
W
o

r
k

in
g

 P
a

p
e

r
 S

a
jo

g
y

o
 I

n
s

t
it

u
t

e
 N

o
. 

4
 |

 2
0

1
4

Silang Sengkarut:
Perjuangan Tanah Air 
Orang Talang Mamak

Muntaza





 
 
 
 
 
 

Working Paper Sajogyo Institute No. 4 | 2014 
 
 
 

Silang-Sengkarut:  

Perjuangan Tanah Air Orang Talang Mamak 

 

 

 

Oleh 

Muntaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



Tentang Sajogyo Institute 

 

Sajogyo Institute adalah lembaga nirlaba independen yang bergerak dalam bidang 

penelitian, pendidikan dan latihan, dan advokasi kebijakan untuk mencapai cita-

cita keadilan agraria, kemandirian desa-desa, dan kedaulatan warganegara 

perempuan dan laki-laki atas tanah air Indonesia. Sajogyo Institute merupakan 

bagian dari Yayasan Sajogyo Inti Utama yang didirikan pada tanggal 10 Maret 

2005. Prof. Sajogyo, yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu sosiologi pedesaan 

Indonesia, merupakan salah satu pendiri Yayasan dan pemberi wakaf tanah yang 

berada di Jl. Malabar 22, Bogor, Jawa Barat, 16151, dengan keseluruhan 

bangunan rumah beserta isinya. 

 

Sajogyo Institute’s Working Paper No. 4 | 2014 

 

© 2014 Sajogyo Institute. 

Penyebarluasan dan penggandaan dokumen ini diperkenankan sepanjang untuk 

tujuan pendidikan dan tidak digunakan untuk tujuan komersial. 

 

Usulan penulisan dalam Daftar Pustaka: 

Muntaza. 2014. “Silang-Sengkarut: Perjuangan Tanah Air Orang Talang Mamak”. 

Kertas Kerja Sajogyo Institute No. 4/2014. Sajogyo Institute, Bogor.  

 

ISSN Digital : - 

ISSN Cetak : - 

 

Sumber foto sampul depan: Dok. Ekspedisi PMT Suku Talang Mamak Mahitala 

Unpar. Diambil dari http://asengsblog.blogspot.com/2012/11/kami-dan-penguasa-

belantara-bukit-tiga.html 

Working Paper ini menggambarkan pandangan pribadi penulis, bukan pandangan 

dan kebijakan Sajogyo Institute. Penulis lah yang bertanggungjawab terhadap 

keseluruhan isi Working Paper ini.  

 

 

 

 
 

Jl. Malabar No. 22, Bogor, 

Jawa Barat 16151 

Telepon/Fax : (0251) 8374048 

Email: eksekutif.sains@gmail.com 

Situs maya: http://www.sajogyo-institute.or.id 

 



Daftar Isi 
 

Silang-Sengkarut: Perjuangan Tanah Air Orang Talang Mamak ― 1 

Daftar Pustaka ― 29 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



SILANG-SENGKARUT:  

PERJUANGAN TANAH AIR  

ORANG TALANG MAMAK 

 

 

 

“Srek...srek..srek..srek..” 

Suara gesekan itu memilukan telinga. Terpaksa bangun dan sedikit membuka mata; 
mengintip asal suara gesekan itu. Di tengah pijar pelita yang menahan gelap ruangan, 
Nenek Sila duduk di depan nyala pelita. Tangannya kanan mengenggam kayu tipis nan 
kecil. Kayu itu digosokan ke helai per helai rumbai. 

Di tengah gelap, di tengah kelelapan tidur, Nenek Sila di mata saya seperti orang yang 
salat tahajud. Kuning pancaran pelita mungkin yang menimbulkan efek itu. Tapi Nenek 
Sila adalah perempuan tua yang memang tak banyak bicara. Ia lebih banyak bekerja.  

Di usianya yang mungkin delapanpuluh-an tahun, tak akan kalah ia dengan cucu-cucunya 
yang masih muda belia dalam hal bekerja. Sering saya temui tiba-tiba tanpa babibu, Nek 
Sila menggendong kerajang dan mengenggam parang. “Mau kemana, nek?” tanya suara 
perempuan di sebelah saya. Ia adalah teman dari AMAN Inhu yang saya “culik” untuk 
ikut ke kampung. “Mau cari kayu api”, jawab Nek Sila ringkas. Satu hingga dua jam baru 
ia kembali dengan keranjang rotan berisikan kayu untuk memasak. 

Saya pernah menemuinya sedang membungkuk di bawah pohon. Saya amati, ia seperti 
memunguti sesuatu. Akhirnya saya mendekat dan bertanya, apa yang ia sedang lakukan. 
“ambik buah kemiri”, jawabnya dengan logat orang Talang Mamak. Jawaban itu 
menyegerakan saya menongakan kepala, dan berseru “ini pohon kemiri”. Maklum saya 
lahir dan besar di perkotaan. Sulit bagi saya untuk membedakan satu jenis pohon dengan 
pohon lainnya tanpa pengamatan lama. 

Pohon kemiri itu hanya satu. Ia berdiri tegak di atas hamparan kebun sawit milik anak 
perempuan Nenek Sila, Ibu Santi. “Siapa yang menanam pohon ini, nek?” tanya saya. 
“Awak! Awak yang tanam” jawabnya dengan mata bangga berbinar. Entah berapa tahun 
yang lalu pohon ditanam. Menanyakan waktu ke Nek Sila akanlah sia-sia. Waktu baginya, 
seperti umumnya perempuan di Talang Mamak, bukanlah hapalan kalender. Detail-detail 
waktu raib bersama keseharian dan mengwujud dalam kata ‘sudah lama’. 

“Srek...srek...srek..srek”  

Suara itu terus hadir di setiap malam saya bermalam di rumah Ibu Santi. Suara itu terasa 
akrab lambat laun. Itu adalah suara perempuan Talang Mamak. Suara mereka bekerja 
menyiapkan rumbai, apakah untuk tikar atau untuk tas kecil untuk membawa tembakau, 
pinang, kapur, daun sirih, dan gambir. 

Rumbai. Ia tidak tumbuh liar. Ia ditanam. Biasanya ditanam di pinggir aliran air, entah itu 
parit ataukah sungai kecil yang  mengalir di kebun. Lazim ditemui pemandangan rumbai 
digantung di dalam rumah. Rumbai yang tebal dan tergantung akan tampak seperti 
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manusia yang tinggi besar. Umumnya, tangan cekatan perempuan Talang Mamak 
menyusun rumbai menjadi tikar kala malam hari sebelum tidur. Dengan rokok kemenyan 
yang dilintingnya sendiri, kaki kiri lurus, kaki kanan tertekuk, adalah penanda aktivitas 
perempuan merumbai dimulai. Tak pasti kapan ia berhenti; sepertinya di titik lelah dan 
mengantuk ia berhenti. 

*** 

Rokok kemenyan. Kertas papir beli. Tembakau beli. Kemenyan beli. 

Perempuan merokok; awas bahaya kanker dan gangguan kehamilan. Narasai itu hanya 
muncul di perkotaan. Saya merokok di Pekanbaru selalu diikuti dengan tatapan 
menyelidik; ‘orang mana?’. Di Talang Mamak, perempuan yang sudah menikah merokok 
adalah pemandangan biasa. Jadi, ketika saya merokok pun tak diikuti dengan tatapan 
yang aneh.Tak ditanyakan ataupun diperdebatkan. Tidak sekalipun saya temui 
perempuan Talang Mamak merokok tembakau kemasan pabrik. Rokok mereka adalah 
tembakau dengan campuran kemenyan yang dilinting menjadi dengan kertas papir. 
Berbeda sekali dengan para lelakinya. Sebagian kecil dari mereka merokok rokok 
lintingan. Namun kebanyakan dari mereka menghisap rokok pabrikan mulai dari harga 
delapanribu hingga limabelas ribu per bungkus.  

Saya menyukai aroma kemenyan terbakar yang keluar dari rokok lintingan itu. Ketika 
masuk ke dalam kebun, Langkah Ibu Ontet terlalu cepat untuk saya ikuti, hingga ia hilang 
dari pandangan saya. Aroma kemenyan itulah yang menenangkan hati saya yang kuatir 
tersesat. Saya hanya tinggal mengikuti asap rokok kemenyan yang bercampur dengan 
oksigen pohon-pohon karet. 

Suatu kali kami berziarah ke makam Patih Besi. Ia adalah anak sulung dari tiga orang 
anak Datuk Patih Nan Sebatang. “Bukan Perpatih, tapi Patih,”kata Batin Irasan 
menegaskan. Nama Perpatih sering muncul di dalam tulisan tentang sejarah asal-usul 
orang Talang Mamak. Ia dikenal sebagai bapak dari orang Talang Mamak.  

Bagi Irasan, nama Perpatih itu adalah versi sejarah dari Pagaruyung, Sumatra Barat. Ia 
tak menyangkal bahwa bapak orang Talang Mamak itu berasal dari Pagaruyung. Namun, 
ia membantah namanya adalah Perpatih, tapi Patih. Argumentasinya adalah nama itu 
diambil dari Al-Fatihah, dalam lafal orang Talang Mamak Al-Patehah. 

Pengetahuan itu ia warisi dari orang-orang tua. Pengetahuan itu hadir dalam bentuk 
curaian, atau tuturan, tak ada tulisannya. Saat ini sedang diupayakan Irasan bersama 
pemuda di kampung untuk membuat sejarah tertulis. Bukan saja sejarah Talang Mamak 
yang akan dituliskan, tapi juga sejarah dunia. Ia menyebut pengetahuan itu sebagai 
“dunia dalam sejarah, bukan sejarah dalam dunia”. 

Makam Patih Besi mulanya saya bayangkan berada di tengah hamparan hutan. Kecewa, 
makam itu berada di tengah kebun karet. Kebun itu milik orang non-Talang Mamak. 
Hanya ada dua jenis pohon besar yang menjadi penanda kuburan pemimpina adat 
pertama Talang Parit. Pohon itu masuk dalam kategori jenis meranti. Bagaimana 
mungkin terjadi, kuburan orang besar seperti itu tak dijaga hutan? 

