepemilikan karena beragam faktor, 
dimana tanah yang sudah dibuka akhirnya kemudian dimiliki oleh etnis Jawa di luar 
Semende. Salah satu faktor utama adalah Adat Semende membuka kemungkinan untuk 
masyarakat di luar Etnis Semende ikut membuka lahan wilayah adat asalkan patuh dan 
tunduk pada hukum adat Semende. Masyarakat adat Dusun Lama banding Agung 
Semende kemudian mengembangkan kopi sebagai komoditi utama pertaniannya dan 

                                            
2 Lihat Andang, Dusun Lama Banding Agung: Perlawanan Masyarakat Adat Semende Terhadap 

“Penjajahan” Negara di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Sajogyo Institute, 2014, Laporan 
penelitian, Belum diterbitkan.  

3 Lihat Naskah Surat Keputusan Pengangkatan Matjan Negara Sebagai Deputi Dusun Banding Agung 
tertanggal 22 Agustus 1891, ditandatangani oleh Venhille sebagai Kontroleur Kauer.  

4 Penyakit cacar dikenal sebagai penyakit atom oleh masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung 
Semende.  
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menjalankan pertanian selaras alam.  

Selain batas wilayah adatnya yang dibatasi oleh alam,  Di dalam wilayah hukum adatnya 
masih terdapat beragam bukti-bukti kepemilikan, antara lain sawah raden dan irigasinya, 
beberapa buah kuburan tua nenek moyang,  sebuah tebat tua, batu-batu pilar yang dulu 
diduga seperti candi serta pohon durian tua yang hanya ada di wilayah adat Dusun Lame 
Banding Agung. Dokumen sejak masa Hindia Belanda, serta kesaksian turun menurun 
juga menjadi alas hak yang diakui oleh masyarakat adat Banding Agung Semende.  

Pada tahap perkembangannya, TNBBS kemudian menganggap masyarakat adat sebagai 
“perambah” dan melakukan beragam upaya dan operasi untuk menurunkan masyarakat 
dari punggung bukit TNBBS dengan beragam intimidasi, teror, kekerasan, pembakaran 
atas 120 buah rumah dan harta milik masyarakat adat pada Juli 2012. Sebagian 
masyarakat yang mengalami trauma kemudian menyerahkan tanah tersebut kepada 
pihak ketiga di luar Etnis Semende dengan “ganti tumbuh”. Kondisi ini secara drastis 
mempengaruhi jumlah eEnis Semende menjadi minoritas dan melegitimasi tindakan 
TNBBS.  

Meskipun kemudian negara mengakui bahwa wilayah adat adalah wilayah hak milik 
masyarakat adat melalui MK 35/2012 yang keluar pada 16 Mei 2013, namun 
kenyataannya kekerasan masih terus terjadi pada masyarakat adat Banding Agung 
Semende. Bahkan terjadi kriminalisasi terhadap 4 orang masyarakat adat berikut 
pembakaran 11 rumah milik masyarakat pada Desember 2013. Pengadilan juga tidak 
memihak pada masyarakat adat. Subsistensi masyarakat adat Dusun Lame Banding 
Agung Semende terganggu. Masyarakat adat melakukan beragam upaya perlawanan 
didampingi oleh AMAN Bengkulu. Perlawanan dilakukan agar diakui sebagai subyek 
hukum dan pemangku hak atas wilayah hutan adatnya5. Perempuan dan anak-anak 
Semende kemudian menjadi korban utama dari kekerasan dan diskriminasi lipat ganda 
yang akan dideskripsikan di dalam tutur perempuan ini.  

 

 

 

                                            
5  Kawasan Hutan Adat merupakan kawasan yang tidak boleh digarap untuk keperluan apapun. Posisi 

kawasan Hutan Adat ini adalah mengelilingi Dusun Lame Banding Agung Semende, berada di antara 
hutan cadangan dengan batas TNBBS dengan lebar antara 50 cm pada wilayah yang dominan lembah 
dan cocok untuk persawahan hingga 3 Km. Sedangkan hutan cadangan adalah kawasan hutan di luar 
hutan lindung adat dengan batas-batas yang ditentukan. 

 
Di dalam kawasan ini terdapat banyak jenis satwa yang dlindungi seperti harimau, badak, gajah, tapir, 
rusa, kijang, beruang, monyet/beruk, gugu (orang utan), macan tutul, macan akar, musang, landak, 
trenggiling, kambing hutan, baning, ayam hutan dan berbagai jenis burung seperti elang, rangkong, 
kuaw, beo, murai, kutilang emas, kacer serta babi, ular dll. Namun yang dominan ditemui adalah  rusa, 
kijang, burung rangkong dan kuaw dan juga ditemukan gajah. Di kawasan ini umumnya tumbuh 
berbagai jenis tumbuhan hutan hujan tropis seperti bambu, leba, surian, lulus, bunga raflesia, ketiar, 
tenam, cemara, beke, medang, kemang, durian, kenidai, jelutung, kelumpai, benuang, bayur, munting, 
ketaum, merimbungan, ketapangan, semurau, besi, lav, damar, beringin, lagan, merbau, petai,  rotan, 
kedui, plawi, sungkai, kungkil, hisil, terap, banitan, kelat, ahe, puying, leban, simpur, dll. Namun yang 
paling banyak dan dominan ditemui adalah pohon Tenam dan Cemara (Data bersumber dari dokumen 
penggalian data dasar metode PRA yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Suku Semende). 
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Menuju Dusun Lame Semende Banding Agung6 

Dusun Lame Banding Agung Semende bisa dicapai dari Kota Bengkulu dalam 12 jam 
perjalanan darat. Untuk itu, dari Bengkulu kita harus terlebih dahulu menaiki travel 
selama sekitar 7 (tujuh) jam menuju Kabupaten Kaur. Travel yang tersedia adalah sejenis 
mobil kijang yang harus tangguh menaiki jalan berkelok liku dan menanjak serta 
menurun. Beberapa titik dari jalan tersebut sangat terjal dan tajam, serta kerap 
menimbulkan korban lakalantas. Mobil kijang ini cekatan di jalanan tersebut, mobil 
lainnya tidak akan sanggup mendaki seperti kijang tersebut. Dari Sawang, Kabupaten 
Kaur, perjalanan dapat dilanjutkan dengan naik sepeda motor selama 1 jam hingga ke 
Simpang PDI.   

Ada tiga alternatif menuju Dusun Lame, melalui jalur Simpang PDI, jalur Simpang Kolek 
dan jalur Merpas. Jalur Simpang PDI adalah jalur yang terpendek menuju lokasi yang 
dapat ditempuh sekitar 5 jam perjalanan. Dari titik ini, kita harus berjalan kaki selama 2 
(dua) jam melintasi jalan sempit di tengah-tengah hutan yang tidak terlalu tua terdiri dari 
beragam kayu,  bambu, dan perdu. Sebagian hutan tersebut telah ditanami dengan kopi. 
Jalanan tersebut kerap terjal mendaki, dan kerap menurun. Terdapat 2 titik 
pemberhentian untuk beristirahat, satu titik bernama Pagar Buluh, di mana terdapat 
sebuah batang kayu tua yang telah tumbang dan sedikit pelataran untuk duduk. Di sini 
adalah tempat pemberhentian sebelum masuk ke jalan besar bila dari dalam hutan.  

Pemberhentian kedua, setelah melewati jembatan bambu di atas Sungai Menulah 
adalah saat berada di posisi tertinggi naik kembali dan bertemu dengan padang kopi. 
Tanjakan dan tebingnya sangat tinggi di sini, sangat sulit ditempuh sepeda motor di 
bagian ini. Dulu ada jembatan permanen di atas Sungai Menula tersebut, namun dalam 
peristiwa 2012 jembatan ini dibakar oleh Polisi Hutan (selanjutnya disebut Polhut), 
sehingga akses jalan dengan sepeda motor terputus. Saat ini hanya tersedia jembatan 
bambu yang hanya mungkin untuk dilewati oleh pejalan kaki. Disamping itu, tebing 
sungai ke bawah Sungai Menula sangat tinggi sekali.  

Dari titik atas tanjakan setelah Sunga Menula ini dinamakan Pulau Tengah oleh 
masyarakat. Selain berjalan kaki, kita bisa menaiki kendaraan sepeda motor trailer dari 
sini selama sekitar 2-3 jam perjalanan dalam kondisi tidak hujan atau baru selesai hujan. 
Jangan bayangkan jalanan tersebut rata, jalanan yang dimaksud adalah jalan kelinci yang 
berlubang di banyak tempat, ditengah-tengahnya menjorok jalur ke dalam tanah untuk 
roda sepeda motor trailer tersebut. Bila habis hujan, maka perjalanan 2 jam tersebut 
bisa di tempuh 1 hingga 2 hari perjalanan. Para petani Semende memasang rantai di ban 
kereta belakang agar bisa melaju dengan baik di jalanan tersebut. Tanah yang dilewati 
sebagian besar adalah tanah merah lempung, sehingga bila jalan tersebut basah di 
bagian yang menanjak sangat sulit untuk naik, sementara di bagian yang menurun sangat 
licin dan berbahaya untuk turun sehingga harus perlahan-lahan. Perjalanan tersebut 
melewati tebing, dataran, puncak bukit, hutan-hutan kecil beberapa kali, hamparan 
padang kopi, dan kampung-kampung petani yang terdiri dari 2-3 rumah panggung kecil. 
Setidaknya, 3 kali kita harus melewati batang kayu sebesar pelukan yang membentang di 
atas kepala, karenanya kita harus menunduk bila melewatinya.  

Alternatif kedua menuju Banding Lame bisa dicapai melalui Simpang Kolek. Simpang ini 

                                            
6 Data diolah dari observasi dan wawancara lapangan dalam agenda Visioning Masyarakat Adat Banding 

Agung Semende Tahun 2015-2025, Kabupaten Kaur, Bengkulu, 20-24 Oktober 2014.  
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melewati lokasi perumahan dan perkebunan transmigrasi, lalu masuk ke perkebunan 
milik petani-petani dari Jawa yang membuka hutan di lokasi tersebut. Bentangan jalan ini 
lebih panjang, lebih jauh, lebih sulit, lebih rawan pencegatan Polisi Hutan, namun juga 
lebih indah. Kita melewati sedikitnya 6 aek (sungai) berbatu-batu besar maupun kecil, 
membentang sepanjang perjalanan. Satu sungai terakhir yang dilewatimengharuskan 
sepeda motor untuk masuk ke dalam air karena tidak ada jembatan di atasnya. 
Untungnya airnya jernih dan hanya merendam separuh sepeda motor. Dari Simpang 
Kolek tersebut kita akan menemukan jalan beraspal kasar, lalu diikuti dengan jalan tanah 
merah yang sudah dilapis dengan pecahan batu koral yang tajam di sisi-sisinya. 
Kemudian kita akan bertemu dengan jalan tanah merah yang licin namun lebar hingga 
Sidirejo, lokasi perkampungan transmigran. Perkampungan yang tidak terlalu ramai ini 
kemudian menghantarkan kita ke jalanan yang sangat curam, terjal dan sempit. 
Termasuk sebuah tikungan sepanjang 1 km yang sangat tinggi sekali diakhiri dengan 
jembatan besar. Semakin ke dalam, kita harus melewati setidaknya 7 kali hutan kecil, 6 
buah sungai, dan belasan kali tikungan dan tanjakan kecil,  terjal dan curam, maupun 
turunan yang licin dan sempit.  

Perjalanan dari Semende hingga Sawang, Kabupaten Kaur dengan jalur ini bisa ditempuh 
dalam 6 jam perjalanan. Tentu saja, bila hujan perjalanan menjadi lebih berat. Apalagi 
bila membawa beban kopi, petani-petani harus bertahan hingga 2-3 hari untuk sekali 
jalan saja. Pulang pergi harus ditempuh setidaknya selama 1 minggu.  

Merpas merupakan alternatif ketiga yang bisa ditempuh untuk menuju Dusun Lame. 
Dibandingkan dua jalur sebelumnya, Jalur Merpas adalah jalur yang terpanjang dan 
tersulit. Terutama bila saat hujan tiba. Meski begitu, jalur ini juga kerap dilewati oleh 
masyarakat adat Semende. Bagi perempuan Dusun Lame Banding Agung, tentunya 
ketiga jalur tersebut sangat berat, namun kerap harus dilalui, meski akhirnya hanya kaum 
laki-laki yang dominan turun keluar untuk berbelanja kebutuhan pokok seminggu sekali. 
Terkadang, bila terpaksa turun, perempuan terpaksa harus menggendong anak sekaligus 
membawa belanjaan dengan berjalan kaki pulang pergi. Tidak semua memiliki sepeda 
motor trailer. Berjalan kaki adalah alternatif yang harus dilakukan.  

Pemuda-pemuda Semende adalah pemuda-pemuda yang sangat tangguh, lincah dan  
tangkas sekali melewati jalanan tersebut di atas. Bukan hanya saat membonceng, 
ketangkasan tersebut juga terlihat saat membawa beban kopi hasil panen. Biasanya 
pemuda Semende turun ke luar atau masuk secara berkelompok. Setidaknya 4-5 sepeda 
motor trailer selalu beriringan. Hal ini karena bila terjadi kerusakan sepeda motor 
ataupun terpeleset atau jatuh dari sepeda motor yang mungkin terjadi sewaktu-waktu 
bisa saling membantu agar bisa segera sampai di tujuan. Akses jalan rintisan yang dibuat 
masyarakat tersebut, setidaknya sudah ada sejak 1999, sejak masyarakat mulai 
melakukan reklaiming terhadap wilayah adatnya, namun dalam 15 tahun kemudian 
masih belum tersedia  akses jalan yang layak bagi masyarakat yang bertarung untuk 
kebutuhan subsistensinya. 