Kami bertigabelas yang pergi ziarah. Lima orang perempuan termasuk saya, dan sisanya 
laki-laki. “Sudah mulai sedikit orang Talang Mamak yang mau pergi berjiarah,” kata 
Irasan. 
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Dalam nuansa berziarah, saya mengharapkan ada atmosfer sakral seperti yang saya 
tangkap di dalam ritual adat yang pernah saya datangi. Di empat sudut makam Patih 
Besi, ditancapkan bambu dengan diameter 2 sentimeter yang ujungnya dibentuk seperti 
mangkuk. Di dalam mangkuk ditaruh bara api dan kemenyan. Sayangnya, aroma 
kemenyan tak tiba di ujung hidung saya. Entah apakah karena bara itu belum masak 
betul, ataukah angin membawa kabur aroma kemenyan. Namun, menurut saya, aroma 
kemenyan dari rokok linting yang dihisap Ibu Sionatet lebih terasa kuat ketimbang 
kemenyan di jiarah itu. Kekhusukan ziarah itu pun masih kalah, menurut saya, 
dibandingkan kekhusukan Nek Sila dalam terang kuning nyala pelita melicinkan rumbai. 

Kesan itu juga serupa dengan yang saya tangkap ketika pertemuan secara adat Malind-
Anim di Makaling, di tahun bulan April 2012. Kampung tersebut adalah salah satu 
kampung di Merauke, yang hak ulyata atau tanah adat mereka disasar program lumbung 
pangan dan energi, atau MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Melalui 
proyek MIFEE, lahan yang berupa hutan, rawa, kebun, dll, seluas 2,5 juta hektar 
direncanakan sebagian besar diubah menjadi perkebunan kelapa sawit, HTI, dan 
perkebunan tebu yang dimiliki oleh perusahaan skala besar.  

Pertemuan adat di Makaling tersebut digagas oleh para pemuka adat. Dalam pertemuan 
itu hadir para pemuka adat dari duabelas kampung yang sama-sama bersepakat dan 
bersumpah dihadapan tiang ka’u (tiang kesaksian)  menolak perusahaan yang 
masuk. Nuansa tajam terasa ketika para laki-laki Malind menyenandungkan doa adat 
sesuai dengan ajaran kepercayaannya.  Hanya para lelaki yang bisa melafalkan nyanyian 
itu. Perempuan sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Namun, ketika Pak Distrik Okaba 
mengambil suara dan mengawali nyanyian doa gereja, para perempuan yang mulanya di 
dapur membuat konsumsi pertemuaan, di balik layar, langsung mendekat maju ke dalam 
lingkaran dan turut bernyanyi. Lunglai saya seketika mendengar suara para mama itu. Air 
mata pun tak tertahankan.  

*** 

Apakah makna dari dalam dan luar? Apakah makna terasing atau tidak? Secara spasial 
itu membingungkan. Mengapa koordinat penentuan itu hanya disandarkan pada mata 
yang menghadap kemajuan dan pembangunan fisik. Sebutkan satu persatu apa itu 
pembangunan? Berpakaian kah, Jalan beraspal, keberadaan toilet, bisa baca dan tulis, 
rumah beratapkan genteng ataupun seng, rumah berdinding batu dan dicat, memiliki 
kendaraan bermotor, akses listrik; apakah itu? 

Suku terasing, demikian orang Talang Mamak disebut di tahun 1980an. Pengidentifikasi 
tersebut berdasarkan indikator yang dibuat oleh Departemen Sosial dengan 
dikeluarkannya data dan infromasi yang berjudul “Pembinaan Masyarakat Terasing” 
tahun 1987. Dalam tulisannya, yang disebut sebagai masyarakat terasing adalah 
kelompok masyarakat yang mendiami suatu lokasi daerah terpencil, terisolir maupun 
mereka yang mengembara di kawasan laut yang tingkat kesejahteran sosial mereka 
masih sederhana dan terbelakang ditandai dengan sangat sederhana sistem sosial, 
sistem idiologi, serta sistem teknologi mereka belum sepenuh terjangkau oleh proses 
pelayanan pembangunan. 1 

                                            
1 Dikutip dari UU Hamidy, Masyarakat Terasing Daerah Riau di Gerbang Abad XXI, (Penerbit Zamrad: 
Pekanbaru, 1991), hlm: 1 
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UU Hamidy, akademisi Universitas Riau, dalam bukunya yang berjudul “Masyarakat 
Terasing Daerah Riau di Gerbang Abad XXI” telah menyoroti kategorisasi suku terasing 
yang dikeluarkan Departemen Sosial. Menurutnya indikator tersebut tidak berkesesuaian 
dengan pengalaman masyarakat suku di Riau, yang salah satunya adalah suku Talang 
Mamak.2 Lain halnya dengan Parsudi Suparlan yang dalam bukunya “Orang Sakai di 
Riau”, ia lebih menitikberatkan pada soal keterasingan sebagai konsekuensi masyarakat 
terasing yang tidak tersentuh oleh pembangunan. Jarak dari pembangunan itulah yang 
membuat suku terasing menjadi terbelakang dan miskin. 3 

Saat ini penggunaan ‘suku terasing’ tidak lagi dilekatkan kepada orang Talang Mamak. 
Istilah yang dilekatkan adalah suku pedalaman. Istilah ini saya temukan dari pernyataan 
pemerintah Inderagi Hulu (Inhu) dari hasil rekaman pertemuan masyakat adat Talang 
Mamak ketika hendak mengkomunikasikan soal rencana Gawai Gadang4 di bulan 
November 2013.5 Istilah tersebut juga saya dengar dari perbicangan seorang dosen laki-
laki dari salah satu universitas di Riau dengan satu mahasiswa dan satu mahasiswa yang 
satu kendaraan travel bersama saya menuju Inhu. Pada dasarnya, dua istilah itu 
mempunyai logika yang serupa. Samar saya mendengar, si dosen mengasosiasikan 
pedalaman karena pakaian. Bertanya-tanya dalam hati, apakah dia pernah menjumpai 
orang Talang Mamak? Karena sepengetahuan saya, orang Talang Mamak berpakaian 
sama seperti kita serta tak mungkin kita bisa membedakan dengan mudah mana orang 
Talang Mamak mana yang bukan. Mungkin iya, dia pernah berjumpa dengan orang 
Talang Mamak. Karena akses keluar-masuk ke daerah orang Talang ke ibu kota Inhu dan 
Pekanbaru sudah tersedia. Tapi mungkin ia tidak menduga orang yang ditemui itu adalah 
orang Talang Mamak.  

Kata bodoh adalah kata yang sering kali saya jumpai di setiap kali pertemuan dengan 
orang Talang Mamak di kampung manapun yang saya datangi. Apakah sebagai bentuk 
perkenalan, penjelasan atas diri, sekedar merendah, ataukah ketidakpercayaan diri. Para 
lelaki Talang Mamak umumnya mengucap kalimat “kami orang bodoh, bu” sedemikian 
eksplisit, yang kemudian diikuti dengan pemaparan pandangannya apakah tentang orang 
Talang Mamak, wilayah adatnya, perusahaan ataukah pembiaran yang dilakukan 
pemerintah. Narasi bodoh yang ditampilkan oleh perempuan Talang Mamak akan sangat 
berbeda. Apabila pertanyaan saya terlalu cepat dinyatakan, atau kata-katanya sulit 
dimengerti oleh mereka, seketika tubuh mereka akan mengkerut, menguratkan senyum, 
mata menampilkan kebingungan lalu diam, dan mengalihkan pembicaraan.  

Pernah sekali saya menguji pengewejahwantahan kata “bodoh” itu kepada seorang 

                                            
2  Ibid., hlm: 11. 
3 Parsudi Suparlan, Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia, (Yayasan Obor 
Indonesia: Jakarta, 1993), hlm: 19 
4 Gawai dalam tradisi Talang Mamak adalah pesta yang digelar untuk pernikahan, upacara kematian, dll. 
Abu Sanar (Ketua PD AMAN Inhu), pada tanggal 23 Juli 2014, menyatakan bahwa gawai gedang atau 
pertemuan besar ini diselenggarakan untuk mempertemukan 29 kebatinan Talang Mamak di satu even. 
Kegiatan ini diselenggaran pada tanggal 12 dan 13 Januari 2013 di balai adat KebatinanTalang Perigi. 
Gawai yang difasilitasi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menghasilkan Maklumat dan 
Resolusi Masyarakat Adat Talang Mamak yang berisikan enam butir. Butir yang merespon pencaplokan 
wilayah Talang Mamak adalah: Mempertahankan keutuhan wilayah adat Talang Mamak dari segala 
bentuk pengambilalihan dan penguasaan oleh pihak luar manapun. Isi Maklumat dan Resolusi 
Masyarakat Adat Talang Mamak bisa dilihat lebih lengkap di http://www.aman.or.id/2013/01/15/maklumat-
dan-resolusi-masyarakat-adat-talang-mamak/#U9TPWKjoghM, diakses tanggal 27 Juli 2014.  
5 Dokumentasi audio-visual milik Yayasan Hakiki.  
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perempuan Talang Mamak yang masih muda mungkin berusia 16 tahun dan sudah 
menikah; Tini namanya. Sederhana pertanyaan saya, “apakah kamu bisa membaca?”. 
Sesaat tubuhnya menarik mundur, saya duga karena malu. Lalu ia menggelengkan 
kepala. Ia lalu menjelaskan mengapa alasannya, karena ia tidak pernah berada di bangku 
sekolah. Hanya adik laki-laki dan perempuan saja yang sekolah. Tini menjelaskan bahwa 
dirinya tidak diperbolehkan sekolah supaya bisa membantu ibunya. 

Identifikasi bodoh ini juga mengada di dalam wacana yang hadir dari para pendatang. 
Orang Talang Mamak dianggap sebagai pemilik lahan yang luas, namun tak bisa kaya, 
beli mobil, bangun rumah, dll, seperti pendatang. Bukan secara diam-diam 
pengidentifikasian itu hadir. Dari pengalaman Nina, anak perempuan pertama Ibu Santi 
dan Pak Se’er, yang mendengar kawan perempuannya mendengar bahwa salah satu 
perempuan Jawa terang-terangan menyatakan “biar orang kampung6 gak punya tanah 
lagi dan jadi buruh di kebun sawit”. 

*** 

Jauh sebelum kebun sawit masuk dan merajai lanskap di wilayah Talang Mamak itu, 
konsesi yang masuk adalah Hak Penguasaan Hutan (HPH). Konsesi tersebut masuk di 
tahun 1970an.  Kehadiran HPH, mengacu Badcock dan Potter (2001), telah membuka 
sebagian besar daerah di Kabupaten Inhu yang awalnya terisolasi. Dengan adanya 
konsesi-konsesi perusahaan kayu, atau logging, akses ke dalam wilayah Inhu semakin 
terbuka serta penebangan hutan yang demikian masif. 