 

Kehidupan Perempuan Semende Dalam Mengelola Kopi dan Hutan  

Hutan dan kopi adalah bagian dari kehidupan perempuan Dusun Lame Banding Agung 
Semende. Sudah lima belas tahun terakhir perempuan Semende sebagai bagian dari 
masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende hidup dan bertempat tinggal di 
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Dusun Lame Banding Agung7. Sebuah lokasi  di punggung Taman Nasional Bukit Barisan 
Selatan (TNBBS) diklaim sebagai taman nasional oleh TNBBS. Dusun Lame Banding 
Agung terdiri dari 5 buah Talang8. Lima buah Talang tersebut adalah Talang Batu Betiang, 
Talang Cemara, Talang Sinar Semende, Talang Dusun Keramat / Talang Tengah dan Talang 
Datae Kepayang.  

Perempuan adat dan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung memiliki konsepsi 
tatakelola penggunaan yang dikembangkan selaras alam. Setidaknya terdapat beberapa 
aturan adat yang berlaku di masyarakat adat. Aturan pertama terkait pengelolaan hutan 
dan wilayah adat mengatur (1) hutan rimba tidak boleh dibuka, yang dibuka adalah 
belukar (2) lahan dengan kemiringan 45 tidak boleh dibuka, (3) sepadan dan hulu sungai 
tidak boleh dibuka, (4) belukar yang telah 2 tahun tidak digarap  harus kembali kepada 
lembaga adat, (5) tidak diperkenankan menuba ikan di sungai dengan racun. Aturan saksi 
yang dikenakan dari yang paling ringan berupa denda adat  berupa lemang 10 batang 
dan serabi 40 buah, diwajibkan memulihkan lahan yang dibuka hingga peringatan tertulis 
sebanyak 3 kali. Bila hal tersebut tidak diindahkan, maka adat berhak mengusir  dari 
wilayah adat. Meski begitu, terlihat bahwa sanksi adat masih sangat lemah karena 
ketidakpatuhan terlihat dominan. Di beberapa bagian wilayah masih terlihat ditanami 
dengan kopi di mana seharusnya kopi tidak boleh tumbuh pada kemiringan tersebut.   

Saat membuka hutan menjadi kebun, umumnya pembukaan hutan atau ngimas 
dilakukan oleh laki-laki masyarakat adat Banding Agung Semende. Pekerjaan 
membersihkan atau manduk dilakukan oleh perempuan. Selanjutnya laki-laki yang 
melakukan pekerjaan membakar tumpukan kayu-kayuan dan ranting yang sudah 
dibersihkan dan dikumpulkan oleh perempuan. Setelahnya, laki-laki dan perempuan 
bersama-sama mengolah tanah untuk ditanami  baik kopi maupun padi. Pada masa 
tanam, laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat di dalam pekerjaan menanam.   

 

Kopi adalah komoditi utama yang ditanam selain padi ladang maupun padi sawah oleh 
perempuan bersama petani-petani yang merupakan masyarakat adat tersebut. 
Perempuan Semende akan sudah bangun pada pukul 05.00 WIB di pagi hari. Aktivitas 

                                            
7 Masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung merupakan pemilik tanah adatnya di punggung bukit 

TNBBS. Namun sudah berpuluh tahun meninggalkan wilayah adat tersebut karena penyakit 
atom/cacar. Terhitung sejak tahun 1999 masyarakat adat mulai melakukan pencarian atas tanah adat 
tersebut dan kemudian melakukan reklaiming atas wilayah hutan adat tersebut. Setelah 15 tahun 
mengusahakan kembali wilayah adatnya, pada tahun 2012 masyarakat dianggap sebagai perambah 
oleh TNBBS dan diharuskan keluar dari wilayah adatnya karena wilayah adat dianggap hutan negara. 
Meskipun pada tahun 2013 wilayah adat diakui sebagai hutan milik masyarakat adat melalui MK 
35/2012, namun praktiknya masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende masih 
mendapatkan kekerasan dari negara berupa pembakaran rumah dalam operasi perambah dan 
melakukan kriminalisasi terhadap 4 warganya pada akhir 2013. Masyarakat mengalami tentangan luar 
biasa dalam perjuangannya karena saat ini sekitar 70% penduduk dari wilayah adat tersebut didominasi 
oleh Etnis Jawa, selain faktor kekerabatan karena perkawinan, sebagian besar Etnis Jawa tersebut 
mendapatkan tanah dari “ganti tumbuh” masyarakat adat yang mengalami kekerasan dan trauma 
akibat 2 peristiwa kekerasan yang terjadi.  

 
8 Talang merujuk pada beberapa buah rumah masyarakat adat yang dibuat berkelompok. Kebun-kebun 

kopi masyarakat adat ada di sekitaran tiap Talang tersebut. Biasanya dalam setiap Talang terdapat 
akses air berupa sungai. Wawancara dengan Bapak Kamris, Ketua Adat, Talang Batu Betiang, Banding 
Agung Semende, 23 Oktober 2014.  
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perempuan Banding Agung Semende dimulai dengan aktivitas di air pada pagi hari, dan 
ditutup juga dengan aktivitas air di malam hari.  Begitu bangun, perempuan Banding 
Agung akan memulai dengan mandi, cuci piring, cuci pakaian dan memasak. Semua 
aktivitas tersebut biasanya sudah selesai pada pukul 06.00 – 07.00 WIB. Keluarga di 
Semende sudah harus makan pagi pada pukul 07.00 WIBWIB agar kuat bekerja di kebun 
kopi atau di sawahnya. Setelah makan pagi, perempuan Banding Agung Semende harus 
membereskan rumahnya terlebih dahulu hingga pukul 08.00 WIB. Sementara laki-laki 
sudah terlebih dahulu pergi ke kebun. Perempuan akan bekerja di kebun dari pukul 08.00 
– 11.00 WIBWIB. Biasanya anak-anak yang masih di bawah usia sekolah masih ikut ke 
kebun. Sembari bekerja di kebun, perempuan Banding Agung Semende juga harus 
mengasuh anak-anaknya.  

Setelahnya perempuan harus kembali ke rumah pada pukul 12.00 WIBWIB untuk 
memasak, makan siang bersama dan beristirahat hingga pukul 14.00 WIB. Laki-laki 
pulang untuk makan siang dan beristirahat. Sesudahnya, baik laki-laki dan perempuan 
kembali ke kebun dari pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 sore. Laki-laki kadang lebih 
sore lagi. Perempuan harus kembali mengurus pekerjaan domestiknya, mengambil air, 
memasak, dan memandikan anak. Setelah makan malam, pada pukul 20.00 WIB, kerap 
penduduk Banding Agung Semende sudah lelap dalam tidurnya. Kelelahan sangat karena 
mengurus kopi dan kebun, serta tidak tersedianya fasilitas listrik, mengharuskan 
perempuan dan anak di Banding Agung Semende dapat tertidur dengan lelap.  

Di kebun, ternyata telah terdapat pembagian kerja yang diatur bersama oleh perempuan 
dan laki-laki Banding Agung Semende. Kopi merupakan komoditi utama bukan hanya di 
Banding Agung Semende, tetapi juga seluruh petani dan masyarakat adat di punggung-
punggung TNBBS. Kopi hanya akan panen raya sekali setahun. Masa panen raya ini 
biasanya pada bulan Februari hingga Juni setiap tahunnya. Masa lima bulan ini adalah 
masa yang paling berat. Setidaknya pada masa ini, kopi harus dipanen sedikitnya tiga 
kali. Biasanya setiap bulan panen raya selama 5 bulan tersebut. Perempuan-perempuan 
dan laki-laki adalah pekerja utama untuk memutil kopi. Biasanya mereka mengerjakan 
sendiri memutil kopi seluas 2,5 Ha miliknya. Kopi yang sudah diputil harus segera 
dijemur, kemudian digiling. Setelahnya kopi bisa dijual ke luar Semende untuk 
mendapatkan harga yang lebih baik, atau menunggu tengkulak yang mau membelinya.  

Kopi yang sudah tergiling tersebut dihargai sebesar Rp.18.000,-/ kg bila di bawa keluar 
Semende. Sementara bila di beli oleh tengkulak kopi, harganya hanya Rp.15.000,-/kg. 
Masyarakat adat umumnya lebih banyak menjual kopinya kepada tengkulak, karena 
tantangan untuk membawa kopi ke luar Semende harus menghadapi alam yang luar 
biasa berat, jalan yang buruk, terjal dan menurun serta licin luar biasa. Jalan yang ada 
hanya jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki dan motor trailer. Belum 
lagi bila di titik-titik alternatif di ketiga simpang jalan tersebut, Polhut TNBBS sudah 
menunggu dan bisa menyita kopi tersebut karena masyarakat adat Banding Agung 
Semende dianggap sebagai “perambah”.  

Perempuan Banding Agung Semende menuturkan, biasanya dari 1 Ha lahan mereka 
mendapatkan sedikitnya 1 ton kopi. Jumlah tersebut ditentukan perawatan yang 
dilakukan terhadap tanaman. Dengan kalkulasi harga yang diberikan tengkulak, maka 
dalam setiap hektar kopi, masyarakat adat akan mendapatkan penghasilan sebesar 
Rp.15.000.000,-. Ini adalah penghasilan kotor di luar biaya produksi dan biaya mengupah 
pemutil kopi. Biasanya perhitungan masyarakat adat, setiap tahunnya mereka 
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mendapatkan pendapatan bersih per hektar saat panen raya sebesar Rp.8.000.000,-. Bila 
mereka memiliki 2,5 Ha kebun kopi sesuai peraturan adat Banding Agung Semende, 
maka setidaknya penghasilan kotor masyarakat adat per keluarga adalah sebesar 
Rp.37.500.000,-. Sedangkan penghasilan bersih mereka sebesar Rp.18.000.000,-. Maka 
bila dirata-rata, dari panen raya saja masyarakat adat mendapatkan penghasilan sebesar 
Rp.1.500.000,- per bulannya.  

Pekerjaan merawat  kopi umumnya dilakukan harian. Biasanya perawatan dilakukan 
pada bulan Juli hingga Januari setiap tahunnya. Pekerjaan merawat itu antara lain adalah 
serut, menyemprot, nunas, membuang ranting mati, dan panen selang. Serut adalah 
pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan menyemprot adalah 
pekerjaan menyemprotkan pestisida agar tanaman tidak terkena penyakit khususnya 
jamur. Jamur, benalu dan virus sering menyebabkan kopi tidak berproduksi, 
menyebabkan kerusakan, serta kematian pada kopi, sehingga harus dirawat dan 
disemprot pestisida. Biasanya pekerjaan menyemprot ini dilakukan oleh lak-laki. 
Perempuan mengambil peran perawatan dengan melakukan pekerjaan nunas. Nunas 
adalah melakukan pemotongan pada batang agar tunas baru tumbuh. Biasanya nunas 
dilakukan 2 bulan sekali oleh perempuan. Pekerjaan lain yang dilakukan oleh perempuan 
adalah membuang ranting-ranting mati. Ini dilakukan 1 kali dalam setahun. Dari ranting 
mati yang dibuang ini, akan tumbuh batang baru yang akan menjadi cikal bakal untuk 
panen raya setahun berikutnya. Panen selang sendiri adalah panen yang dilakukan pada 
masa selang setelah panen raya menuju panen raya berikutnya. Ini merupakan sisa-sisa 
kopi dari panen raya.  Dari panen selang inilah kebutuhan sehari-hari perempuan 
Banding Agung Semende terpenuhi. Sedangkan hasil panen raya biasanya untuk 
menabung atau mereka proyeksikan untuk kepentingan membuat rumah, biaya sekolah 
dan membeli peralatan bertani seperti mesin penggiling kopi.  

Bagi perempuan adat Banding Agung Semendetanah adalah segalanya. Kehidupan 
sebagai petani membuat perempuan mengembangkan kemampuan adaptasi yang 
sangat tinggi terhadap tanah. Semasa kopi baru ditanam, biasanya perempuan dan laki-
laki Banding Agung Semende sama-sama menanam padi. Setidaknya, setelah membuka 
hutan, padi sawah atau padi ladang ditanam sebanyak 2 kali. Padi bertumpang sari 
dengan tanaman kopi. Setelah kopi mulai bertunas rantingnya, tidak bisa lagi ditanami 
padi sehingga harus dihentikan pada panen padi kedua. Dua tahun terakhir, petani 
Banding Agung Semende tidak bisa lagi menanam padi, karena lahan tidak bisa lagi 
dibuka. Akhirnya petani Banding Agung Semende kini harus membeli beras, padahal 
sebelumnya sudah memenuhi kebutuhan beras dari ladangnya sendiri.  