Maraknya penebangan hutan di wilayah Inhu berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi 
Indonesia yang menjadikan Riau sebagai propinsi penyedia kayu log. Diestimasi pada 
tahun 1999 seluruh konsesi HPH di Riau mampu memproduksi kayu sebanyak 1,5 juta 
meter kubik/tahun. Pada sisi lain, perusahaan dengan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) 
menebang kayu log lebih banyak ketimbang HPH, yakni sebanyak 4,3 juta meter/kubik.7  

Meluas dan cepatnya operasionalisasi konsesi HPH tersebut menyebabkan prosentase 
tutupan hutan di tahun 2000 di Riau tersisa 41%, dan hutan yang hilang sebesar 35% 
atau setara dengan 2,3 juta ha hutan.8 Di Kabupaten Inhu sendiri, jumlah perusahaan 
kayu yang beroperasi di tahun 1999 sebanyak 16 perusahaan, yang delapan-nya adalah 
perusahaan yang beraktivitas dengan ijin yang kadaluarsa.9 

Deru dan auman sensor (chainsaw), di kala masuknya HPH, terdengar di seluruh arah 
mata angin Talang Mamak. Ibu Santi pernah menceritakan kepada saya bahwa dirinya 

                                            
6 Adalah identifikasi yang biasa digunakan di Talang Mamak sebagai menyebut orang Talang Mamak. 
7 Badcock dan Potter, The Effect of Indonesia’s Decentralisation on Forest and Estate Crops in Riau 
Province: Case Studies of the Original Districs of Kampar and Indragiri Hulu, (Bogor: CIFOR, 2001), hlm: 7. 
Diunduh dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/Cases%206-7.pdf, diakses tanggal 28 Juli 
2014.  
8 Data bersumber dari Eyes on The Forest tahun 2004, dikutip dari Yasa dan Yayasan WWF Indonesia, 
Kondisi dan Kajian Koridor Taman Nasional Bukit Tigapuluh Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling, 
Laporan Akhir, tahun 2004-2005, hlm: 6. Diunduh dari 
http://alamsumatra.files.wordpress.com/2008/12/kondisi-dan-kajian-koridor-tnbt-smbrbb.pdf, diakses 
pada tanggal 20 Mei 2014. 
9 Data Dephutbun (Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan), Potensi dan Distribusi Sumberdaya 
Kehutanan dan Perkebunan di Daerah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Riau, (Pekanbaru: Kantor Wilayah 
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau, 1999), dikutip dari Badcock dan Potter. Op.Cit., 
hlm: 30. 
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takut sekali ketika mendengar suara mesin pemotong kayu itu. Seketika mendengar, 
seketika itu pula bersembunyi. Hutan tak selalu menjadi tempat yang aman. Banyak hal 
yang bisa ditemui kala itu, apakah binatang buas seperti harimau ataupun pengaik, orang 
yang mencari kepala manusia dengan menenteng senjata tajam dan kaleng biskuit merk 
khong guan. 

Beliung, sejenis kapak kecil yang lentur, adalah alat yang digunakan lelaki Talang Mamak 
untuk menebang pohon-pohon besar. Satu pohon yang diameternya setara dengan 
pelukan tiga orang bisa menghabiskan waktu selama tiga hari untuk menjatuhkan pohon 
tersebut, Ketika mesin sensor  bersentuhan dengan orang Talang Mamak, lambat laun 
beliung ditinggalkan dan beralih menggunakan mesin.  

Misalnya Pak Se’er. Sebelumnya ia dan Ibu Santi, istrinya, tinggal di sekitar sungai maya-
maya. Di tahun 2002, ia memutuskan untuk pindah ke dusunnya yang sekarang ia dan 
keluarganya tinggali. Di sungai maya-maya, ia meninggalkan dusun dan lima belas hektar 
kebun karet milik dan warisan istrinya. Keputusan Pak Se’er pindah digerakan untuk 
mendapatkan lahan lebih luas. Ia dan Ibu Santi tak urung mengingatkan kepada saya 
bahwa dari sungai maya-maya hingga di rumahnya itu hanya hamparan hutan. Ia telah 
memprediksi ke depan, lahan untuk orang Talang Mamak akan semakin sempit. 
Karenanya ia membuka hutan di tempat yang baru itu. Dengan bantuan mesin sensor 
itulah kemudian Pak Se’er mempunyai lahan yang luas. 

*** 

PT. Industries et Forest Asiatiques (IFA) adalah salah satu perusahaan HPH yang terkenal 
mendapatkan konsesi di Kabupaten Inhu. Ia mendapatkan konsesi di tahun 1973, dan 
berakhir di tahun 1993. Namun, di tahun yang sama dengan masa berakhirnya, konsesi 
HPH PT IFA diperpanjang. Ia pun mendapatkan luas konsesi 70.664 ha yang berlaku 
hingga 17 Juli 2008. Perpanjangan ijin konsesi perusahaan itu berdasarkan pada SK No. 
608/Menhut-IV/1993 yang terbit di tanggal 31 Maret 1993.  

Mengacu pada ijin yang diperoleh PT IFA, wilayah konsesinya berada di wilayah 
masyarakat adat Talang Mamak, yang meliputi Kecamatan Batang Cenaku dan 
Kecamatan Kelayang. Kehadiran PT. IFA di wilayah adat Talang Mamak awal mulanya 
ditolak oleh masyarakat.. Misalnya di Desa Talang Durian Cacar (sebelum pemekaran 
masuk ke Kecamatan Kelayang), masyarakat berkeberatan karena kuatir operasi PT. IFA 
akan merusak hutan. Namun masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Karena rejim 
Soeharto masih kuat dan investasi itu mengatasnamakan pembangunan,  sehingga 
masyarakat tidak berani menuntut hak ulayat.10 

Sedari awal, hutan masyarakat adat Talang Mamak tidak pernah dilihat pemerintah 
sebagai hutan hak komunal. Melalui justifikasi Hak Penguasaan Negara, pemerintah 
telah mengkooptasi hutan masyarakat adat sebagai hutan negara. Akibatnya, klaim 
berupa wilayah adat masyarakat tidak diakui sebagai bentuk klaim yang kuat terutama 
di mata hukum. Konsekuensi lanjutannya adalah penguasaan hutan oleh negara 
tersebut memberikan alas bagi pemerintah mengeluarkan lisensi atau konsesi kepada 

                                            
10 Yasa dan Yayasan WWF Indonesia, Op.Cit., hlm: 15. Lihat pula Hasanu Simon, dkk, Pengalaman dan 
Prospek Hutan Kemasyarakatan di Indonesia, tahun tidak diketahui, Laporan Penelitian EPIQ/NRM, hlm: 
52. Diunduh dari http://www.docstoc.com/docs/32575957/KEHUTANAN-DI-SELANDIA-BARU, diakses 29 
Juli 2014.  
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investor untuk melakukan eksploitasi alam hidup masyarakat adat dalam skala luas. 

Operasionalisasi perusahaan HPH, memang, berupa tebang pilih. Artinya, perusahaan 
tidak membongkar habis hutan laiknya Hutan Tanaman Industri (HTI) atau perkebunan 
kelapa sawit. Menurut Patra, aktivis di isu kehutanan di Riau, operasionalisasi HPH 
tersebut memungkinkan kebutuhan masyarakat dari hasil hutan, seperti karet, rotan, 
obat-obatan, dll, bisa terpenuhi. Namun di satu sisi yang lain, tebang pilih yang 
dilakukan HPH mengabaikan jenis-jenis pohon, yang secara adat, sakral bagi orang 
Talang Mamak. Hal ini kita bisa lihat dari kasus operasi HPH PT. IFA dan PT. Partiadi di 
Desa Durian Cacar. Operasi tebang pilih dua perusahaan tersebut ternyata juga 
menebang pohon-pohon yang dipercayai sakral oleh masyarakat adat Talang Mamak, 
seperti pohon jernang, pohon sialang11.12 Pengabaian yang dilakukan perusahaan 
tersebut membuka peluang bagi untuk mendenda perusahaan secara adat dan tak lama 
kemudian memaksa keluar perusahaan tersebut dari wilayahnya. 

Di sisi lain, kehadiran konsesi HPH juga menyebabkan orang Talang Mamak, khususnya 
para laki-laki, terintegrasi ke dalam bisnis logging.  Dari tuturan Nurman, aktivis AMAN 
dan warga Anak Talang di Batang Cenaku, keluarganya terlibat menebang kayu log di 
dalam hutan di masa HPH. Ia masih ingat, para lelaki dewasa di keluarganya bisa 
berhari-hari hingga seminggu lamanya di dalam hutan untuk menebang kayu. Pada 
masa itu, mereka tidak menggunakan chainsaw tapi beliung untuk menebang kayu 
besar. Hasil tebang kayu ditarik keluar dari hutan menuju bukit dengan bantuan tenaga 
dua ekor kerbau. Dengan demikian, pemilik tanah hanya secara tidak langsung dijadikan 
tenaga kerja di atas tanahnya. Dalam sebulan dihitung satu anggota yang menebang 
hanya mendapatkan uang bebas dari ongkos sewa sebesar 300.000 rupiah.13 Nominal 
yang kecil yang diperoleh untuk si pemilik tanah. 

Kehadiran HPH inilah yang kemudian membuka ruang-ruang baru ekonomi di Talang 
Mamak untuk diperebutkan. Akses menembus hutan terbuka. Pemerintah juga 
mendapatkan program transmigran di Talang Mamak. Itupun bukan untuk pertanian 
sawah yang menghasilkan beras, seperti yang diagung-agungkan atas manfaat proyek 
demografi tersebut. Tetapi untuk dijadikan sebagai kebun kepala sawit mandiri di tahun 
1980an.  Kehadiran proyek transmigrasi di Talang Mamak dikarenakan adanya sokongan 
ataupun persetujuan dari pihak kerajaan Inderagiri. Dibayangkan melalui program 
tersebut, orang Talang Mamak yang menyerahkan lahannya akan mendapatkan kebun 
sawit sebanyak satu kapling, sehingga perekonomiannya terdongkrak. Namun, dari 
pengalaman di Anak Talang yang dituturkan Nurman dari kisahnya ayahnya, tanah yang 
dijanjikan tak kunjung datang. Kurang lebih satu dekade penantian itu. Selang itu, ayah 
Nurman mendatangai koperasi dengan bersenjatakan parang. Dari amuk itu diketahui 
bahwa koperasi—yang bertugas memastikan menampung nama-nama Kepala Keluarga 
yang akan mendapatkan kebun sawit—ternyata mencantumkan nama bayi-bayi para 
pendatang yang bahkan belum dilahirkan. Peristiwa itulah yang kemudian 
menghantarkan kebun sawit dua hektar kepada ayah Nurman. 