Biasanya kemudian, setelah usai masa menanam padi, kopi ditumpangsarikan dengan 
cabai rawit. Dalam dua minggu sekali, perempuan-perempuan Banding Agung Semende 
akan memanen cabai rawitnya dan dibawa ke pasar oleh laki-laki. Setidaknya, sekali 
panen akan menghasilkan hingga 30 kg cabai rawit. Cabai rawit ini harus segera dijual, 
bila terlalu lama maka cabai akan menghitam dan membusuk. Kesulitannya adalah 
menuju ke pasar yang sangat jauh sekali. Sering sekali karena gangguan di jalan, sepeda 
motor yang rusak, atau terjebak hujan, maka perjalanan ke pasar terkendala. Akhirnya 
harus pasrah dengan cabai rawit yang membusuk dan tidak laku terjual. Namun, bila 
tidak halangan, cabai bisa dijual dengan harga bervariasi tergantung harga pasar. Bila 
sedang mahal, petani bisa mendapatkan harga tertinggi sebesar Rp.10.000,- dan bisa 
membawa pulang Rp.300.000,-. Namun tak jarang harga cabai rawit bisa jatuh hanya 
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Rp.500,-/kg. Bila sudah begini, biasanya perempuan-perempuan membiarkan saja cabai 
rawit tersebut membusuk di pohonnya.  

Bagi masyarakat adat Banding Agung Semende, khususnya perempuan Banding Agung 
Semende, panen raya kopi adalah peristiwa yang sangat penting.Karena sebagai petani 
mendapatkan rezeki atas jerih payahnya setelah bersusah payah merawat tanaman kopi 
tersebut setiap hari dalam setiap tahunnya. Perempuan adat Banding Agung Semende 
memegang peranan penting dalam distribusi sumber daya karena perempuanlah yang 
memegang hasil penjualan kopi maupun cabai tersebut. Biasanya, perempuan turut 
menentukan hendak ke mana uang tersebut ditujukan. Kopi menjadi sangat penting 
dalam kelestarian hidup fisik dan non fisik perempuan Banding Agung Semende dan 
anak-anak Semende. Bila kopi hilang, maka hilanglah sumber penghidupan masyarakat 
adat khususnya perempuan dan anak-anak Banding Agung Semende.  

 

Makna Tanah dan Sistem Waris Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Semende  

Masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende hidup dari tanah adat di wilayah 
adatnya. Tanpa tanah, maka hilanglah eksistensi masyarakat adat Dusun Lame Banding 
Agung. Tanah begitu pentingdalam kehidupan masyarakat dan perempuan Banding 
Agung Semende sebagaimana dideskripsikan di atas, karena tanah terkait dengan 
subsistensi masyarakat adat dan perempuan adat Semende. Dari tanah di mana petani 
bisa bercocok tanam, petani mendapatkan nilai lebih yang digunakan untuk kebutuhan-
kebutuhan ekonomi, sosial dan kebutuhan ritualnya.  

Ternyata perempuan Semende memenuhi kebutuhan pangan mingguan dari hasil panen 
kopi selang dan cabai rawit yang dikutip mingguan. Dari sini juga perempuan bisa 
menyisihkan kebutuhan jajan anak-anaknya, maupun kebutuhan mingguan anak-anak 
yang bersekolah. Sedangkan hasil panen raya kopi, biasanya digunakan untuk membeli 
pakaian dan memperbaiki atau membangun rumahnya di Dusun Lame. Dari dana 
tersebut juga biasanya disisihkan untuk biaya pendidikan anak sekolah serta menabung. 
Sebagian kecil menggunakan uang hasil panen kopinya untuk melengkapi peralatan 
pertanian seperti membeli mesin penggiling kopi yang harganya sampai 7 jutaan9.  

Seorang perempuan Semende menyatakan betapa pentingnya tanah dalam kehidupan 
subsistensi perempuan sebagai berikut :  

“Di tanah ini kami bertahan hidup untuk selanjutnya. Tempat untuk 
hidup dan penghidupan supaya bisa lebih baik lagi”. Solehatun, 
Perempuan Semende, FGD di Dusun Lame Banding Agung Semende, 28 
tahun, 23 Oktober 2014.  

 

 

Yenny, salah seorang perempuan Banding Agung Semende menambahkan bagaimana 
pentingnya tanah bagi perempuan Banding Agung Semende sebagai berikut : 

                                            
9  Saat ini hanya ada sekitar 7 buah mesih penggiling kopi. Sebagian besar ikut hangus terbakar saat 

TNBBS melakukan Operasi Turunkan Perambah dan membakar 120 buah rumah. FGD perempuan, 
Dusun Lame Banding Agung Semende, 22 Oktober 2014.  
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“Dari tanah ini kami bisa menyekolahkan anak-anak kami, menghidupi 
keluarga dan orang tua kami, serta memenuhi kebutuhan kami sehari-
hari. Bagi kami tanah ini adalah harga diri kami, agar bisa hidup 
sederajat dengan orang lain. Setelah orang tua kami dikriminalkan, 
maka tanah ini adalah satu-satunya harapan kami untuk bertahan 
hidup.Dari tanah ini kami memiliki harga diri, kalau tanah kami 
dirampas, hilanglah harga diri kami”. Yenny, perempuan Banding Agung 
Semende, FGD perempuan, 23 Oktober 2014.  

 

Seorang perempuan Semende lainnya, Mulana hidup dalam kondisi minimal setelah 
rumahnya dibakar pada tahun 2012. Dalam 2 tahun terakhir, Mulana hidup sendiri di 
sebuah pondok yang terbuat dari terpal. Anaknya baru menikah saat rumahnya di Dusun 
Lame Banding Agung dibakar oleh TNBBS10. Kini anaknya bertempat tinggal di Tanjung 
Beringin. Mulana terus bertahan dalam kondisi tersebut karena ini soal 
mempertahankan kehidupannya sebagai manusia, ia menyebutkan :  

“Namanya kita masih mau makan, dan mau usaha, kalau kita masih 
kuat, tidak mau merepoti anak. Cari makan sendiri”. (Mulana, 45 tahun, 
Janda, Dusun Lama Banding Agung, Wawancara, 22 November 2014).   

 

Anak laki-lakinya hanya bekerja sebagai buruh tani di Tanjung Beringin. Ia harus 
menghidupi anaknya, cucu Mulana yang berusia 1 tahun hanya dengan gaji Rp.30.000,-/ 
hari. Gaji tersebut adalah gaji kotor karena ia harus membawa bekal makan dari rumah. 
Dengan gaji seharga 3 kg beras tersebut, anak laki-laki Mulana harus siap memerengi 
kebun orang untuk bisa bertahan hidup. Karenanya Mulana yang sudah janda tidak ingin 
menambah beban anaknya. Kini ia bertahan hanya dari setengah hektar kebun kopi yang 
bisa diusahakannya saat ini. Untuk meminta bantuan pihak lain, Mulana tidak memiliki 
modal, sementara untuk mengerjakan semua kebunnya, Mulana juga memiliki 
keterbatasan tenaga. Kini Mulana hidup dalam kepapaan di rumah beratapkan terpal 
dan tidak berdinding di Dusun Lame Banding Agung Semende.   

Hingga kini masyarakat adat dan perempuan Banding Agung Semende sudah 15 tahun 
hidup di wilayah adatnya. Jauh sebelumnya, nenek moyang Banding Agung Semende 
sudah bertempat tinggal di hutan tersebut dan bersahabat dengan hutan. Hutan 
tersebut adalah kampung halaman di mana sebuah kehidupan berkembang dan 
bertumbuh. Yenny, kembali menuturkan alasannya bertahan meskipun mengalami 
diskriminasi dan kekerasan :    

“Walaupun di sini hutan dan sunyi, tapi bagi kami ini kehidupan kami, 
segala-galanya bagi kami. Kalau kami pindah ke tempat lain, mungkin 
kami bisa hidup. Tapi bagaimana dengan tanah kami, kami kan ingkar 
kepada janji kami pada nenek moyang kami. Ini bukan sekedar tanah 
saja, ini desa kami, kampung kami”. Yenny, perempuan Banding Agung 
Semende, FGD perempuan, 23 Oktober 2014.  

                                            
10  Rumah Mulana dibakar oleh TNBBS saat Mulana dan anaknya turun ke bawah untuk menikahkan  

anaknya di rumah calon menantunya, pembakaran dilakukan sekitar bulan Juli tahun 2012.  
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Kepala Adat Semende, Bapak Kamris (63 tahun), menyatakan bahwa masyarakat 
Semende dekat dengan air. Di mana ada “ulu tolong” atau mata air, di situlah masyakat 
adat Semende tinggal. Masyarakat adat Semende mengenal istilah “Tidur nak nyenyak, 
makan nak kenyang, hidup tak mau dijajah”. Falsafah ini yang membuat masyarakat terus 
melakukan upaya perjuangan atas wilayah adatnya.  

Bila masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende dipaksa turun dari hutannya, 
maka kehidupan menjadi musnah bagi masyarakat dan perempuan adat Banding Agung 
Semende. Tanah bagi masyarakat adalah tumpuan kehidupan. Kemerdekaan bagi 
Semende adalah ketenangan, kesejahteraan, dan kebebasan dari ketakutan. Hal yang 
saat ini tidak bisa dijamin oleh negara.  

Sebagian masyarakat dan perempuan yang trauma karena peristiwa operasi yang 
dilakukan TNBBS saat ini harus hidup menjadi buruh upahan di bawah. Menjadi petani 
yang tidak lagi bertanah. Seorang informan menuturkan kehidupan menjadi kocar-kacir 
setelah peristiwa besar tersebut. Sebagian harus hidup di rumah kontrakan, sebagian lagi 
malah harus menumpang-numpang di rumah keluarganya di bawah. Hidup dari 
memburuh atau menjadi kerja bangunan.  

Menurut adat Semende, perempuan tertua adalah pemilik waris atas harta dan tanah. 
Anak perempuan paling besar di dalam keluarga disebut dengan “tunggu tubang”. Ia 
menjadi penjaga harta warisan, menguasai dan mengusahakan harta warisan keluarga 
dan tidak boleh menjualnya. Karena penguasaan harta waris ada pada anak perempuan 
tertua, maka mengurus kedua orang tua di masa tua mereka menjadi tanggung jawab 
anak perempuan tertua. Bila saudara-saudara laki-laki ataupun adik perempuan lainnya 
gagal dalam membangun kehidupan, boleh mengusahakan sebagian harta warisan tadi 
namun tidak boleh dijual karena penguasaan kepemilikan ada pada tunggu tubang. 
Sementara itu, anak laki-laki dikenal dengan “payung jurai” atau pelindung, yang menjadi 
pelindung nama baik keluarga. Bila ada yang menjual tanah warisan, maka dianggan 
akan ‘kebendon’ atau kualat. Nenek moyang akan marah apabila tanah adat dijual.  

Dalam praktiknya, perempuan adat Banding Agung Semende jarang hadir dalam 
pertemuan-pertemuan komunitas adat yang membicarakan tanah yang akan dirampas 
oleh negara melalui negaraisasi wilayah adat. Perempuan masih termarginalkan dalam 
pengelolaan sumber daya tanah. Umumnya perempuan yang hadir menyatakan tidak 
berani bicara karena tidak disuruh bicara. Hanya menjadi pendengar saja dalam proses-
proses pengambilan keputusan, meskipun senyatanya keputusan tersebut 
berkonsekuensi penting bagi kehidupan perempuan. Perempuan hanya mengikut saja 
keputusan laki-laki. Menurut perempuan, belum waktunya perempuan berteriak dan 
berada di depan.  

 

Subsistensi Perempuan Dusun Lame Banding Agung : Relasi Perempuan dengan Alam  

Hutan, kebun, sungai, tebat, dan pekarangan rumah merupakan sumber ekonomi dan 
subsistensi masyarakat adat dusun lama Banding Agung. Perempuan mendapatkan 
sumber pangan harian dari sumber-sumber tersebut. Variasi subsistensinya sangat kaya 
sekali. Beragam jenis sayuran tersedia di pekarangan, kebun dan hutannya. Selada air, 
terung, kecipir, ubi kayu, kacang panjang, gurih/nangka, kates, tebu telor, rampai/tomat 
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kecil, rebung, cabai rawit, paria, adalah sedikit dari yang terlihat di kebun dan 
pekarangan. Buah-buahan yang dapat ditemukan antara lain alpukat, kapuk, jambu biji, 
durian, jengkol, petai, pisang, jeruk manis,  binjai/kemang, markisa hutan, adalah ragam 
buah-buahan yang bisa ditemukan di kebun, pekarangan maupun hutannya.   

Untuk kebutuhan protein, beragam jenis ikan yang lezat bisa diperoleh dari sungai-sungai 
dan tebat yang ada di sekeliling Banding Agung Semende. Setidaknya terdapat 3 buah 
sungai besar yang bisa diambil ikan-ikannya. Di antaranya adalah ikan congkak, mungkos, 
pius, udang, lele, semah. Alkisah, menurut penduduk Semende, ikan tersebut hanya 
dijaring dengan jala, tetapi sebelumnya kita harus meminta dulu kepada tetua moyang 
Semende. Kita minta secukupnya, maka kita akan diberi cukup untuk kebutuhan kita. Bila 
tidak meminta, maka tidak satupun ikan yang keluar. Masyarakat tidak pernah 
menggunakan tuba. Karena masyarakat adat yakin, alam dan air akan marah bila 
merusak alam. Sekali waktu, pernah ada pendatang yang mencoba menuba ikan di 
sungai. Namun tiba-tiba datang air bah  menghanyutkan tuba ke hilir. Selain ikan, 
perempuan juga beternak ayam kampung dan entok untuk  menambah protein keluarga.   

Beras darat maupun beras sawah juga pernah dihasilkan di Banding Agung Semende. 
Pasca peristiwa tragedi 2012, tidak ada yang berani lagi membuka hutan. Akhirnya 
masyarakat harus membeli beras. Belanja biasa dilakukan seminggu sekali ke kalangan 
(pasar). Biasanya laki-laki yang pergi ke kalangan, perempuan hanya menitipkan saja 
kebutuhan yang ingin dibelinya. Hanya sembako yang dibeli, beras, minyak makan, gula, 
garam, teh, bawang, cabai, tomat, dan stok makanan kering seperti ikan asin. Sisanya 
semua kebutuhan tersedia di dalam wilayah adatnya. Sebelumnya, subsistensi mereka 
hanya terganggu oleh hama babi. Tapi kini, subsistensi masyarakat adat dan perempuan 
Banding Agung Semende terganggu dan mungkin dihilangkan oleh negara yang 
melakukan “negaraisasi” wilayah adatnya. Masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung 
Semende ditempatkan sebagai “perambah” taman nasional dan harus diturunkan dari 
punggung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.     

 

Perempuan Dusun Lame Banding Agung dan Sumber Air Bersih 

Pagi hari di Banding Agung Semende selalu hari yang menggembirakan untuk bekerja. 
Kicau Burung Murai dan Brebah bersahut-sahutan. Tidak terlihat pandangan mata tetapi 
suaranya nyaring terdengar. Mengiringi teriakan Siamang dan Wowe yang meloncat-
loncat sembari berteriak-teriak saling bersahutan memamerkan suara dan menandai 
wilayahnya. Ragam binatang liar masih cukup banyak karena masyarakat adat Banding 
Agung Semende masih memelihara hutan larangan di sekeliling kebun kopinya. Hutan 
larangan tersebut menjaga sumber-sumber mata air, tebing, sepadan sungai dan 
perengan, juga menjadi tempat hidup binatang dan tanaman langka. Bila kita mau 
berkeliling wilayah adat Dusun Lame Banding Agung Semende, kita  beruntung masih 
menemukan Bunga Raflesia Arnoldi sedang tumbuh dan berbunga di hutan-hutan dan 
sumber air di wilayah hutan Semende.  Setidaknya, sehari 3 kali suara-suara hutan itu 
akan diperdengarkan, di pagi hari sekitar pukul 6 pagi, saat matahari naik pukul 10 pagi 
dan sore hari pada pukul 4 sore. Hanya kedamaian semata saja yang ada di Semende. 
Meski dalam hati para penghuni Banding Agung Semende galau dan trauma karena 
beragam pengalaman diskriminasi dan kekerasan yang dialaminya.  
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Air adalah hal penting di dalam kebutuhan perempuan. Perempuan-perempuan 
mengambil air di pagi dan sore hari di mata air terdekat. Sekitaran talang umumnya 
masih terdapat hutan-hutan tua, di mana dari akar-akar pohon besar dan bambu 
tersebutmasih menyembul mata air. Sumber air terdekat dari Talang Batu Betiang adalah 
Air Umbai Abu. Air Umbai Abu dapat dicapai dengan jalan menurun di antara kebun kopi 
penduduk. Terletak di pinggir hutan, mata air tersebut kecil namun sangat deras airnya 
keluar dari bawah akar pohon bambu dan sebuah pohon besar yang lingkar batangnya 
tiga pelukan orang dewasa.  

Biasanya di pagi dan sore hari, perempuan-perempuan ada di air untuk mengambil air, 
mencuci pakaian dan mencuci piring dan sekaligus mandi dan memandikan anak. Laki-
laki boleh turun ke Umbai Abu bila tidak ada perempuan. Hanya suami istri yang boleh 
mandi bersama di Umbai Abu. Biasanya bila hendak ke Umbai Abu, sebelum sampai, di 
atas tanjakan, seseorang harus bertanya “Ada orang?” Bila tidak ada yang menjawab, 
maka ia boleh turun, namun bila ada yang menjawab dan itu perempuan, maka ia harus 
menunggu.  

Karena Umbai Abu adalah sumber air terdekat, maka ia dilestarikan, tanaman di 
sekitarnya tidak boleh ditebang.  Secara khusus terdapat kebijakan ketua adat yang 
menyebutkan bahwa sumber-sumber air dan tanah-tanah perengan tidak boleh 
diganggu. Kelestarian air tersebut bisa dilihat dengan masih banyaknya serangga aneka 
warna yang datang bermain ke Umbai Abu. Penulis menemukan kupu-kupu hitam yang 
biasanya hanya ada di hutan tua, juga kupu-kupu warna-warni yang biasanya berada di 
hutan muda. Hutan kopi adalah di antaranya. Terdapat seekor yang berwarna biru muda 
cerah. Juga Kinjang berwarna merah dan biru tua. Jenis yang sudah sangat jarang bisa 
ditemukan di lingkungan penulis.    

Sedangkan sungai terdekat adalah Sungai Batu Betiang. Sungai ini berbatu-batu besar. Di 
dindingnya terdapat batu-batu hitam seperti granit bersusun seperti tiang. Itulah 
makanya masyarakat menyebutnya Sungai Batu Betiang. Di atas sungai melintas 
jembatan bambu yang menjadi penghubung  antara Talang Batu Betiang dan Talang 
Cemara. Menuju sungai ini luar biasa jauh dan menurun. Maka kembali dari sungai kita 
sudah berkeringat lagi karena harus berjalan menanjak. Sungai-sungai ini dijaga 
kelestariannya oleh masyarakat dengan aturan-aturan kolektif adat.  

 

Potensi Konflik Baru : Mineral di Wilayah Adat Dusun Lame Banding Agung Semende 

Dari pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat adat Banding Agung 
Semende, akhirnya sebagian kecil masyarakat mengetahui secara tidak sengaja, bahwa 
terdapat sumber daya mineral di dalam wilayah adat Semende. Sesungguhnya dalam 
peta kehutanan sendiri sudah tercantum bahwa terdapat potensi mineral di lokasi 
Banding Agung Semende, namun masyarakat sendiri khususnya perempuan tidak pernah 
menyadari hingga dilaksanakannya pemetaan partisipatif pada  tahun 2014. Masyarakat 
sendiri tidak mau memasukkan mineral ke dalam peta partisipatif dengan alasan itu akan 
mengakibatkan wilayah adat mereka dirampas dengan lebih cepat.  

Potensi mineral yang ada di Banding Semende setidaknya biji emas, batu bara dan biji 
besi. Namun meskipun terletak di sekitar Talang Cemara, saat masyarakat kembali ke 
lokasi tersebut, biji emas dan batu bara yang mereka temukan tidak terlihat. Masyarakat 
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meyakini bahwa nenek moyang mereka masih belum mengizinkan bagi masyarakat 
mengambil keuntungan dari lokasi tersebut.  

Sedikit sekali perempuan yang mengetahui informasi mengenai aset yang dimiliki oleh 
masyarakat adat. Hal ini terjadi  karena penyebaran informasi tidak merata. Umumnya 
informasi dikuasai oleh laki-laki.  

 

 

FAKTA PELANGGARAN HAM TERHADAP PEREMPUAN DUSUN LAME BANDING AGUNG 
SEMENDE 

Hilangnya Kewarganegaraan Perempuan-Perempuan Adat Semende 

Hari itu, 7 April 2014 dan 7 Juli 2014, adalah peristiwa besar di Indonesia. Sejarah 
mencatat bahwa Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 
dilaksanakan serentak di Indonesia. Namun tidak di wilayah adat Dusun Lame Banding 
Agung Semende. Masyarakat tidak lagi memiliki hak konstitusinya untuk memberikan 
partisipasi politiknya, ikut memberikan suara dalam pemilu. Masyarakat tidak terdaftar 
di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Padahal 2 Pemilu sebelumnya, Pileg dan Pilres 
tahun 2004, Pileg dan Pilpres 2009 serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010, masih 
terdapat 2 buah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di atas hutan dan kebun kopi 
masyarakat adat tersebut.  

Masyarakat adat Banding Agung Semende menyangka bahwa saat berpartisipasi dalam 
Pileg dan Pilpres 2004 dan 2009dan pemilihan Bupati pada 2010 ada titik terang di 
depan masyarakat adat Banding Agung Semende. Saat itu ada TPS dan kotak suara di 
tengah hutan. Polisi ikut juga mengawasi Pemilu tersebut. Masyarakat merasa diakui 
keberadaannya saat itu. Bukan sebagai “perambah”.  

Masyarakat dihilangkan keberadaanya sejak tahun 2012. Tidak diakui keberadaanya 
sebagai warga negara, tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga 
karena turut terbakar pada tahun 2012. Pemerintah Desa dahulu di mana mereka 
bernaung secara adminsitratif juga tidak berani lagi mengakui keberadaan masyarakat 
adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Sebagian masyarakat menanyakan kepada 
Pemerintah Desa di mana biasanya mereka diakui, terkait hilangnya mereka dari Daftar 
Pemilih Tetap (DPT) namun tidak bisa ditindaklanjuti bahkan untuk masuk ke DPKTB 
(Daftar Pemilih Khusus Tambahan) karena mereka tidak memiliki KTP. Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Bengkulu juga tidak memasukkan masyarakat adat Semende ke dalam DPK 
(Daftar Pemilih Khusus) yang harusnya bisa ditetapkan bagi warga negara yang tidak 
memiliki KTP di dalam pleno KPU Provinsi yang dilaksanakan 7 hari sebelum hari H. 

Selain masyarakat adat secara umum, perempuan dan anak-anak Banding Agung 
Semende tidak lagi memiliki identitas diri sebagai warga negara dengan sengaja. KTP, 
kartu keluarga, akte lahir terbakar habis bersama rumah-rumah yang dibakar Polhut 
TNBBS. Pemerintah Daerah (Pemda) Kaur hingga kini belum mengembalikan kembali 
keberadaan kewarganegaraan Semende yang hilang tersebut. Cristian Lund (2011) 
menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial politik, hal yang paling mendasar adalah apa 
yang kita miliki dan siapa kita. Riset Lund di Afrika menemukan bahwa begitu pentingnya 
kewarganegaraan sebagai identitas sosial politik sekaligus sebagai pengakuan untuk 
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mendapatkan klaim hak atas tanah. Dengan adanya kewarganegaraan, maka dari sini 
muncul pengakuan atas kepemilikan. Merujuk pada hal tersebut, maka penghilangan 
kewarganegaraan oleh TNBBS dilakukan secara sistematis untuk menghilangkan hak 
kepemilikan atas tanah adat Banding Agung Semende.  

 

Polhut TNBBS dan Tengkulak Kopi Menghadang Kopi Masyarakat Banding Agung 
Semende 

Polhut TNBBS adalah makhluk menakutkan bagi masyarakat adat dan perempuan 
Semende. Bertemu Polhut TNBBS bisa menggetarkan seluruh tubuh mereka. Jauh 
sebelum peristiwa tahun 2012, Polhut TNBBS selalu menghadang masyarakat yang naik 
atau turun dari Semende di titik-titik tertentu antara lain di Simpang PDI, di Simpang 
Kandis, juga di Simpang Sidirejo. Kerap kali, masyarakat yang berusaha menurunkan 
kopinya melalui ketiga jalur tersebut, bila tidak beruntung mereka bisa bertemu dengan 
Polhut TNBBS, maka kopi tersebut biasanya akan disita. Masyarakat tidak tahu kemana 
kopi-kopi tersebut dibawa oleh Polhut TNBBS. Harapan menjadi hampa ketika kopi disita. 
Seorang perempuan Semende mengatakan :  

“Kami benci sama Polisi dan Polhut. Kami tertindas begini karena Polisi 
dan Polhut. Sudah satu tahun bapak diambilnya”. (Yenny, perempuan 
Banding Agung Semende, Wawancara, 22 Oktober 2014).  

 

Akhirnya, masyarakat mengembangkan strategi sendiri. Masyarakat menjual kopi-kopi 
miliknya kepada tengkulak. Pilihan ini juga dilakukan karena perjalanan untuk menjual 
kopi dari Dusun Lame Banding Agung sangat berat bagi masyarakat Semende, terutama 
bila sedang musim panen raya kopi tiba. Kopi yang sudah kering harus segera dikeluarkan 
agar laku dijual, namun membawa 2 -3 kwintal kopi sangat berat sekali dengan jalan 
yang sangat buruk. Jalan-jalan tersebut biasanya dilalui hanya oleh babi hutan.   

Dalam satu kesempatan, seorang masyarakat adat Semende yang membawa kopi 
melalui jalur Sidirejo, harus berjuang dengan sepeda motor trailernya, membawa sekitar 
2 kwintal kopi. Sekali ia terjatuh di jalan yang sangat terjal dan licin. Kopinya berserakan. 
Ia hanya mampu terduduk menunggu ada orang yang lewat. Untung saja segera lewat 
rombongan kami yang menuju arah yang sama, sehingga bisa membantu agar sepeda 
motor bisa diperbaiki dan berjalan lagi. Tengkulak biasanya membawa kopi melalui jalur 
Merpas, meskipun mereka bertemu dengan Polhut TNBBS, namun masyarakat 
menyatakan ada transaksi yang terjadi sehingga kopi-kopi tersebut bisa lewat.  

Kopi Semende akhirnya menjadi penghasilan Provinsi Lampung. Meskipun diproduksi di 
Bengkulu, namun buruknya fasilitas jalan menuju Bengkulu, menyebabkan masyarakat 
adat maupun tengkulak lebih senang membawa kopi-kopi tersebut ke Lampung.  