Kejatuhan rejim otoriter Soeharto memberi alas perubahan politik perijinan di Riau. 
Situasi ini terjadi melalui desentralisasi yang mendorong adanya peralihan kewenangan 

                                            
11 Pohon yang dihinggapi lebah madu. 
12 Simon, dkk, Op. Cit. 
13 Simon, dkk, Ibid. 
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pemberian ijin di sektor kehutanan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 
Perubahan inilah yang membuat secara de facto konsesi HPH di propinsi Riau tidak 
berlaku lagi. Situasi tersebut juga berlaku ke PT. IFA, yang kebetulan di bulan September 
2001 perusahaan tersebut menyerahkan areal konsesinya kembali ke tangan 
pemerintah.14  

Perubahan politik perijinan itu juga membuat adanya perubahan demografi di 
Inderagiri Hulu. Di akhir tahun 1990an dan awal tahun 2000, pendatang mulai banyak 
berdatangan masuk ke daerah Talang Mamak.  Bekas areal konsesi HPH mulai 
dikerubungi dan diperebutkan oleh banyak pihak, apakah itu perusahaan HTI dan sawit 
ataupun masyarakat pendatang. Akses masuk dalam hutan Talang Mamak pun  semakin 
dibuka lebar dan panjang. Ijin konsesi HTI dan HGU perkebunan kelapa sawit semakin 
melonjak jumlahnya di Inderagiri Hulu. Para pendatang pun membangun rumah dan 
membeli lahan atau hutan untuk dijadikan sebagai kebun sawit atau kebun karet.  

Perubahan landskap yang berujung pada terbukanya akses masuk-keluar ke/dari daerah 
Talang Mamak pun seharusnya diikuti dengan kategorisasi sebagai ‘suku pedalaman’ 
yang dilekatkan pada orang Talang Mamak. Karena selain orang Talang Mamak di daerah 
Taman Nasional Bukit Tigapuluh, akses masuk ke kampung-kampung orang Talang 
Mamak sudah bisa dijangkau. Jikapun klaim medan ke kampung berat itu pun hanya 
berlaku ketika musim hujan dan di titik-titik tertentu. Selain itu, wilayah orang Talang 
Mamak tidak hanya didiami oleh orang Talang Mamak tetapi juga sudah banyak 
pendatang yang membangun rumah dan kebun sawit di sana. Artinya jika orang Talang 
Mamak dianggap sebagai suku pedalaman mengacu akses infrastruktur, lalu bagaimana 
orang pendatang yang tinggal di sana? Apakah mereka disebut juga sebagai orang 
pedalaman? Namun, tidak demikian yang terjadi.  

*** 

Ketika saya untuk pertama kalinya memasuki wilayah adat Talang Mamak di Kecamatan 
Rakit Kulim pemandangan di sebelah kanan dan kiri yang lazim ditemui adalah 
perkebunan kelapa sawit. “Itu milik PT Kharisma Riau Sentosa Prima, kata Wewen kawan 
seperjalanan saya sembari menunjuk kebun sawit yang membentang sepanjang jalan. 
“Ini yang kelihatan masih bagian luar, ke dalam lebih luas lagi”, tambahnya. 

Tanah di sekitar perkebunan pun kering, seperti berjalan di atas pasir yang tipis. Udara 
siang hari di tengah perkebunan kelapa sawit pun terasa panasnya tak tertahankan. 
Terasa sesak tak ada udara. Benar tampaknya yang dikatakan tentang sawit rakus air 
yang satu pohon saja bisa menyedot habis lima liter air per harinya. 

Hamparan kebun sawit dan kebun karet adalah jenis pohon yang umumnya kita temui 
di dalam wilayah adat Talang Mamak. Hanya sesekali kita akan menemui ladang yang 
dipersiapkan ataupun telah ditanami padi ladang, ditemani jagung, sayur-mayur, serta 
tanaman pokok karet atau sawit. Di tahun 1990an, masih banyak bahkan bisa dikatakan 
semua orang Talang Mamak bercocok tanam padi ladang. Namun sekarang semakin 
jarang orang Talang Mamak yang menanam padi ladang. “Lahan yang mana...?”, 
demikian pertanyaan balik yang kerap diutarakan oleh Orang Talang Mamak. 

                                            
14 Leonardus Bagus, Asal Mula Keruwetan Pengelolaan Kawasan Hutan Lanskap Bukit Tigapuluh, diposting 
tanggal 18 Mei 2013. Diunduh dari http://senjadiatasbukit.blogspot.com/2013/05/asal-mula-keruwetan-
pengelolaan-kawasan.html, diakses pada tanggal 28 Juli 2014 
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Melihat tutupan lahan wilayah Talang Mamak membuat saya bertanya-tanya. 
Bagaimana bisa daerah yang diklaim dan dikategori Negara sebagai hutan negara tak 
terlihat hamparan hutan yang luas? Perlu disebutkan di sini bahwa sebagian besar 
tutupan lahan di Inhu oleh negara dikategorikan sebagai hutan produksi dan taman 
nasional.15 Lalu, bagaimana cara merealisasikan Putusan MK. No. 35/PUU-X/2012 yang 
terbit tanggal 16 Mei 2013 dan terkenal dengan klausul “Hutan Adat bukan lagi Hutan 
Negara”? Selain itu, istilah hutan adat yang termaktub di dalam Putusan MK tersebut 
mempunyai makna keruangan yang berbeda di Talang Mamak. Hutan adat di dalam 
imajinasi spasial orang Talang Mamak adalah hutan sakral yang tidak boleh 
dikomersialisasikan dan dibuka. 

Dalam perkembangannya, hutan adat (baca-sakral) Talang Mamak tersebut pun hanya 
sedikit yang bisa ditemui di wilayah adat Talang Mamak. Misalnya di Talang Parit, 
menurut Bartin Irasan, apabila dijumlahkan total hutan adat di wilayahnya kurang lebih 
300 hektar. Lebih ironis lagi, makam pemimpin adat Talang Parit yang pertama berada 
di antara kebun karet, bukan hutan sebagai bentuk simbol kesakralannya. Misalnya pula 
di Talang Durian Cacar. Satu hutan adat, di daerah tersebut, yang disebut sebagai hutan 
adat Penyabungan dan Penguanan seluas 1.800 hektar pun telah berubah menjadi 
kebun sawit milik masyarakat.  

Padahal, hutan adat tersebut merupakan hutan adat Talang Mamak yang telah 
mendapatkan pengakuan dari pemerintah Inhu. Pengakuan ini terwujud melalui 
dikeluarkannya SKB Nomor 31/SKB/II/2007 dan Nomor 180/HK/II/2007 yang diterbitkan 
oleh Bupati dan DPRD Inhu.16 Pengakuan hutan adat pun tersebut telah dimasukan ke 
dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Inderagi Hulu Tahun 2001-2015. 
Bahkan, kawasan hutan adat Talang Mamak diakui di dalam RPJPD Kabupaten Inhu 
tahun 2005-2025, dengan luas kurang lebih 2031,54 ha. Pengakuan ini mempunyai 
konsekuensi yakni konsesi tidak akan bisa masuk ke wilayah hutan adat tersebut tanpa 
ijin dari Bupati Inderagiri Hulu. Namun, realitas di lapangan hutan adat tersebut telah 
beralih fungsi menjadi kebun sawit, yang menurut orang Talang Mamak kebun itu 
adalah milik orang pendatang, seperti Jawa dan Batak. 

*** 

PT. SAL masuk ke wilayah adat Talang Mamak di tahun 2008. Dalam menjalankan bisnis 
perkebunan kelapa sawit, PT SAL mendapatkan ijin usaha perkebunan dari Bupati 
Kabupaten Inhu, kala itu Thamsir Rachman, dengan nomor surat keputusan nomor 
38.A/2007 yang terbit pada tanggal 20 Febuari 2007. Dalam surat itu mencantumkan 
bahwa Pemerintah Inhu memberikan Ijin Usaha Perkebunan berupa perkebunan kelapa 
sawit di Kecamatan Rakit Kulim. Luas lahan yang hak kelolanya diserahkan ke PT. SAL 
sebesar 1.000 hektar. 

Penentuan lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. SAL juga di dasarkan pada 
surat rekomendasi ijin lokasi dari Dinas Pertanahan Inhu dengan nomor 12.A./IL-
DPT/II/2007. Surat rekomendasi menyebutkan bahwa PT. SAL telah mendapatkan 
dukungan dari masyarakat Desa Selantai, Talang Perigi, dan Talang Durian Cacar pada 

                                            
15 YASA dan Yayasan WWF Indonesia, Op.Cit., hlm: 1. 
16 Raja Eric Rivilino, Manajemen Konflik Pertanahan: Alih Fungsi Hutan Adat Desa Sungai Ekok Kecamatan 
Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010, Jurnal Universitas Riau 2014, diunduh dari 
http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/2455/2390, diakses tanggal 16 Juli 2014, hlm: 3. 
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tahun 2007. Surat tersebut juga mencantumkan bahwa terdapat tiga jenis penggunaan 
lahan dari rencana lokasi pembangunan perkebunan yakni: lahan/kebun karet 
masyarakat, lahan belukar bekas perladangan dan hutan negara bebas. Lokasi tersebut 
mengacu Revisi Tata Ruang Wilayah Inderagi Hulu Tahun 2001-2015 yang berada dalam 
Arahan Pengembangan Perkebunan.  