 

Peristiwa Juli 2012, Operasi Turunkan Perambah: Semende Membara  

Peristiwa yang terjadi pada bulan ruwah itu masih memilukan hati bagi masyarakat 
Banding Agung Semende hingga kini. Saat itu sekitar bulan Juli 2012. Beberapa hari 
sebelumnya, Polhut TNBBS sudah menyampaikan kepada masyarakat adat agar turun 
dulu ke bawah, dengan alasan kalau  tidak turun, nanti masyarakat adat akan kehabisan 
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stok pangan sembakonya. Masyarakat kebingungan, namun sebagian besar menurut 
untuk turun ke bawah keluar dari rumah masing-masing11.  

Tragedi yang kemudian terjadi adalah rumah-rumah masyarakat didobrak dan dimasuki 
tanpa izin, Polhut bersama mitra Polhut bagaikan preman, menyeraki isi rumah, baik 
pakaian maupun isi dapur. Setelahnya mereka membakar rumah-rumah penduduk 
beserta isinya. Termasuk juga di dalamnya mesin-mesin penggiling kopi, serta kopi-kopi 
yang baru dipanen. Sebanyak 120 rumah dari empat Talang di Dusun Lame Banding 
Agung Semende terpanggang api dan membara malam itu. Masyarakat adat yang 
kemudian saling berkomunikasi atas peristiwa besar tersebut terkejut bukan kepalang. 
Sebagian yang melihat kedatangan Polhut bersembunyi di hutan-hutan. Bagi mereka, 
Indonesia tidak ada di Dusun tersebut. Setelah diperiksa, rumah yang selamat hanya 
rumah-rumah yang cukup tersembunyi.   

Seorang perempuan Banding Agung Semende, Rahayu dengan perih menuturkan 
bagaimana isi rumahnya habis terbakar beserta seluruh harta yang dimilikinya. Lenyap 
sudah 60 karung kopi, 50 kaleng padi, 2 buah tangki, 5 buah tikar rumbai, peralatan 
dapur dan memasak, serta stok sembako yang dimilikinya. Bahkan ayam-ayam 
peliharaan pun ikut dijarah oleh Polhut TNBBS. Ia menuturkan perasaannya sebagai 
berikut :  

“Bagaikan disambar petir di siang hari menyaksikan rumah kami  telah 
menjadi debu. Seketika kaki lemas, tidak mampu menopang tubuh ini. 
Lemas terduduk sambil menangis meratapi nasib. Mengapa seperti ini, 
bagaimana hidup akan berlanjut, bagaimana nasib anak-anakku nanti. 
Mungkinkah bernasib sama sepertiku atau malah lebih tragis”.(Rahayu, 
Perempuan Semende, Wawancara, Dusun Lame Banding Agung 
Semende, 19 Juli 2014).    

 

Rahayu menceritakan sambil menangis, sesekali ia gunakan tangan untuk mengusap air 
matanya. Ia  mengatakan bahwa “Air mata ini baru kali ini kukeluarkan kembali setelah 
melihat sisa-sisa debu dangau di tahun 2012”. 

Seorang perempuan lainnya, Rita (25 tahun) menuturkan, saat peristiwa terjadi anaknya 
masih berusia 1 tahun,  seluruh pakaian bayi milik anak laki-lakinya ditemukannya 
terbakar. Hatinya hancur, sebagai keluarga muda, tidak mudah baginya menyediakan 
perlengkapan bayi. Bukan cuma persoalan uang, tetapi juga soalnya sulit mendapatkan 
pakaian bayi di tengah-tengah belantara kebun kopi dan hutan.  

Sedikit yang tinggal dan menyaksikan peristiwa pembakaran tersebut dengan hati perih. 
Seorang di antaranya menyatakan dengan ekspresif :  

“Aku bingung menemukan bendera merah putih dikibarkan di situ. Bendera ini 
milik siapa? Aku pegang bendera itu, bingung! Apa artinya kami di sini. 
Dianggap musuh di antara bangsa sendiri. Entah berapa ton padi dihancurkan. 
Entah berapa banyak kopi dihanguskan. Rumah-rumah dibakar. Ayam ditangkap 

                                            
11  Masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende selalu menggunakan kata “turun ke bawah” 

untuk menyatakan keluar dari Dusun Lame Banding Agung Semende. Biasanya turun ke rumah 
keluarganya di Kecamatan Nasal atau ke pasar.  
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dan dipanggang mereka. Beras-beras ditabur di halaman, bantal-bantal dibelah, 
minyak-minyak ditumpahkan. Baju-baju diserakkan. Uang yang hanya 
Rp.300.000,- pun diambil. Kolam dibongkar ikannya. Pada tahun 2012, malam 
itu langit merah. Kalau tidak mengungsi ke kampung, ya masuk hutan bersama 
bayi-bayi”. (Amat, 31 tahun, laki-laki, wawancara, Banding Agung Semende, 23 
Oktober 2014).   

 

Kembali ia menambahkan dengan pilu :  

“Menangis, lihat langit rasanya mau roboh. Nangis, marah!! Yang masuk sini 
binatang semua!! Melihat padi terbakar, membumbung asapnya ke atas. TPS 2 
di mana kita memilih juga lenyap. Yang membakar itu pakai topeng. Tapi pakai 
baju berwarna hijau.12” (Amat, 31 tahun, laki-laki, wawancara, Banding Agung 
Semende, 23 Oktober 2014).   

 

Hilang sudah rasa aman di hati Rahayu, Rita, Mulana, juga perempuan-perempuan dan 
masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Hilang sudah seluruh harta 
benda. Yang tersisa hanya pakaian melekat di badan. Perempuan Banding Agung 
Semende bersama keluarga dan anak-anak Banding Agung Semende harus melanjutkan 
hidup. Kehidupan berubah drastis setelah peristiwa tersebut. Hingga lima bulan lamanya 
keluarga Rahayu harus hidup di atas tanah beratapkan terpal yang sudah sobek sebagian. 
Alam menjadi musuh utama untuk bisa bertahan hidup. Bila malam kedinginan, 
sedangkan bila siang kepanasan. Ia dan keluarganya kelaparan dan terpaksa harus 
menjadi peminta-minta kepada tetangganya untuk bisa melanjutkan hidup. Ketakutan 
dan rasa tidak aman membahana di perempuan-perempuan Banding Agung Semende. 
Terkait hal ini seorang perempuan lainnya menuturkan :  

“Sebelum 2012 kami makmur. Bersahabat dengan lingkungan. Setelah 2012 
semua berubah. Cita-cita proklamator yang diasingkan di Bengkulu, disiksa 
untuk mempertahankan kemerdekaan. Tapi Banding Agung belum merdeka! 
Sangat menyakitkan menyaksikan bayi 7 hari harus dibawa masuk ke hutan 
untuk mengungsi. Suaminya yang mengawal dari jauh, karena rumahnya 
dibakar. Tiba-tiba dapat informasi bahwa polisi mau masuk ke dukuh dan ranau. 
Sementara mau mengungsi ke arah itu. Malam itu sungguh tidak karuan”. 
(Solihatun, 28 tahun, perempuan, wawancara, Banding Agung Semende, 23 
Oktober 2014).   

 

Operasi menurunkan perambah adalah operasi yang dilaksanakan oleh Polhut TNBBS 
bersama kepolisian setempat untuk menurunkan masyarakat adat di Dusun Lame 
Banding Agung Semende. Ini adalah puncak dari beragam tindakan Polhut TNBBS dalam 
melakukan penyingkiran terhadap masyarakat adat Banding Agung Semende.     

 

                                            
12  Baju hijau diasosiasikan oleh masyarakat Banding Agung Semende sebagai Polhut TNBBS.  
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Peristiwa Desember 2013, Operasi Turunkan Perambah 2 dan Kriminalisasi HRDs : 
Semende Kembali Membara 

Pada tahun 2013, tepatnya pada 23 Desember 2013, kembali terjadi pembakaran 13 
buah rumah masyakat adat Banding Agung Semende. Sukran Hawalin (31 tahun) 
menyebutkan bahwa jauh hari sebelum operasi, standarnya Polhut TNBBS memiliki 
kewajiban untuk memberitahukan dan bermusyawarah dengan masyarakat13. 
Masyarakat menyatakan tidak pernah ada sama sekali sosialisasi dan pemberitahuan. 
Hanya ada mitra Polhut TNBBS singgah ke musholla di Talang Cemara dan memberikan 
arahan akan ada operasi. Mitra Polhut TNBBS meminta agar masyarakat adat Semende 
Banding Agung mengungsi atau menyembunyikan barang-barang berharga sejauh 
mungkin. Khawatirnya kalau ada Polhut atau bukan Polhut akan dijarah. Akhirnya terjadi 
pembakaran di Talang Cemara. Keinginan masyarakat adat berjumpa dengan Bupati Kaur 
tidak diterima, karena Bupati menyatakan bahwa masyarakat harus duduk bersama 
Departemen Kehutanan karena Bupati tidak tahu soal hutan.  

Sehari kemudian, 24 Desember 2014, 4 orang masyarakat adat ditangkap di rumah Heri 
Tendean di Talang Cemara. Midi (55 tahun) datang ke rumah Heri karena diundang oleh 
Heri yang menyatakan pihak Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan 
datang. Ternyata di rumah itu, Polhut TNBBS dan BPN sedang  marah-marah. Midi 
berusaha melerai dan menyatakan untuk diselesaikan baik-baik. Saat itu Pak haji dan 
Suradji hendak dipukul oleh Polhut. Tembakan dilepaskan dan Pak Haji pingsan. Yang lain 
bubar dan pada turun ke bawah. Sementara itu, 4 orang di antara masyarakat adat 
dibawa turun ke bawah ke kantor Kehutanan di Batu Lungun, Merpas oleh Wawan 
Suparwan, Polhut TNBBS. Setelah berada di situ selama setengah jam, keempatnya 
dibawa ke Polres Bintuhan.   

Surat penangkapan keluar sekitar 7 hari setelah penangkapan dan menyebutkan 
kesalahan masyarakat adat adalah menjadi “perambah”. Dan masyarakat dituduh 
tertangkap tangan sedang merambah di tempat yang berbeda. Beberapa hari setelah 
penangkapan tersebut, Polhut kembali ke rumah 4 orang yang ditangkap dan 
mengobrak-abrik rumah mereka, mengatakan mencari alat bukti dan mengambil alat-
alat pertanian berupa cangkul, parang dan batang kopi untuk dijadikan bukti sebagai 
“perambah”.   

4 orang yang dikriminalkan tersebut kemudian diadvokasi oleh AMAN Bengkulu. 
Masyarakat adat Banding Agung Semende menyatakan peradilan tersebut tidak fair bagi 
masyarakat adat. Putusan Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan 
1 milyar denda atau subsider 3 bulan penjara. Masyarakat mengajukan banding ke 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Masyarakat 
kembali mengajukan kasasi dan masih diproses hingga kini. Sementara proses tersebut 
berlangsung, 4 orang HRDs tersebut harus menjalani hukuman di balik terali besi. AMAN 
Bengkulu menyatakan saat ini sudah melaporkan Pengadilan ke Komisi Yudisial terkait 
etika Hakim yang mengadili kasus tersebut.  

Keempat HRDs tersebut harus terpisah dari keluarganya. Hilang sudah pencari nafkah 
utama. Kelelahan fisik dan psikis membahana sangat kuat di Semende. Upaya 
kriminalisasi ini jelas untuk melemahkan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung 

                                            
13  Sukran Khawalin (31 tahun), menyatakan dirinya adalah generasi keenam dari nenek 

moyangnyaBanding Agung Semende. Wawancara, Talang Batu Betiang, 23 Oktober 2014.  
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Semende dalam mempertahankan tanah dan wilayah adatnya. Sebagian besar turun ke 
bawah meninggalkan tanahnya  dan bekerja serabutan. Rudianto (33 tahun) misalnya, 
rumahnya di Batu Betiang dibakar dan saat ini harus bekerja menjadi pemecah batu 
kubik. Sehari ia dibayar sebesar Rp.70.000,- untuk kerja berat yang dilakukannya.   

 

 “Negara Sebut Suamiku Perambah” 

Perempuan bernama Asmala Dewi (49 tahun) tersebut tinggal di Talang Tengah, 
Semende Banding Agung. Ibu Asmala Dewi sangat merasakan ketidakadilan negara 
melalui hukum yang berlaku pada suaminya yang bernama Midi. Midi bersama 3 petani 
lainnya ditahan pada 23 Desember 2013 dan ditetapkan oleh Pengadilan sebagai 
penjarah dengan barang bukti cangkul, sabit, dan batang kopi. Menurut penuturan ibu 
Asmala Dewi, semenjak suaminya ditahan hingga kini, telah menyebabkan ia kehilangan 
sandaran hidup sebagai tempat bertumpu hidup.  Penangkapan terjadi di Talang Tengah 
di mana ia dan suaminya bertempat tinggal. Proses penangkapan terjadi begitu cepat 
dan membuat Asmala Dewi tidak menyangka akhirnya akan seperti ini.  

Beragam intimidasi sebelum penahanan sewenang-wenang dan tanpa prosedur hukum 
sudah terjadi. Pada tanggal 19 Desember 2013, sekitar jam setengah 5 masyarakat mitra 
Polhut yang berjumlah 13 orang dengan mengenakan baju dinas dan bebas berdatangan 
dari titik Teluk Agung (Mekakau-Palembang) menuju Talang Cemara. Di Talang Cemara 
tersebut pihak Polhut tersebut memasuki rumah salah seorang pemilik rumah tanpa 
sepengetahuan pemilik rumah. Ketang, si pemilik rumah sedang tidak di rumah, 
kebetulan rumahnya lagi kosong karena Ketang bersama istrinya pergi ke Kecamatan 
Nasal untuk belanja keperluan keluarga. Dangau tersebut dibuka secara paksa dan 
kemudian mereka menggunakan tempat tersebut sebagai tempat peristirahatan14. 

Pada hari itu, tanggal 21 Desember 2013 tepatnya pukul 14:00 WIB, salah seorang 
tetangga Ketang, yaitu Bapak Her melihat api yang berasal dari dangau Ketang. Heri, Aji 
beserta kawan-kawan yang lain datang ke lokasi tersebut, dengan bertanya kepada Mitra 
Polhut mengapa melakukan pembakaran di dangau Ketang? Mitra Polhut menyatakan 
bahwa mereka tidak membakar rumah tersebut, namun api berkobar melalap dan 
menghabiskan dangau beserta isinya milik Ketang. Mitra Polhut kemudian berlalu dari 
tempat tersebut, masyarakat menghentikan langkah Mitra Polhut dan bertanya hendak 
ke mana, yang dijawab akan mendirikan tenda. Masyarakat pun  kembali ke rumah 
masing-masing. Salah seorang masyarakat adat, Heri, berupaya memantau aktivitas 
Mitra Polhut yang khawatir akan terjadi kembali pembakaran, karena Heri melihat 
mereka kembali memasuki paksa rumah salah satu masyarakat adat yaitu rumah Oyong. 
Akhirnya Heri mendata nama-nama Mitra Polhut dan kembali menanyakan tujuan Mitra 
Polhut. Mereka mendapat jawaban :  

“Kami akan melakukan operasi gabungan bersama Kepala Bidang TNBBS 
Register 25, Polisi sektor Nasal Kabupaten Kaur, Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Kaur, Pam Swakarsa, Polisi Kehutanan TNBBS, yang 
kemungkinan besar mereka akan datang malam nanti”. ( Asmala dewi 
dan Midi, Wawancara, Pertengahan Juli 2014). 

                                            
14   Wawancara dengan Asmala Dewi di Sawang, Kaur dan Midi di tahanan di Kaur, dilakukan pada sekitar  

Juli 2014. 
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Heri pulang kembali ke rumahnya. Esoknya,  22 Desember 2013 tepatnya pukul 11:00 
WIB masyarakat adat yang berada di Talang Cemara menerima kedatangan Tim Polres 
(Polisi Resort) Kaur dan sempat berdiskusi dengan Polres Kaur terkait operasi gabungan 
di wilayah adat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung. Paska diskusi, Heri bersama 
masyarakat yang lainnya mengantarkan tim Polres Kaur tersebut ke pos operasi karena 
tim mengetahui tempat pihak mitra Polhut membuat posko. Ketika usai mengantarkan 
tim tersebut, masyarakat dikejutkan dengan kepulan asap dari pembakaran dangau 
masyarakat adat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung yang dilakukan oleh pihak 
Polhut. 

Heri dan seluruh penduduk laki-laki yang tinggal di Talang Cemara  langsung melihat 
pembakaran, tapi Polhut mencabut golok dan mengarahkan pistol ke arah Heri dan 
masyarakat. Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak melawan petugas sambil 
mengangkat kedua tangan, sehingga Polhut  pun berjalan sambil mengatakan “Kita 
jangan saling ganggu.” 

Siangnya, pukul 14:00 WIB, masyarakat yang kebetulan berkumpul di rumah Heri waktu 
itu, didatangi seseorang bernama Wawan dan 4 orang lainnya yang merupakan 
komandan lapangan operasi gabungan dari Polhut.. Pada pertemuan tersebut 
masyarakat diminta untuk mengisi daftar hadir sehingga masyarakat mengisi daftar hadir 
tersebut. Seusai masyarakat mengisi daftar hadir Heripun secara tidak langsung melihat 
Polhut yang datang tersebut menambahkan tulisan kata “perambah” di daftar hadir 
yang telah ditandatangani oleh masyarakat. Ketika Polhut mau pulang, Polhut 
mengatakan kepada warga adat bahwa mereka diminta untuk datang pada malam hari 
ke pos operasi gabungan. 

Seusai pertemuan, Heri memutuskan untuk menelpon Midi karena pada saat itu Heri 
bingung harus menghubungi siapa karena Ketua Adat tidak ada di tempat.  Heri 
menyampaikan kepada Midi, suami ibu Asmala Dewi, yang tinggal di Talang Tengah 
bahwa nanti malam untuk  datang ke Talang Cemara karena ada undangan dari Polhut 
untuk membicarakan sesuatu. Midi pun mengiyakan ajakan Her. Namun kondisi malam 
itu hujan deras sehingga Midi pun tidak bisa pergi dan Heri beserta masyarakat juga 
tidak bisa pergi karena hujan deras. 

Kemudian esoknya tanggal 23 Desember 2014, Midi pergi ke tempat Heri. Midi 
berangkat pagi sekali dari rumah, sekitar pukul 06:00 WIB dengan mengendarai motor 
selama 1 jam. Midi dan masyarakat menyiapkan tikar di halaman rumah karena 
masyarakat beranggapan dialog dengan tim gabungan yang batal pada malamnya akan 
dilangsungkan pagi tersebut. Pada jam 7 pagi tim Polhut  yang dipimpin oleh Wawan (tim 
dari TNBBS) datang dengan cara marah-marah dengan mengatakan “Mengapa tidak 
datang malam itu?”  Masyarakat  menjawab karena malam itu kondisinya tidak 
memungkinkan karena hujan begitu besar. 

Pada saat itu terdengar tembakan ke udara. Pembakaran dangau masyarakat oleh Polhut 
tetap dilakukan sehingga empat warga antara lain suami Asmala Dewi yaitu Midi 
bersama 3 rekannya  Heri, Rahmat dan Suradji meminta penjelasan tapi tidak mendapat 
jawaban. Masyarakat bahkan mendapatkan amarah dari Polhut  dengan cara memukul 
Suradji dan Midi serta memborgol Heri. Namun Midi meminta Polhut tidak memborgol. 
Tidak jadi memborgol Heri, akhirnya Polhut mengatakan kepada masyarakat untuk ikut 
Polhut ke bawah karena ada musyawarah. 
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Agar tidak ada lagi pembakaran dan pelepasan tembakan, 4 orang masyarakat yang 
terdiri dari Heri, Midi, Suradji dan Rahmat berangkat dari rumah Heri dan ikut berjalan 
kaki bersama Polhut ke bawah. Sampai bawah yaitu Simpang Kandis, ternyata 
musyarawarah tidak ada. Ke-4 orang masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung 
Semende tersebut langsung dijemput oleh mobil POLHUT untuk dibawa ke Kantor Polres 
di Bintuhan Kabupaten Kaur. Mendengar adanya penangkapan keluarga Heri mendatangi 
Polres Bintuhan. Dalam pertemuan tersebut, pihak oknum Polres meminta untuk 
diselesaikan dengan cara berdamai dengan syarat menyerahkan uang 6 juta dan 
melepaskan tanah adat di Dusun Lame Banding Agung. Masyarakat meradang dan 
menolak. Proses hukum akhirnya diteruskan.  

Esoknya pada tanggal 24 Desember 2014, Polhut melakukan uji Tempat Kejadian Perkara 
(TKP) di rumah masing-masing 4 orang tersebut dengan mengambil barang-barang yang 
akan digunakan sebagai alat bukti sebagai perambah. Di rumah Midi, keluarga 
menyebutkan Polhut mengambil cangkul, sabit dan batang Kopi. Di rumah Rahmat, 
Polhut mengambil  2 unit parang, dan 1 batang kopi. Di rumah Heri, Polhut mengambil  
pisau dan batang kopi. Sedangkan di rumah Suradji, Polhut mengambil arit, sabit dan 
batang kopi. Barang-barang yang sesungguhnya merupakan peralatan pertanian sehari-
hari tersebut disita dari rumah masyarakat adat tanpa menghadirkan ke 4 orang tersebut 
di lokasi. Keempatnya sudah ditahan sehari sebelumnya. Seusai olah TKP, Polhut kembali 
dengan membuat surat penangkapan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2014, 
bukan tanggal 23 Desember 2013. Disebutkan dalam surat tersebut bahwa penangkapan 
dilakukan di rumah masing-masing dengan alat berat seperti arit dan pisau dan dengan 
tuduhan perambah. Padahal kenyataannya pada saat itu suami Asmala Dewi dan tiga 
orang lainnya tidak ditangkap di dangau masing-masing melainkan diminta ikut oleh 
Polhut dari rumah Heri. Asmala Dewi menuturkan protesnya :  

“Walau pun saya orang yang hanya menyelesaikan kelas 5 SD, menurut 
sepengetahuan saya alat berat itu bukan arit atau pisau karena itu 
merupakan alat untuk pertanian yang kami gunakan sehari-hari. Dan 
kalau dikatakan perambah itu adalah melakukan penebangan pohon 
bukan penanam kopi sehingga hukum yang diberlakukan saat ini 
sangat tidak bijak sekali. Seperti zaman Belanda saja,  pada saat itu 
korban menjadi tersangka.” (Asmala Dewi, Istri Midi, Korban 
kriminalisasi, Wawancara, 19 Juli 2014.  

 

Akibat dari kejadian tersebut, Asmala Dewi menuturkan bahwa ia kini harus 
menumpang hidup kepada anak perempuannya. Ia juga tidak bisa ke kebun lagi 
sehingga perekonomian yang semula tidak bergantung pada siapapun kini harus 
bergantung kepada anak. Di samping itu, ia juga harus terjebak hutang karena setiap 
minggu harus menjenguk suaminya Midi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). 

  

Dampak dan Kerusakan Psikis Pasca Kriminalisasi HRDs terhadap Keluarga Korban 

Yenny Hartatiati, 30 tahun adalahanak perempuan tertua dari Midi, 55 tahun. Yenny 
sudah menikah dengan Zulkarnain, 32 tahun. Yenny memiliki adik laki-laki bujang 
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berumur 20 tahun dan adiknya yang terkecil masih kelas 6 SD. Ibu Yenny bernama 
Asmara Dewi berumur 45 tahun, Saat ini Yenny bersama suaminya Zulkarnain harus 
menanggung biaya kehidupan ibu dan adik-adiknya, termasuk kehidupan bapaknya yang 
sedang dipenjara.  

Saat ini bapaknya tersebut sedang berada di penjara di Kabupaten Kaur. Bapak Yenny 
harus menjalani hukuman penjara selama 3 tahun, dan denda 1,5 milyar karena 
Pengadilan Bintuhan, Kabupaten Kaur menghukumnya bersalah sebagai “perambah” di 
TNBBS. Bersama 3 orang temannya yang lain, Midi sudah menjalani hukuman penjara 
hampir setahun. Meskipun saat ini Midi lewat pengacaranya sedang mengajukan 
banding ke Mahkamah Agung, namun ia harus menjalani hukuman tersebut.  

Midi ditangkap di rumah Heri di Dusun Lame Banding Agung pada 23 Desember 2013. 
Saat itu, ia bersama 4 orang kawannya dipaksa turun oleh Polhut ke bawah. Namun di 
bawah, ternyata Midi dikriminalkan dan dianggap perambah. Surat penangkapan 
dikeluarkan sehari kemudian pada tanggal 24 Desember 2014. Sekitar seminggu 
kemudian, Kepolisian turun ke lokasi melakukan olah TKP dan mencari-cari alat-alat 
pertanian di rumah keempat orang tersebut. Tuduhan kepada keempatnya adalah 
tertangkap tangan melakukan perambahan.  

Jaksa sempat mengajukan upaya damai kepada keluarga korban, asalkan keluarga korban 
mau membayar sebesar Rp.6.000.000,-/orang, namun harus menandatangani surat 
bahwa korban menyetujui menyerahkan lahan pertanian dan wilayah adatnya kepada 
TNBBS. Korban meradang dan menolak negoisasi. Pengadilan menghasilkan  putusan 
tanpa mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan serta beragam bukti yang 
ditampilkan oleh pengacara korban.  

Di tengah tuturannya, Yenni menahan isak, ia menuturkan bagaimana kemudian ibunya 
mengalami trauma dan stress yang sangat dalam. Saat ini, ibunya selalu dalam kondisi 
sakit-sakitan sebagai bentuk-bentuk trauma mulai dari sakit kepala, sakit telinga, badan 
pun lemas dan mulai semakin mengurus. Hampir setiap dua hari sekali Yenny harus 
membawa ibunya ke bidan atau ke dokter untuk berobat. Kalau dalam 2 hari sekali tidak 
berobat, sangat beruntung sekali dirasakan Yenny, karena sekali berobat ia harus 
mengeluarkan biaya lima puluh sampai enam puluh  ribu rupiah. Situasi ini sudah 
berlangsung hampir setahun pasca peristiwa penangkapan ayah Yenny.  