Kabarnya, dalam menjalankan operasionalisasinya, PT SAL tidak mempunyai Hak Guna 
Usaha serta tidak mempunyai ijin pelepasan kawasan hutan. Dalam memastikan hal itu, 
sayangnya saya tidak mempunyai banyak waktu untuk memeriksa lebih lanjut ke instansi 
pemerintah terkait. Pemeriksaan yang telah saya lakukan terkait ijin PT. SAL masih 
seputar pelancakan di internet. Dari internet saya menemukan bahwa PT. SAL tidak 
tercantum sebagai perusahan yang mempunyai ijin usaha perkebunan berupa IUP-B, 
IUP-P ataupun IUP.17 Sedangkan soal ijin pelepasan kawasan hutan, saya melacak di 
portal perjinan di bidang kehutanan yang memperlihatkan bahwa PT. SAL juga tidak 
tertera di dalamnya.18 

 Akhir-akhir ini di Riau, PT. SAL mendapat banyak sorotan terkait pelanggaran prosedural 
perijinan. Dalam kacamata Pemerintah Pusat, lokasi yang dikelola perusahaan adalah 
kawasan hutan dengan  kategori Hutan Produksi Terbatas (HPT). Artinya, surat ijin lokasi 
dari Pemda Inhu yang dimiliki PT. SAL tidak bisa dijadikan pijakan bagi perusahaan untuk 
beroperasi. Seharusnya perusahaan mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) dan ijin 
pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu sebelum beroperasi. Kabar yang santer 
berkembang di Riau, Komisiaris PT. SAL, Setiawan ketika menjabat Kadishut Inhut melobi 
Bupati Inhu mendapatkan ijin lokasi.19 Sejauh ini,  LSM lingkungan di Pekanbaru, 
menuntut pemerintah agar PT. SAL ditindak secara hukum karena telah merampas hutan 
dan aset negara.20 Pemda dan DPRD Inhu juga mengeluarkan wacana menindak secara 
hukum aktivitas PT. SAL yang merambah hutan.21 Namun hingga sekarang belum didapati 
hasil konkritnya.  

*** 

PT SAL masuk ke Dusun Ampang Delapan di akhir tahun 2008 dan awal 2009. 
Sebelumnya perusahaan telah masuk ke Talang Durian Cacar. Karena Kebatinan Ampang 
Delapan masuk ke dalam Desa Talang Durian Cacar, perusahaan merasa cukup 
melakukan komunikasi kepada pemerintah desa untuk beroperasi di Ampang Delapan. Di 

                                            
17 Data Perusahaan Perkebunan Penerima Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P dan IUP) Provinsi Riau, 
diunduh dari http://ditjenbun.pertanian.go.id/pascapanen/tinymcpuk/gambar/file/Riau.pdf, diakses 
tanggal 28 Agustus 2014. 
18 Data Ijin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konversi, diunduh dari 
http://lpp.dephut.go.id/media.php?module=izin&sub=listing&izin=4, diakses tanggal 27 Agustus 2014. 
19 Lihat Bupati Inhu Diminta Tindak PT. SAL Diduga Telah Meluluh Lantakan Hutan Inhu, tanggal 5 Juli 
2014, diunduh dari http://www.sigapnews.com/2014/07/bupati-inhu-diminta-tindak-pt-sal-di.html, diakses 
20 Juli 2014. Lihat juga Mantan Kadishut Inhu Diduga Bekingi Perusahaan Rambah Hutan, diunduh dari 
http://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-kadishut-inhu-diduga-bekingi-perusahaan-rambah-
hutan.html, diakses 27 Juli 2014.   
20 Lihat PT SAL Kangkangi Izin HGU dan Pelepasan Hutan?, tanggal  29 Juni 2014, diunduh dari 
http://potretterkini.com/berita/378/pt-sal-kangkangi-izin-hgu-dan-pelepasan-hutan, diakses tanggal 22 
Juli 2014 
21 Lihat Bupati Inhu Diminta Tindak PT. SAL Diduga Telah Meluluh Lantakan Hutan Inhu, Op.Cit.,  dan 25 
Perusahaan Perkebunan di Inhu Ilegal , Disbun Harus Segera Jatuhkan Sanksi, diunduh dari 
http://www.goriau.com/berita/dunia/25-perusahaan-perkebunan-di-inhu-ilegal-disbun-harus-segera-
jatuhkan-sanksi.html, diakses 20 Juli 2014  
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titik inilah, perusahaan tidak mengakui otoritas pengaturan masyarakat Ampang Delapan 
secara adat. 

Bermodalkan ijin dari pemerintah dan komunikasi dengan kepala desa, PT. SAL langsung 
menyerobot lahan milik masyarakat Ampang Delapan. Perusahaan tanpa komunikasi 
kepada pemilik lahan, mengubah ladang dan kebun rakyat menjadi kebun kelapa sawit 
milik perusahaan. Masyarakat yang tidak mengetahui apapun terkejut ketika melihat 
lahannya dibongkar dan berubah menjadi kebun sawit. Persoalan itu menyebabkan 
kebingungan di tengah masyarakat. Mereka bertanya-tanya siapa yang telah 
menyerahkan tanahnya, karena mereka tidak merasa menyerahkan tanahnya. 

Di tengah kebingungan dan kecemasan, masyarakat mengadu kepada Batin Ampang 
Delapan. Dari hasil musyawarah disepakati bahwa masyarakat akan menahan 
penyerobotan lahan oleh perusahaan. Aksi perlawanan masyarakat Ampang Delapan 
dituturkan demikian oleh Pak Batin: 

“Kami pun menghadang buldozer perusahaan yang hendak 
membongkar kebun dan ladang kami. Banyak masyarakat waktu itu 
membawa parang. Saya pada waktu itu meminta masyarakat tidak 
terprovokasi. Saya kuatir situasi akan memanas.  Kala itu ada polisi dan 
pihak perusahaan. Polisi hanya diam dan mengawasi situasi. Pihak 
perusahaan tetap bersikukuh bahwa mereka telah mendapat ijin dari 
pemerintah Inhu. Namun saya bilang ke perusahaan, bahwa kami tidak 
pernah mendapatkan informasi terkait perusahaan akan masuk ke 
Ampang Delapan.”22 

Di sisi lain, lokasi lahan PT. SAL yang dianggap pemerintah sebagai hutan negara, bagi 
masyarakat adat Talang Mamak adalah wilayah adatnya. Masyarakat adat Talang Mamak 
memang tidak mempunyai bukti kepemilikan laiknya sertifikat tanah. Namun, klaim 
kepemilikan tanah batas kepemilikan wilayah adat Orang Talang Mamak telah diatur  
adat. Pengaturan tersebut hadir dalam tuturan yakni pendulangan, lupak pendanauan, 
cucur ayik sinding pematang, yang artinya batas wilayah adat Talang Mamak mengacu 
pada tanda-tanda alam, seperti kuburan, pohon sialang, sungai atau ke arah mana sungai 
mengalir, dll. Di atas lahannya itu, masyarakat adat Talang Mamak membangun dusun, 
berladang, berbudidaya karet, kelapa sawit, memetik hasil hutan, menangkap ikan di 
sungai, dll. 

Bukan hanya pihak perusahaan dan kepolisian yang dihadapi Batin Ampang Delapan, 
tetapi juga Patih Yusuf. Ia adalah salah satu patih di dalam sejarah kepatihan Talang 
Durian Cacar. Kabar yang beredar, posisinya sebagai Patih telah dicabut di tahun 1990an 
oleh pihak kerajaan Inderigiri karena ia telah melanggar aturan adat. Dalam bahasa orang 
Talang Mamak, Patih Yusuf disebut sebagai patih palsu. Meskipun demikian, keluarga 
atau anak buah Patih Yusuf tetap mengakuinya sebagai Patih. Situasi inilah yang 
melatarbelakangi di satu wilayah adat Talang Mamak bisa terdapat lebih dari satu Patih 
atau Batin. Kondisi ini pula yang membuat melatarbelakangi perusahaan bisa masuk dan 
bertahan di Talang Mamak dalam perlindungan patih atau batin terlepas apakah asli atau 
palsu. 

                                            
22 Pernyataan Pak Batin Ampang Delapan, di dusunnya, Kebatinan Ampang Delapan, Rakit Kulim, Kab. 
Inderagiri Hulu, pada tanggal 24 Juli 2014.  
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Batin menuturkan bahwa Patih Yusuf berhadapan langsung dengan dirinya. Batin 
mengingat dengan baik kala itu Patih Yusuf menyatakan bahwa wilayah Ampang Delapan 
bukan wilayah adat siapa-siapa. Pernyataan patih tersebut merupakan bagian dari 
sejarah asal-usul Ampang Delapan yang masih diperdebatkan. Karena wilayah Ampang 
Delapan masuk di dalam wilayah adat Talang Durian Cacar dan Talang Parigi. 

*** 

Perkara perusahaan telah mendapatkan ijin dari pemerintah membuat Pak Batin dan 
warganya cemas. Merasa membutuhkan kejelasan, Pak Batin pun memutuskan menemui 
Bupati Inhu, yang kala itu adalah Raja Thamsir Rachman. Pertemuan itu dimaksudkan Pak 
Batin menanyakan apakah betul Thamsir terlah mengeluarkan ijin untuk PT. SAL. Raja 
Thamsir Rachman23 kala itu menyatakan tidak pernah memberikan ijin kepada PT. SAL. 

Pak Batin yang merasa membutuhkan kepastian soal ijin perusahaan kemudian meminta 
salah satu sanak familinya. Ia meminta bantuan kepada pamannya yang diketahuinya 
mempunyai akses ke pemerintahan. Dari pamannya itu Pak Batin memperoleh surat ijin 
PT. SAL. Dari dokumen itu pula, ia mengetahui bahwa ijin perusahaan dikeluarkan oleh 
Bupati Inderagiri Hulu.  

Mengetahui hal itu, Pak Batin kembali menemui Bupati. Pada pertemuan itu, ia tidak 
segera memperlihatkan dokumen ijin yang didapatkannya. Ia mulanya mengajukan 
kembali pertanyaan yang sama kepada Thamsir yang pernah dia ajukan sebelumnya.  
Untuk kedua kalinya Bupati menyatakan dirinya tak memberikan ijin perusahaan. 
Seketika setelah Thamsir menjawab, Pak Batin mengeluarkan dokumen ijin PT SAL. “Surat 
ijin PT. SAL menunjukan bahwa Pak Bupati menandatanginya. Apakah ini bukan tanda 
tangan Pak Bupati”, protes keras Pak Batin. Melihat bukti surat ijin tersebut, Bupati 
terdiam. 

Protes yang diajukan Pak Batin ke Bupati menunjukan bahwa ada “kedekatan” 
antarkeduanya. Hubungan ini bukanlah hubungan personal antarkeduanya, namun lebih 
kedekatan politik antara pemimpin adat Talang Mamak dan Raja Thamsir Rachman. 
Kedekatan tersebut terbangun di tahun 2003, satu tahun sebelum masa kerjanya sebagai 
Bupati Inhu berakhir. Momen yang membangun kedekatan tersebut adalah 
dinobatkannya Raja Thamsir Rachman sebagai Raja Muda Kerajaan Inderagir oleh 
pemuka adat Talang Mamak. 

Kabarnya para pemuka adat Talang Mamak yang menginisiasi penobatan Thamsir 
menjadi Raja Muda Inderagiri. Namun, ada pula yang meragukan kabar itu. Mereka yang 
ragu merasa orang Talang Mamak tidak di level politik yang setinggi itu. Karenanya 
mereka menduga peristiwa penobatan itu diinisiasi oleh Bupati, karena Thamsir 
berambisi menduduki kursi orang nomor satu di Propinsi Riau.  

Terlahir sebagai orang Melayu dan keturunan dari raja-raja di Riau menjadi modal politik 
yang penting untuk bisa menduduki posisi elit pemerintahan. Melalui cara penobatan 
itulah Thamsir meraih legitimasi bagian dari Kerajaan Inderagiri. Namun tampaknya 
modal politik itu tidak cukup mengantarka Thamsir menang di pilkada Propinsi Riau 
tahun 2008. 

                                            
23 Raja Thamsir Rachman di tahun 1999 diangkat menjadi Bupati Kabupaten Inderagiri Hulu hingga tahun 
2004. Ia kembali menjadi orang nomor satu di Inhu melalui mekanisme pemilihan kepala daerah 
langsung yang pertama kali digelar di tahun 2005. 
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Bagaimana bisa orang Talang Mamak mempunyai keabsahan menobatkan Thamsir 
sebagai Raja Muda? Pegangkatan Thamsir menjadi Raja Muda tak terlepas dari dinamika 
hubungan masyarakat adat Talang Mamak dan Kerajaan Inderagiri. Kala itu Tengku Arief, 
raja kerajaan Inderagiri, karena usia tidak lagi dalam kondisi yang sehat menjalankan 
perannya sebagai raja. Anak dari Tengku Arief pun tak mampu menggantikan peran 
ayahnya karena kesibukan kerja di Pertamina. Supaya relasi Kerajaan dan orang Talang 
Mamak terbengkalai, Tengku Arief pun menunjukan Thamsir yang juga anak dari raja 
Inderagiri, sebagai perwakilannya di INHU. 

Di mata orang Talang Mamak, kerajaan Inderagiri bukanlah suatu kerajaan yang 
mempunyai kontrol atau kendali atas wilayah adat Talang Mamak laiknya kerajaan-
kerajaan lama di Pulau Jawa. Dari narasi para pemuka adat Talang Mamak, kerajaan 
Inderagiri dibentuk oleh orang Talang Mamak. Pembentukan kerajaan ini merupakan 
suatu strategi untuk penyelesaiaan konflik yang berlangsung di wilayah Talang Mamak. 
Pada masa itu, hukum yang berlaku adalah mata dibayar mata, nyawa dibayar nyawa, 
alias hukum rimba. Karena itulah dibutuhkan orang di luar Talang Mamak untuk menjadi 
penegak hukum. 

Raja yang dipilih untuk menyelesaikan konflik dan menegakan hukum adalah keturunan 
Raja Narasinga dari Kerajaan Pagaruyung. Pada masa itu, keturunan Raja Narasinga 
sedang berada di Malaka. Menjemput raja ke Malaka dilakukan oleh orang Talang Mamak 
dengan membuat rakit dari kayu kulim. Kayu tersebut dikenal sebagi kayu yang akan 
tenggelam di dalam air. Namun di tangan orang Talang Mamak, kayu kulim mengapung di 
atas air. Cerita penjemputan Raja ke Malaka dikenal oleh orang Talang Mamak sebagai 
kisah Rakit Kulim.  

Dalam sejarah yang dituturkan orang Talang Mamak, Narasinga adalah keponakan dari 
Datuk Patih Nan Sebening, bapak dari orang Talang Mamak. Pernah dalam suatu masa, 
Patih dan Raja mengikat sumpah yang berisikan bahwa orang Talang Mamak 
dipersilahkan menjalankan adat selama berada di dalam wilayahnya.24 Sumpah inilah 
yang sampai saat ini masih dipelihara oleh orang Talang Mamak dan pihak kerajaan 
melalui sermah (lebaran) ke Rengat setahun dua kali di lebaran idul fitri dan lebaran haji.   

Sumpah itulah yang  menjadi pengukuh keberadaan adat Talang Mamak.  Bagi orang 
Talang Mamak, keberadaan adat merupakan bagian dari penyeimbang alam semesta. 
Adat dalam hal ini dilihat sebagai bagian yang terpisah dari spritualitas, yang disebut 
sebagai Langkah Lama. Dipercaya oleh orang  Talang Mamak, apabila langkah lama hilang 
di muka bumi maka kiamat besar akan terjadi. Karena itulah hubungan raja dan orang 
Talang Mamak lebih mengarah pada hubungan spiritualitas. Menurut penyampaian Batin 
Irasan kepada saya, raja Inderagiri dalam posisi itu menjadi penghubung sembayang 
orang Talang Mamak kepada Allah, Sang Pencipta.  

Tak bisa dipungkiri pada praktiknya hubungan kerajaan Inderagiri dan Talang Mamak 
melebihi dari urusan spiritualitas, yakni masuk juga ke ranah politik. Situasi ini terbentuk 
khususnya sejak jaman kolonial, dan makin menguat di masa terbentuk negara republik. 
Bahkan, mengacu Singleton (1998), kontestasi antara Kerajaan dan Negara Republik pun 
terbentuk di level kampung yang terepresentasi melalui munculnya beberapa batin atau 
patih di satu wilayah adat Talang Mamak. 

                                            
24 William Singleton, Old Ways-New Ways: Talang Mamak of Tiga Balai, Inderagiri Hulu, Propinsi Riau, 
Sumatra, Disertasi University of St. Andrews, 1998, hlm: 58. 
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Momen politik penobatan tersebut telah mendekatkan hubungan para pemuka adat 
Talang Mamak dengan Raja Muda Inderagiri. Kedekatan itulah yang memberikan alas 
bagi Batin Ampang Delapan bisa dengan keras menggugat Thamsir terkait ijin PT. SAL. 
Dengan banyak ijin masuk ke wilayah Talang Mamak di masa Thamsir, para pemuka adat 
kecewa bahkan menyesali keputusan menobatkannya sebagai Raja Muda. Mengutip 
istilah Batin Talang Parit, “itu seperti membeli kain bagus di toko, sampai di rumah 
ternyata kain itu jelek. 

*** 

Beberapa bulan sejak penghadangan alat berat perusahaan membongkar lahan warga 
Talang Mamak, perusahaan mengeluarkan jurus baru untuk mendapatkan lahan. PT. SAL 
menawarkan kerjasama kepada masyarakat berupa skema plasma dengan pembagian 
40:60. Misalnya, si A menyerahkan tanah seluas 10 hektar kepada perusahaan, maka 6 
hektar akan menjadi hak perusahaan dan disebut sebagai kebun inti, sisanya hak 
masyarakat yang disebut sebagai kebun plasma. Namun dalam skema ini, masyarakat 
tidak akan berurusan langsung dengan lahan plasma miliknya. Ia hanya akan menerima 
uang hasil jual hasil sawit, yang telah dipotong cicilan untuk biaya pembangunan kebun 
plasma setiap bulannya.  

Skema yang dijanjikan perusahaan mendapatkan perhatian dari orang Ampang Delapan. 
Lebih dari lima puluh orang laki-laki yang nama tertera bersepakat menyerahkan tanah 
untuk skema tersebut. Daya tarik sawit bagi orang Ampang Delapan tampak tertahankan. 
Mereka belajar pengalaman para migran atau transmigran yang ekonominya meningkat 
dari budidaya kelapa sawit di atas lahan dua hektar. Dari kebun sawitnya, transmigran 
atau migran bisa melakukan akumulasi kekayaan melalui membeli lahan baru hingga lima 
hektar. 

Menurut Wewen, yang juga sarjana pertanian, ekonomi kebun sawit hanya 
menguntungkan pihak perusahaan atau mereka dengan kepemilikan lahan yang luas 
sedikitnya seratusan hektar. Masyarakat yang mempunyai kebun sawit kecil tidak akan 
pernah diuntungkan dalam waktu panjang. Keuntungan yang diperoleh pun sifatnya 
relasional-kondisional. Misalnya, beberapa tahun yang lalu di Riau, satu kilogram TBS 
sawit hanya dihargai 200 rupiah selama dua tahun berturut-turut. Padahal di Sumatra 
Barat di periode yang sama, satu kilogram TBS dihargai 1.000-1.200 rupiah. Diduga, pada 
masa itu perkebunan skala luas sedang panen sehingga Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang 
secara bisnis terintegrasi dengan perkebunan lebih mendahulukan panen perkebunan. 
Apabila batas maksimal produksi PKS sudah terpenuhi, TBS hasil kebun rakyat tidak akan 
diterima pabrik. Karena itulah harga sawit jatuh. 

Alhasil, skema plasma yang disodor PT. SAL tidak menemui masa realisasinya. Menurut 
orang Ampang Delapan, pihak perusahaan hanya menggarap kebun inti saja, kebun 
plasma dibiarkan begitu. Perusahaan beralasan karena ketiadaan biaya untuk 
membangun kebun plasma. Lebih dari lima tahun lahan plasma tidak juga ditanami sawit 
oleh perusahaan. Masyarakat yang bersepakat bekerjasama perusahaan pun meminta 
Pak Batin menfasilitasi proses tersebut. Pak Batin pun mengirim surat kepada pihak 
perusahaan yang isinya meminta kebun plasma masyarakat untuk segera digarap. Namun 
pihak perusahaan malah datang dengan penawaran yang lain, yakni jual-beli lahan. 

Masyarakat Ampang Delapan yang sudah familiar dengan transaksi jual beli lahan pun 
tidak kaget dengan tawaran perusahaan. Beberapa dari mereka yang telah menjual lahan 
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ke PT. SAL menyatakan bahwa mereka mau menjual lahan itu karena perusahaan 
menyatakan “ketimbang tidak mendapatkan apapun”. Akan tetapi di sisi lain, strategi 
perusahaan untuk memperluas kebun sawit dengan membeli lahan diterima masyarakat 
karena kebutuhan uang untuk berjudi. Akhirnya, lima puluh orang laki-laki yang mulanya 
bersepakat kerjasama dengan skema plasma, kemudian bersepakat menjual lahan ke PT. 
SAL. Kesepakatan transasksi jual-beli tanah itu pun kemudian dilanjutkan dengna 
pembuatan surat pembatalan skema plasma atau kemitraan. Kala itu, di tahun 2007-
2008, satu hektar lahan digantikan dengan uang sebesar tiga juta rupiah.  