Dokter sendiri menyatakah bahwa Ibu Yenny tidak memiliki penyakit. Rasa bingung dan 
putus asa menjadikan tingkat tertekan dan stress ibu Yenny menjadi semakin tinggi, 
bukan cuma perpisahan yang menjadi beban beratnya, tetapi hilangnya sementara 
kepala keluarga sebagai pencari nafkah utama membuat beban ekonomi semakin besar. 
Kebun kopi tidak terurus, sehingga kopi tidak lagi menghasilkan. Yenny dan Zul juga 
hampir tidak mempunyai waktu mengurus kebunnya sendiri dan kebun ayah Yenny, 
karena harus mendampingi proses-proses hukum yang berjalan marathon selama 
hampir 2 bulan. Akhirnya keluarga memutuskan agar kopi Pak Midi diurus oleh orang lain 
dengan perjanjian ‘parohan’15.  

 

                                            
15  Parohan adalah kesepakatan bersama di mana yang mengurus mendapatkan separuh/setengah 

bagian dari hasil pertanian, sedangkan pemilik kebun kopi juga mendapatkan separoh bagian dari hasil 
pertanian. Wawancara, Amat, Semende, 24 November 2014.  
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Tuturan Yenny kemudian terhenti, isaknya sudah tak tertahankan lagi turun menjadi 
tangisan tak terbendung.  Dengan susah payah ia berusaha menuturkan bagaimana ia 
dan suaminya juga harus melakukan beragam upaya agar selalu ada uang, bukan hanya 
untuk menanggung hidup ibu dan adik-adiknya. Berdua dengan suami, Yenny juga harus 
memikirkan biaya selama proses persidangan. Meskipun biaya pengacara sudah 
ditanggung oleh AMAN Bengkulu, namun biaya makan keluarga dan komunitas, 
transportasi dan lain sebagainya untuk menghadiri sidang-sidang yang berjalan 
marathon menghabiskan energi dan uang yang banyak. Yenny menyatakan keluarga 
sempat harus berhutang dan terakumulasi hingga lima puluh juta rupiah. Jumlah yang 
cukup besar bagi Yenny dan keluarga.  

Yenny dan suami harus pulang pergi 16 km seminggu dua kali agar selalu ada uang. 
Selasa kembali ke Dusun Lame untuk memanen kopi selang, Kamis sore sudah harus 
turun ke bawah untuk menjual kopi dan menghadiri persidangan ayahnya di hari Jum’at. 
Setelah persidangan harus kembali ke persidangan Dusun Lame untuk mengambil kopi, 
dan turun lagi ke bawah untuk menjual dan menghadiri persidangan pada hari Senin. 
Kini utang tersebut sudah berusaha dicicilnya, namun masih tersisa sekitar 20 juta lagi. 
Satu kali panen kopi terakhir hanya mencapai 1,5 ton karena kurang terawat. Jumlah ini 
belum cukup untuk menutupi semua biaya dan membayar hutang-hutang tersebut. 
Adiknya yang laki-laki juga terpaksa harus bekerja keras membantu kakaknya agar bisa 
membayar hutang-hutang tersebut.  

Meskipun berusaha untuk tetap tabah, namun nyata Midi sangat tertekan. Kini ia 
menderita darah tinggi hingga tekanan darahnya mencapai 180. Penyakit yang tidak 
dimilikinya sebelumnya. Ini juga akhirnya menjadi beban baru bagi Yenny dan keluarga. 
Pengobatan harus rutin, namun uang tidak selalu ada.  Ia juga sakit-sakitan dengan 
kondisi tahanan yang makanannya juga sangat buruk. Dalam satu kesempatan 
wawancara ia menggambarkan perasaannya yang terdalam :  

“Sakit dek! Kami sampai kocar-kacir, rumah tangga sampai berantakan karena 
mempertahankan hak kami. Harta kami sedikit-sedikit habis. Saya ingat bapak 
saya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, tetapi sekarang anaknya tidak bisa 
mencicipi kemerdekaan. Harus dipenjara karena mempertahankan haknya.  

 

Akulah kepala keluarga, sekarang usaha tidak bisa dilanjutkan, karena anakku 
juga harus mengurus aku. Mempertahankan rakyat banyak dan hakku sendiri. 
Istri juga sakit-sakitan sejak aku di penjara. Aku juga sakit-sakitan sejak di sini. 
Tanah ini bukti-buktinya ada. Kalau negara mau ambil harusnya jangan 
sekarang, tetapi dari dulu, waktu 1 orang saja. Seluruh Lampung Barat, 
Lampung Selatan dan Lampung Utara sudah dibuka, sudah habis kawasan itu, 
tetapi kenapa Banding Agung yang dihalau yang sedikit” (Midi, 55 tahun, HRDs 
yang di kriminalisasi, wawancara via telephon, 26 Oktoebr 2014).  

 

Kisah Yenny dan keluarganya merupakan potret bagaimana kerusakan psikis dan sosial 
ekonomi yang dialami oleh korban dan keluarga yang mengalami kekerasan, kriminalisasi 
dan eksklusi dari  tanah adatnya.  Dampaknya berantai, satu pelanggaran HAM 
mengakibatkan beragam bentuk pelanggaran HAM lainnya. Hilangnya rasa aman atas 
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harta milik diikuti hilangnya hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, hilangnya hak 
untuk diperlakukan sama di depan hukum, hak atas pengakuan sebagai masyarakat adat 
dan pengakuan atas wilayah adat dan budayanya, hak untuk keamanan atas harta milik 
dan lain-lain. Ini secara berkelanjutan menimbulkan banyak pelanggaran hak-hak yang 
lainnya.  

 

Diskriminasi terhadap Masyarakat Adat Banding Agung Semende Atas Layanan Publik 
dan Pembangunan 

Perempuan Semende memiliki visi luar biasa. Rabiah Mulana,16 menyebutkan visi 
perempuan Semende, dengan bahasa sederhana tetapi penuh makna :  

“Saya ingin berkesempatan melihat mobil naik ke sini”. (Rabiah Mulana, 45 
tahun, Perempuan, Wawancara, 22 Oktober 2014).  

 

Tuturannya mewakili kerisauan perempuan-perempuan Semende lainnya. Betapa tidak, 
mimpi itu masih sangat jauh ke depan, sangat bertolak belakang dengan kondisi saat ini 
di Banding Agung Semende. Masyarakat adat mempertahankan subsistensinya selama 
15 tahun berjuang. Tidak ada fasilitas apapun di dusun ini. Tiga kali Pemilu suara 
masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan politik, memberikan suara untuk Pileg, 
Pilpres dan Pilkada. Namun hak-haknya sebagai warga negara selalu abai di penuhi 
negara. Jangan pernah bermimpi ada listrik di Dusun Lame Banding Agung Semende. 
Bahkah genset  (pembangkit listrik) yang mereka miliki saja secara mandiri dibakar oleh 
Polhut TNBBS. Hanya ada 3 buah genset tersisa yang selamat di 3 Talang berbeda yang 
bisa digunakan sewaktu-waktu. Masyarakat pun tidak berani menghidupkannya, karena 
menghidupkan lampu berarti mengundang Polhut TNBBS. Kehidupan bisa berubah 
sewaktu-waktu karenanya.  

Jangan juga berani bermimpi ada fasilitas sekolah dan anak-anak Semende memakai 
seragam dan bersekolah. Jangan pula bermimpi akan menemukan layanan kesehatan 
paling sederhana, seperti Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan Poskesdes (Pos 
Kesehatan Desa) di Dusun Lame ini. Itu mimpi yang tak terbeli oleh perempuan dan 
masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Karenanya sebagian besar 
perempuan dan laki-laki Dusun Lame Banding Agung Semende buta huruf. Sekolah yang 
semula tersedia di Dusun Lame Banding Agung Semende juga dibakar Polhut TNBBS 
pada tahun 2012. Anak-anak lelaki dan perempuan remaja umur 17-18 tahun sudah 
menikah dan memiliki bayi. Bahkan penulis menemukan kasus perempuan yang sudah 
menikah pada umur 13 tahun di Dusun Lame ini. Masyarakat juga tidak memiliki akses 
terhadap beragam program bantuan yang adaseperti beras miskin, PKH (Program 
Keluarga Harapan), Jamkesmas/Jamkesda (Jaminan Kesehatan Masyarakat/Jaminan 
Kesehatan Daerah) yang kemudian diperbarui menjadi BPJS Kesehatan, BOS (Bantuan 
Operasional Sekolah), dan program pembangunan lain seperti Gapoktan (Gabungan 
Kelompok Tani dan UKM (Usaha Kecil Mandiri).   

 

                                            
16  Rabiah adalah sebutan yang diberikan masyarakat adat Banding Agung Semende kepada penolong 

kelahiran. Saat ini rabiah di sana adalah Ibu Mulana (45 tahun).  
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Ya, bagi perempuan dan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung itu semua masih 
mimpi.  Negara bahkan sudah menganggap masyarakat adat Banding Agung Semende ini 
tidak ada. Maka diskriminasi mengemuka, dan ketidakadilan atas pembangunan 
tercipta17. Masyarakat tereksklusi dari pembangunan yang ada. Masyarakat kemudian 
berupaya mengembangkan mekanisme sendiri untuk bisa keluar dari situasi yang tidak 
adil tersebut secara mandiri. Anak-anak yang mulai memasuki usia sekolah terpaksa 
dititipkan ke rumah nenek atau saudaranya di Sawang, Kaur, atau juga harus dikost-kan. 
Yenny mengatakan : 

“Kalau tidak hidup terpisah, anak-anak kami bisa buta huruf”. (Yenny, 30 tahun, 
Perempuan, Wawancara, 24 Oktober 2014).  

 

Menurut masyarakat, kondisi sekarangpun sudah jauh lebih baik. Dahulu kala, butuh 44 
kali menyeberangi Sungai Benula yang berliku-liku bagi nenek moyang Dusun Lame 
Banding Agung Semende  hanya untuk mendapatkan garam, pangan dan sembako. 
Begitu sudah ada jalan rintisan yang dibuat, meskipun susah payah untuk dilalui, ada 
pengusiran terhadap masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Hal ini 
sangat mengecewakan masyarakat adat. Dibutuhkan empati yang besar atas 
ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat adat di dusun ini dan solusi untuk mengatasi 
pembangunan yang sangat tidak berkeadilan.  

 

 

HARAPAN PEREMPUAN BANDING AGUNG SEMENDE ATAS TANAH ADATNYA 

Payung Hukum Perjuangan Masyarakat Adat Dusun Lame Banding Agung Semende 

Saat ini, kehidupan masyarakat adat khususnya perempuan adat di Dusun Lame Banding 
Agung Semende adalah ketidakpastian. Masyarakat adat dihantui oleh rasa takut dan 
trauma berkepanjangan. Namun rasa takut itu berubah menjadi keberanian dan trauma 
menjadi semangat untuk bangkit kembali karena ada secercah harapan hidup lebih baik 
setelah Ketua Adat memberikan buku kecil yang didapat dari AMAN Bengkulu, yang 
menyatakan bahwa tanah yang diduduki masyarakat sekarang bukan lagi tanah negara 
atau hutan taman nasional, melainkan memang tanah adat peninggalan leluhur kami. 
Kami menandai perbatasan masuk ke Dusun Lame Banding Agung Semende dengan 
sebuah papan yang bertuliskan “Hutan Adat Semende Banding Agung Bukan Lagi Hutan 
Negara Berdasarkan Keputusan MK”. 

Ungkapan dari perempuan-perempuan Semende tidak sekedar berbicara tanpa bukti. 
Ada bukti dan landasan mengapa Ibu Rahayu menuturkan ada secercah harapan hidup 
lebih baik, karena pada tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik telah 
membuat satu keputusan penting, yakni dengan menetapkan bahwa hutan adat bukan 
lagi milik negara yang dikuasai oleh Kementerian Kehutanan, melainkan merupakan 
bagian dari wilayah milik masyarakat hukum adat. Putusan MK atas perkara nomor 
35/PUU-X/2012 (selanjutnya akan disebut Putusan MK 35) itu menyatakan bahwa 
Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 5 ayat (1) adalah 

                                            
17 Diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau segala bentuk 

preferensi yang membedakan orang lain untuk menikmati hak-haknya.  
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salah secara konstitusional. Secara keseluruhan, Putusan MK 35 itu mengubah kalimat 
Pasal 1 butir 6 menjadi “hutan adat adalah hutan negara  yang berada dalam wilayah 
masyarakat adat hukum adat.18 

Selain itu, MK juga mengubah UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1) dan (2), yang 
aslinya berbunyi “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan negara, dan (b) 
hutan hak, dan “hutan negara” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat 
berupa hutan adat”. Dengan demikian, MK memindahkan kedudukan “hutan”, dengan 
sebelumnya, “hutan adat” digolongkan dalam “hutan negara”. MK “hutan hak”. Dengan 
begitu, rumusan Pasal 5 ayat (1) menjadi “hutan” berdasarkan statusnya terdiri dari (a) 
hutan negara, dan (b) hutan hak dan hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, tidak termasuk hutan adat. Artinya, secara aturan, semenjak aturan MK 35 
dibacakan, yakni pada 16 Mei 2013 “hutan adat” adalah bagian dari wilayah adat yang 
merupakan kepunyaan masyarakat hukum adat. 