Informasi yang saya ketahui ketika di Pekanbaru, praktik jual-beli lahan ini tidak bisa 
dibuktikan dilakukan oleh perusahaan. Karena lahan yang digunakan menjadi 
perkebunan perusahaan menggunakan sertifikan atas nama individu, bukan perusahaan. 
Berdasarkan informasi itu, saya menanyakan kepada Pak Batin bagaimana ia mengetahui 
bahwa transaksi jual-beli itu dilakukan oleh perusahaan. Dari tuturan Pak Batin, saya 
mengetahui bahwa setiap transaksi akan dilakukan, pemilik lahan pasti akan 
“mengumumkan”--secara tidak langsung-- akan mengambil uang ke perusahaan. 
Pengumuman itulah yang ditandai Pak Batin bahwa penandatangan dan pembayaran jual 
beli lahan dilakukan  di kantor perusahaan, dan artinya perusahaan yang langsung 
bertransaksi dengan masyarakat. 

*** 

Baru empat bulan yang lalu, Ibu Kiban dan keluarganya adalah pemilik lahan yang luas di 
Talang Mamak. Lahan yang dimiliki terdiri atas kebun karet, lahan kosong untuk 
berladang pun luas, serta kebun sawit seluas lima hektar. Kabarnya, suami Ibu Kiban, 
Antar adalah orang Talang Mamak di kampung yang pertama berbudidaya sawit. Namun 
sekarang ia tak mempunyai lahan sepetak pun. Bahkan, tapak rumah pun tak punya. 
Rumah yang ia tinggali bersama anak-anaknya, menantu, dan satu cucu, statusnya 
rumah tumpangan. 

Rumah tumpangan itu memiliki tiga pintu. Dua pintu di samping kiri dan kanan, dan 
pintu terakhir berada di belakang dekat dapur. Tata ruang rumah tersebut seperti rumah 
orang Talang Mamak pada umumnya, yakni terdiri atas empat ruang. Ruang pertama 
adalah ruang yang dikhususkan untuk laki-laki. Ruang kedua adalah ruang yang secara 
khusus untuk perempuan, namun juga digunakan untuk ruang makan. Ruang pertama 
dan kedua tidak terpisah dengan dinding atau papan kayu. Pemisah dua ruangan itu 
hanya satu balok kayu panjang. Ruang ketiga adalah sejenis kotak ruangan, yang tinggi 
dinding atau papan kayunya hanya sepertiga tinggi rumah. Ruangan itu biasanya 
digunakan untuk pasangan yang menikah. Ruang yang terakhir adalah dapur. Dalam 
tradisi orang Talang Mamak, perempuan-lah yang paling banyak memanfaatkan ruangan 
itu. Menjadi aib di dalam realitas sosialnya apabila laki-laki Talang Mamak memasak di 
dapur. Narasi ini saya temukan ketika ibu-ibu di Talang Mamak bergosip tentang salah 
satu Pak Kades yang menikah dengan orang transmigran dan ketahuan memasak di 
dapur. 

Walaupun tata ruang rumah tumpangan Ibu Kiban hampir serupa dengan rumah orang 
Talang Mamak lainnya, namun rumah itu terlihat usang dan tak terawat. Tikar, yang 
akrab kita temui di rumah masyarakat di situ, pun terlihat kusam, kotor dan jalin 
anyaman tampak rontok. Ibu Kiban tinggal di rumah itu bersama satu anak laki-laki, dua 
anak perempuannya, suami salah satu anaknya, dan cucunya. 
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Ketika saya menemui Ibu Kiban, anak perempuan pertamanya, Tini, belum resmi 
menikah, atau digawaikan dengan suaminya. Sekalipun demikian, kedua pasangan yang 
tampak dibawah tujuh belas tahun telah mempunyai anak laki-laki berusia tiga hingga 
empat tahun. Dalam tradisi Talang Mamak, anak yang telah mencapai akil balig 
diperbolehkan menikah. Proses pernikahan ini biasanya diawali dengan bujang jantan 
akan melempar batu ke rumah si bujan betina. Apabila bujang betina tertarik, ia akan 
keluar dari rumah dan pergi bersama si bujang jantan untuk memadu kasih di sudut 
gelap kampung. Kadang, orang tua bujang betina akan mengijinkan si bujang jantan 
menginap dan tidur sekamar dengan anak perempuannya.   

Esoknya, bujang jantan akan pergi sebelum orang tua bujang betina bangun. Apabila 
bujang jantang meninggalkan cinderamata kepada si betina, maka proses gawai 
(pernikahan adat) dalam waktu akan diselenggarakan. Tradisi ini dikenal dengan sebutan 
be’tandang. Tradisi inilah yang memberikan alas banyaknya anak-anak di bawah usia 
tujuhbelas tahun di Talang Mamak telah menikah dan mempunyai anak. 

Anak yang paling kecil Ibu Kiban bernama Nina. Ia saat ini duduk di bangku sekolah kelas 
5 SD. Berbeda dengan Nina dan Abdi, anak laki-laki satunya Ibu Kiban, Tini tidak pernah 
merasakan bangku sekolah. Ketika saya tanyakan alasannya kepada Tini, ia 
menyampaikan bahwa Ibu tidak menyekolahkannya supaya bisa bantu-bantu di rumah. 
Alasan Tini tidak sekolah tidak bisa dilepaskan dari pandangan lama orang Talang Mamak 
yang anti dengan pendidikan. Mereka percaya, pendidikan akan menggerus adat dan 
tradisi mereka.  

Pada perkembangannya, anti pendidikan hanya diberlakukan kepada anak perempuan 
pertama. Mereka percaya pendidikan akan membuat anaknya keluar dari kampung. 
Dengan menghindarkan anak perempuan pertama dari pendidikan merupakan strategi 
supaya tidak keluar dari kampung. Hal ini berkaitan erat dengan garis keturunan dan 
pewarisan yang ditarik dari garis ibu (matrilineal). Artinya, anak perempuan pertama-lah 
yang diprioritaskan untuk meneruskan garis keturunan dan harta warisan. Namun 
sekarang tanah sepetak pun tak dimiliki Ibu Kiban. Apa yang bisa diwariskan ke Tini dan 
Nina? Bahkan, tanah untuk pemakanan pun tak ada lagi. 

Kondisi Ibu Kiban yang tak bertanah terjadi karena Antar telah menjual habis tanah 
miliknya. Mulanya, Ibu Kiban tidak mengetahui bahwa tanahnya telah dijual. Ia 
mengetahui ketika tanah miliknya diolah orang lain. Aksi suami tersebut dikarenakan 
suaminya mempunyai hutang judi. Setiap malam, Antar akan pergi untuk berjudi. Dalam 
tradisi orang Talang Mamak, berjudi berupa sabung ayam adalah diperbolehkan dalam 
adat. Menurut Batin Talang Parit, Irasan, tradisi ini bersandar pada kepercayaan mereka 
bahwa tiang ka’bah bisa tegak karena adanya sabung ayam, atau judi. Dikisahkan bahwa 
tiang ka’bah pada mulanya tidak bisa tegak karena ada raja jin yang menduduki tempat 
tiang akan ditegakkan. Guna mengalihkan perhatian raja jin itu diadakan sabung ayam. 
Setelahnya, tiang ka’bah tegak dengan sendiri. Narasi itulah yang menjadi dasar 
diperbolehkan sabung ayam di Talang Mamak.  

Tradisi sabung ayam tersebut dilaksanakan ketika gawai berlangsung yang biasanya 
selama tiga hari tiga malam. Ayam yang kalah akan diserahkan kepada penyelenggara 
gawai untuk dimasak dan disajikan kepada para tamu gawai. Apabila ayam yang hendak 
diadu sudah tidak ada lagi, biasanya aktivitas judi seperti kartu atau dadu 
diselenggarakan pula. Kondisi inilah yang memungkinkan orang Talang Mamak terjerat 
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hutang dan melunasinya dengan menjual tanah. Bahkan, pada saat gawai itulah transaksi 
jual-beli tanah memungkinkan untuk diadakan. Malah kabarnya, perusahaan juga 
menongkrongi gawai untuk mendapatkan tanah untuk memperluas perkebunan sawit, 
seperti yang dilakukan oleh PT. SAL.  

Ketergantungan akan judi pun membuat Antar menjual tanah istrinya, tidak saja kepada 
perusahaan tetapi juga kepada orang pendatang. Bahkan lahan terakhir milik Ibu Kiban 
yang ukurannya kecil pun telah digadai oleh suaminya sebesar 7 juta rupiah. Guna 
melindungi tanah sisa itu, Ibu Kiban memberanikan berhutang ke koperasi sebesar 
hutang suaminya. Namun setelah ditebus, Anar menjual tanah terakhir yang dimiliki 
suaminya. Setelah itu, Antar menghilang dan tak pernah pulang hingga beberapa bulan. 

Dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Ibu Kiban memberanikan diri 
meminjam tanah milik orang transmigran untuk ditanami padi ladang. Ia tidak perlu 
membayar sewa dengan uang ataupun bagi hasil panen padi. Biasanya pemilik lahan 
mengijinkan karena bibit sawit yang ditanam secara otomatis akan dirawat oleh 
peminjam tanah. Peminjaman tanah itu hanya berlaku untuk satu kali masa tanam dan 
panen atau satu tahun. Dari lahan itulah kebutuhan beras bisa dipenuhi untuk beberapa 
bulan konsumsi. 

Kebutuhan uang keluarga Ibu Kiban diperoleh dari Tini, anak lelakinya, Giling, serta 
menantunya. Mereka bekerja sebagai buruh di perkebunan milik PT. SAL. Setiap hari 
kerja mereka memperoleh uang sebesar 40 ribu rupiah, tak peduli jenis kelaminnya. 
Ketika pohon sawit masih pendek, buruh perempuan masih digunakan tenaganya untuk 
membabat rumput (nimas), sedangkan laki-laki untuk memupuk atau menyemprot 
peptisida. Namun ketika pohon sawit sudah tinggi, hanya buruh laki-laki yang digunakan 
terutama untuk memanen. Tenaga buruh perempuan tidak lagi digunakan karena 
ketinggian pohon tidak terjangkau, serta berat Tandan Buah Segar (TBS) tak mampu 
ditahan perempuan. Di titik inilah, Ibu Kiban kuatir tidak akan Tini tidak akan 
mendapatkan kerja atau penghasilan. 

Ibu Kiban telah berupaya meminta kerja sebagai penakik (penoreh) karet di kebun milik 
sanak familinya. Namun permintaan itu ditolak. Hal ini menjadi lazim ditemui karena 
banyak kebun karet telah beralih menjadi kebun sawit. Di satu sisi, kebun sawit di Talang 
Mamak tidak banyak yang telah menghasilkan. Selama masa menunggu itu, orang Talang 
Mamak menggantungkan dirinya dari kebun karet yang sedikit dan ladang rotasi. 