Masyarakat hukum adat19 telah dinyatakan sebagai penyandang hak20. Penegasan status 
masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak ini sesungguhnya dapat bermakna 
penting, terutama bila dipandang dari perspektif sejarah politik agraria semenjak masa 
kolonial Hindia Belanda, di mana kriminalisasi terhadap akses rakyat secara adat atas 
tanah, hutan dan hasil hutan adalah salah satu dasar pembentukan kawasan hutan 
negara (Peluso, 1992; Peluso dan Vandergeest 2001). Terdapat hubungan yang saling 
membentuk klaim kawasan hutan negara dengan kriminalisasi atas akses rakyat 
terhadap tanah dan sumberdaya hutan yang berada di kawasan hutan negara. Berikut ini 
perbandingan perubahan UU No. 41 Tahun 1999 sebelum dan sesudah putusan MK 35 
sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
18  Kalimat dari  Noer Fauzi Rachaman dan  Mia Siscawati dalam buku yang berjudul Masyarakat Hukum 

Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, Dan Pemilik Wilayah Adat (kata pengantar) 
19  Istilah “masyarakat hukum adat” seharusnya bukan dibaca sebagai gabungan dari kata “masyarakat” 

dan “hukum adat”, melainkan “masyarakat hukum” dan “adat”. Demikian menurut pandangan ahli 
sosiologi hukum, Soetandyo Wingjosoebroto, dalam acara Simposium Masyarakat Adat yang 
diselenggarakan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis 
(Huma) di Jakarta, 27 Juni 2012  (Dikutip dari Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, 
Subjek Hukum, Dan Pemilik Wilayah Adat, karangan Noer Fauzi Rachaman dan  Mia Siscawati). 

20  Istilah “penyandang hak” ini dikemukakan oleh MK dalam Putusan MK (hal 168). Pemilihan istilah 
“penyandang” dalam kata “penyandang hak” ini penting untuk diperhatikan. Istilah ini jarang dipakai 
dalam percakapan bahasa Indonesia sehari-hari. Kata ini merujuk pada suatu status yang melekat 
dalam posisi subjek, karena si subjek itu sudah membawa, membentuk, dan layak mengemban status 
itu.  
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Perubahan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 

Tentang Kehutanan sebagai akibat dari Putusan MK 35 

Pasal yang 
berubah 

Kalimat Awal Ralat yang dilakukan oleh 
Mahkamah Konstitusi 

Pasal 1 ayat 
(6) 

Hutan adat adalah hutan negara 
yang berada dalam wilayah 
masyarakat hukum adat. 

Hutan adat adalah hutan yang 
berada dalam wilayah 
masyarakat hukum adat. 

Pasal 4 ayat 
(3) 

Penguasaan hutan oleh negara 
tetap memperhatikan hak 
masyarakat hukum adat, sepanjang 
kenyataannya masih ada dan diakui 
keberadaannya, serta tidak 
bertentangan dengan kepentingan 
nasional. 

Penguasaan hutan oleh negara 
tetap memperhatikan hak 
masyarakat hukum adat, 
sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, 
yang diatur dalam undang-
undang. 

Pasal 5 ayat 
(2) 

Hutan berdasarkan statusnya 
terdiri dari : 

a) Hutan negara dan 

b) Hutan hak 

Hutan negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, tidak termasuk hutan adat 

Pasal 5 ayat 
(2) 

Hutan negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dapat berupa hutan adat 

(dihapus) 

Pasal 5 ayat 
(3) 

Pemerintah menetapkan status 
hutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2); dan hutan 
adat ditetapkan sepanjang 
menurut kenyataannya masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan 
masih ada dan diakui 
keberadaannya. 

Pemerintah menetapkan 
status hutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
hutan adat ditetapkan 
sepanjang menurut 
kenyataannya masyarakat 
hukum adat yang 
bersangkutan masih ada dan 
diakui keberadaannya. 

 

Putusan MK yang meralat Pasal 1 ayat (6) dan beberapa pasal lain yang terkait dalam UU 
Nomor 41 Tahun 1999, menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap akses rakyat atas 
hutan yang diatur secara adat tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Menurut 
kami, perpindahan kategori dari hutan adat, dari “hutan negara” menjadi “hutan hak”, 
sama sekali bukan soal yang remeh. Ini adalah pengakuan bahwa status masyarakat 
hukum adat adalah penyandang hak, subjek hukum tersendiri, dan pemilik wilayah 
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adatnya. Sesungguhnya, penyangkalan instansi-instansi pemerintah bahwa masyarakat 
hukum adat adalah penyandang hak, subjek hukum tersendiri, dan pemilik wilayah 
adatnya menjadi dasar dari perlakuan diskriminasi terhadap rakyat yang wilayah adatnya 
dimasukkan ke dalam kawasan hutan negara. 

Oleh sebab itu Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang telah 
mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
kehutanan. Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “hutan adat adalah 
hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Keputusan tersebut 
memberikan kepastian hak kepada masyarakat adat. Sehingga harapan perempuan-
perempuan Dusun Lame Banding Agung seperti Ibu Rahayu, Solehatun, Ibu Mulana agar 
pemerintah menyelesaikan konfik antara TNBBS dengan masyarakat Suku Semende 
Dusun Lame Banding Agung dan mengakui keberadaan serta hak-hak masyarakat yang 
berkaitan dengan tanah beserta sumber daya alam yang berada di tanah adat saat ini. 

 

Mimpi Masa Depan Perempuan Dusun Lame Banding Agung Semende 

Perempuan-perempuan Semende saat ini mengaku sangat sengsara setelah 
penggusuran pada tahun 2012. Sejak rumah mereka terbakar, mereka harus hidup 
minimal di bawah terpal agar bisa bertahan hidup. Keluarga terpisah, rumah tangga 
kocar-kacir, pekerjaan hilang dan beralih bekerja serabutan. Kebun tidak lagi terurus 
dengan baik. Terpaksa menjadi pengontrak rumah orang atau menumpang-numpang di 
bawah agar anak-anak mereka bisa bersekolah.   

Mimpi Rabiah Mulana mempertegas keinginan masyarakat, bahwa saat mobil bisa 
masuk ke Semende, tentunya sudah ada jalan yang  baik dan bisa dilalui, ada layanan 
kesehatan, ada fasilitas sekolah sembilan tahun, tersedia juga fasilitas listrik. Dan yang 
terpenting, diakuinya keberadaan masyarakat adat dan perempuan adat Dusun Lame 
Banding Agung Semende atas kedaulatan adat dan wilayah adatnya. Keluarga korban 
yang dikriminalisasi mengaku tetap bersemangat berjuang dan sangat berharap ada 
penyelesaian terhadap kasus hukum orang tua mereka.  

Harapan perempuan atas tanahnya tidak bisa ditawar lagi. Rabiah Mulana menyatakan :  

“Saya tetap berusaha mempertahankan tanah Dusun Lame Banding Agung. 
Soalnya itu tanah leluhur kami.” Rabiah Mulana, 45 tahun, Perempuan, 
Wawancara, Dusun Lame Banding Agung, Semende, 24 Oktober 2014).   

 

Rabiah Mulana menutup wawancara dengan selarik pantun :  

Ngambil petik di bawah ahe, Ngambil Selimpat bawa jambut, 

Nyangkan adek nunggu penjare, Memperjuangkan tanah adat Semende.  
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CATATAN PENUTUP  

Perempuan adat Dusun Lame Banding Agung Semende memiliki hubungan yang sangat 
erat dengan tanah dan wilayah adatnya. Tanah adalah sumber subsistensi masyarakat 
adat yang bermata pencaharian sebagai petani kopi. Tutur perempuan di atas 
menunjukkan bagaimana kehidupan perempuan dan anak-anak Semende ada pada 
tanah dan wilayah adatnya. Kebijakan “negaraisasi” tanah dan wilayah adat yang 
dilakukan oleh negara dalam konteks Dusun Lame Banding Agung Semende telah 
mencoba mencerabut perempuan-perempuan Banding Agung Semende dari tanahnya. 
Sebagian besar perempuan tercerabut dan harus turun ke bawah karena merasa tidak 
lagi memiliki harapan atas wilayah adatnya. Menjadi buruh tani di lahan orang atau 
bahkan sama sekali kehilangan sumber pencahariannya.  

Pada tahap kemudian faktor-faktor sosial ekonomi yang kemudian mendorong petani-
petani  di luar Semende masuk ke wilayah Banding Agung Semende, digunakan oleh 
Polhut TNBBS untuk mempertahankan dan mengembangkan konflik. Bahkan Polhut 
menggunakan “operasi turunkan perambah” berupa pemaksaan dengan beragam 
bentuk kekuatan dan kekerasan serta legitimasi tanah negara untuk menggusur 
masyarakat adat dari wilayah adatnya. Kebijakan ini juga melibatkan mitra Polhut sebagai 
para militer dan kepolisian.  

Tujuan utama dari beragam bentuk diskriminasi tersebut adalah memutus akses 
masyarakat adat dan perempuan terhadap tanah. Penelitian ini menunjukkan bahwa 
telah terjadi beragam bentuk diskriminasi, kekerasan dan eksklusi terhadap masyarakat 
adat khususnya perempuan Dusun Lame Banding Agung Semende. Perempuan menjadi 
korban diskriminasi sistemik karena  sifatnya meluas, terus menerus dan mengakar kuat 
dalam perilaku dan organisasi sosial negara melalui Dinas Kehutanan, Polhut TNBBS dan 
Kepolisian. Masyarakat adat tidak diakui keberadaan dan wilayah adatnya meskipun 
regulasi yang ada telah menyediakan payung pelindung bagi masyarakat adat sebagai 
subyek hukum di wilayah adatnya melalui MK. 35/2012. Kekerasan masih terus terjadi 
bahkan diiringi kriminalisasi pasca keluarnya regulasi tersebut.  Kepentingan subsistensi 
masyarakat adat tersebut akan terus diganggu. Masyarakat adat saat ini sudah 
mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan. Tanpa mediasi yang memadai, konflik 
yang lebih besar sangat mungkin terjadi.  

Dampak kerusakan ekonomi, sosial, dan psikis masyarakat khususnya perempuan sangat 
luar biasa akibat diskriminasi, kekerasan dan eksklusi yang dialami. Kasus-kasus buta 
huruf, kasus perkawinan dini, tingginya angka putus sekolah, tingkat pendidikan yang 
rendah, kasus masalah kesehatan, keluarga yang terpisah, terampasnya rumah dan harta 
benda, tidak tersedianya fasilitas dan akses layanan publik adalah segelintir dari dampak 
ikutan yang terjadi akibat penghilangan kewarganegaraan, pemiskinan dan ketidakadilan 
pembangunan yang terjadi.  Pemiskinan struktural dipertegas dengan upaya perampasan 
tanah dan wilayah adat yang dilakukan oleh negara.   

Mengutip buku Powers of Exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia, Derek Hall, Philip 
Hirsch, dan Tania Li (2011)menyebutkan bahwa terdapat empat faktor kuasa yang 
memberikan kontribusi penting dalam proses mengeksklusi pihak lain dari akses 
terhadap tanah di Asia Tenggara. Keempat faktor kuasa tersebut adalah: (1) regulasi, 
berhubungan dengan rangkaian peraturan perundangan yang ditetapkan negara; (2) 
pemaksaan dengan kekerasan, baik oleh negara maupun aktor non-negara; (3) pasar, 
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yang mendorong eliminasi atau pembatasan akses atas tanah melalui mekanisme harga 
dan memberi insentif untuk klaim atas tanah yang lebih individualis; (4) legitimasi, mulai 
dari klaim pemerintah untuk melakukan pengaturan, baik dengan menggunakan 
rasionalitas ekonomi maupun pertimbangan politik, hingga beragam bentuk justifikasi 
moral yang bekerja di tingkat komunitas. Keempat faktor kuasa tersebut sangat relevan 
dengan  konteks Dusun Lame Banding Agung yang tereksklusi dari tanah adatnya dan 
kebijakan pembangunan.  

Dibutuhkan upaya mengembangkan inklusi sosial bagi masyarakat adat sebagai 
kelompok korban yang rentan untuk bisa dilibatkan dalam proses pembangunan yang 
berkeadilan. Hal ini bisa menjadi jalan tempuh baru yang sangat mungkin dilakukan oleh 
AMAN Bengkulu bersama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan masyarakat 
adat bisa keluar dari kondisi diskriminasinya. Masyarakat adat dan perempuan Banding 
Agung Semende memiliki sistem tata kelola atas wilayah adatnya untuk dapat bersinergi 
dengan alam.  

Maka sangat penting untuk mendorong lahirnya perempuan-perempuan adat Semende 
untuk menjadi pemimpin di dalam perjuangan untuk bisa terinklusi dalam pembangunan 
yang berkeadilan. Kondisi marginalisasi yang selama ini dialami oleh perempuan 
menyebabkan perempuan semakin sulit mendapatkan akses atas tanah adat. Secara 
nyata beragam diskriminasi, kekerasan serta eksklusi yang ada menyebabkan perempuan 
semakin terpinggirkan. Meskipun budaya adat Semende mewariskan tanah kepada 
perempuan tertua dalam keluarga, pada saat yang sama perempuan juga dibebani 
tanggung jawab memelihara orang tua dan saudara-saudaranya baik laki-laki maupun 
perempuan. Perempuan juga tidak pernah ditanya pendapatnya di dalam pertemuan-
pertemuan. Hal ini menggambarkan bahwa posisi, fungsi, peran, dan batasan-batasan 
tertentu dilekatkan kepada perempuan masih menyulitkan perempuan untuk 
berpartisipasi dalam memperjuangkan hak-haknya.  

Pemerintahan yang baru harus memiliki mekanisme untuk memastikan tersedianya 
mekanisme lokal untuk mendistribusikan wilayah adat kepada masyarakat adat yang 
menjadi pemangku haknya. Karena tanpanya, ledakan perlawanan atas terganggunya 
subsistensi niscaya akan menemukan muaranya.  
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