Ketika saya datang ke rumah Ibu Kiban, saya ditemani oleh Batin Ampang Delapan. 
Dalam momen itu, Ibu Kiban menuturkan bahwa dirinya telah meminta bantuan kepada 
pemangku adat untuk diberi sedikit tanah. Namun eskpresi Pak Batin memperlihatkan 
ketidaktahuan atas permintaan tersebut, malah bertanya kepada siapa Ibu Kiban 
meminta. “Kepada Pak Paku”, jawab Ibu Kiban. Namun setelahnya Pak Batin tidak 
merespon lanjut jawabannya Ibu Kiban. 

Ketika saya di rumah Pak Batin, saya mengetahui bahwa keacuhan Pak Batin atas 
permintaan Ibu Kiban terkait dengan aturan adat. Dua tahun yang lalu, Antar dan Ibu 
Kiban mengajukan ke Pak Batin untuk pindah penghulu adat ke Talang Parigi. Setelah Ibu 
Kiban pindah penghulu adat dengan otomatis persoalan Ibu Kiban tidak bisa ditampung 
dan difasilitasi oleh Pak Batin, karena ia bukan lagi penghulunya. Pemangku adat yang 
berhak yang merespon persoalan Ibu Kiban adalah orang Talang Parigi.  
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Dalam adat Talang Mamak, pindah penghulu adat dilarang dan dipercayai akan 
memperoleh hukuman dari roh leluhur nenek moyang. Namun Pak Batin tidak 
mempunyai kekuasaan untuk menolak, karena sifatnya telah diminta. Dalam persoalan 
Ibu Kiban, sekilas saya menangkap bahasa tubuh Pak Batin bahwa musibah yang dialami 
Ibu Kiban adalah bentuk hukuman tersebut. 

Proses pengkerutan ruang hidup, atau tanah yang umumnya milik perempuan, juga 
diaktori oleh saudara laki-laki kandung, seperti yang dialami Ibu Santi. Modus terjadinya 
biasanya para saudara laki-laki meminta tanah satu hingga dua hektar untuk diolah. 
Karena digerakan rasa kasihan  dan kekeluargaan, ibu Santi memberikan tanah kepada 
saudaranya. Namun tak lama kemudian saudaranya akan membuat surat tanah berupa 
Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan menjual tanah itu. Pembuatan surat itu berada 
di bawah pengurusan desa. Biasanya setelah menjual tanah dan uangnya habis, 
saudaranya kembali ke Ibu Santi meminta tanah lagi. Namun belajar dari pengalaman 
sebelumnya, Ibu Santi akan menolak. 

Penolakan memberikan lagi tanah kepada saudaranya atas pemahaman bahwa tanah 
yang dimiliki tidak mungkin bertambah. “Uang dari mana”, ujar Ibu Santi. Ia termasuk 
pemilik tanah yang luas di Talang Mamak. Kebun karetnya seluas lima belas hektar, 
kebun sawit sebanyak tujuh hektar, serta beberapa petak lahan kosong untuk padi 
ladang. Lahan miliknya itulah yang akan diwariskan kepada dua anak perempuannya. 
Serta, tiga hektar hutan untuk kebutuhan papan rumah di masa depan. Namun dengan 
situasi dimana banyak orang Talang Mamak yang tak bertanah, tak dipungkiri lahan itu 
pun akan diberikan kepada lima anak laki-laki yang lain. Pak Se’er, suami Ibu Santi 
menuturkan “bisa jadi anak laki-laki saya menikah sama anak perempuan orang yang tak 
punya tanah. Kan sudah kelihatan sekarang banyak orang Talang Malang tak mempunyai 
tanah”. 

*** 

Kebun sawit yang makin meluas di daerah Talang Mamak membuat saya bertanya-tanya, 
mengapa mau tanam sawit. Pertanyaan itu pernah saya tanya kepada Ibu Santi, 
mengapa sedari awal memutuskan menanam sawit. Ia menjawab karena adanya 
dorongan dari dari keluarga untuk menanam sawit. Alasann sanak keluarganya, karena 
sawit akan menguntungkan nantinya. Teknik budidaya sawit Ibu Santi dan PakSe’er 
dipelajari keduanya dari para pendatang.  

Sejak budidaya sawit, kebun karetnya yang seluas lima belas hektar di maya-maya tidak 
diurus dan tidak ditakik. Karena jaraknya jauh serta harga jual yang kalah ketimbang 
sawit. Rini, anak perempuan pertama Ibu Santi, pun mengiyakan alasan itu. Dia 
menambahkan bahwa karet repot karena harus tiap hari ditakik, sedangkan panen sawit 
hanya dua minggu sekali. Sapin, anak perempuan bungsu Ibu Santi, mengatakan kepada 
saya bahwa dirinya tidak tahu bagaimana menakik karet. Ia lebih tahu mengurus kebun 
sawit. 

Sekalipun kebun sawit yang ditanam bersama suaminya di tahun 2002 telah 
menghasilkan, namun uang yang diterima selalu habis. Sebagian besar uang itu habis 
untuk membiayai pembangunan rumah yang masih duapertiga jadi, dan menghabiskan 
biaya mencapai 75 hingga 100 juta. Maklum, bahan material membangun rumah di 
Talang Mamak sangatlah mahal. Selain itu, uang dari sawit digunakan membayar cicilan 
tiga kendaraan bermotor yang ditotal keseluruhan sebesar 2,5 juta rupiah per bulan, 



 
Working Paper Sajogyo Institute No. 4, 2014 | 19  

 

bensin sehari-hari motor, minyak solar untuk genset penghasil listrik, jajan anak dan 
cucu.  

Kebutuhan makan sehari-hari orang Talang Mamak sebagian masih dipenuhi dari 
layanan alam, ataupun kebun. Ikan walaupun berukuran kecil dan sedikit masih bisa 
diperoleh di sungai. Jengkol masih bisa dipetik dari tiga pohonnya, serta bunga pepaya 
dan jantung pisang bisa diambil dari kebun. Kebutuhan yang dibeli biasanya berupa kopi, 
teh, gula, vetsin, garam, minyak goreng yang bisa dikonsumsi sebanyak satu liter per 
hari, tembakau, dll. Ironis sebetulnya, orang Talang Mamak hidup ditengah kebun kelapa 
sawit tapi  membeli minyak goreng untuk memasak. 

Keluarga Ibu Santi tidak mempunyai toilet di rumahnya. Lebih tepatnya ia tidak 
membangun toilet. Kondisi ini umum ditemui di banyak rumah orang Talang Mamak. 
Persoalan mendasarnya adalah karena sulitnya air. Pernah ada pembuatan sumur di satu 
kampung di Talang Mamak. Namun setelah digali hingga duapuluh lima meter bukan air 
yang ditemui tapi batu bara. Karena itu sekalipun dibangun toilet, pertanyaannya 
kemudian dimana airnya. 

Kebutuhan air sehari-hari dipenuhi dari sungai kecil selebar kurang lebih satu meter. 
Sungai ini bisanya mengalir di kebun yang tak jauh dari rumah. Air sungai itu digunakan 
untuk memenuhi air minum, mandi, mencuci baju dan piring, serta membuang ekskresi.  

Dalam memastikan kebutuhan itu dipenuhi dari air sungai, aliran sungai dibagi menjadi 
tiga. Di bagian hulu dan tidak ditumbuhi lumut dimanfaatkan sebagai tempat 
pemenuhan air minum, di bagian tengah digunakan untuk mandi dan mencuci baju, 
sedangkandi bagian hilir digunakan sebagai “toilet”. Di bagian tengah akan tampak 
papan kayu yang digunakan untuk membendung aliran air. Di bagian ini digunakan untuk 
mandi dan mencuci. Sedangkan di bagian hilir tampak ada beberapa titik yang ditumpuki 
kayu pohon yang mati, selain sebagai sudut tersembunyi buang air besar juga untuk 
menahan feses tidak mengalir jauh. 

Para perempuan yang biasanya terlihat mengambil air dan mencuci pakaian di sungai. 
Mereka mengambil air biasanya dilakukan sembari mandi di kala sore hari. Perempuan 
yang masih terbilang masih muda akan membawa satu atau dua dirijen untuk 
menampung air. Sedangkan mereka yang sudah tua, kala mandi, membawa tiga hingga 
lima botol air kemasan ukuran 1,5 liter yang dimasukan ke dalam keranjang anyaman 
dan dibawa dengan meletakan talinya di kepala. Air inilah yang digunakan untuk minum, 
memasak, mencuci piring, dan mencuci muka sehabis bangun pagi. 

Sejak kebun sawit masif ditanam di Talang Mamak, air menjadi persoalan. Misalnya 
keluarga Ibu Ontet, untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, Ia harus membeli air. Biaya 
satu dirjen sedang air dihargai 7.500, dan air itu hanya bisa didapatkan di Petonggan.  

Dulu sebelum sawit masuk, kala musim kemarau air sungai di kebun bisa bertahan 
selama beberapa bulan. Namun sekarang baru tujuh hari tak hujan air sungai menurun. 
Ketika air makin menurun, aktivitas mandi dan mencuci dilakukan di sungai yang tak 
kering, seperti sungai ekok. Namun di sisi lain, baru satu hari hujan, beberapa titik di 
kampung Talang Mamak, air sungai ataupun rawa akan meluap dan membanjiri kebun.  

Perluasan kebun sawit baik baik milik masyarakat maupun perusahaan secara berangsur-
angsur mengkerutkan lahan untuk padi ladang. Hal ini tercerminkan dari perubahan 
waktu rotasi sistem ladang berpindah selama empat dekade. Sebelum tahun 1963, 
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waktu rotasi ladang berpindah selama duapuluh tahun. Waktu rotasi yang panjang ini 
memungkinkan suatu bekas perladangan ditumbuhi pepohonan sehingga terbentuk 
hutan. Namun, di tahun 1999 rentang waktu rotasi semakin mengecil antara lima hingga 
sepuluh tahun.25 Saat ini rotasi ladang berpindah tak menentu karena lahan untuk 
berladang sangat terbatas. Bahkan belum tentu dalam rentang waktu lima tahun 
masyarakat bisa menanam padi ladang. Sebagian besar lahan yang dipunyai orang Talang 
Mamak telah berubah menjadi kebun kelapa sawit milik sendiri, atau dijual kepada 
pendatang ataupun perusahaan. Hal ini seperti yang dialami Ibu Ontet, lahan untuk 
berladang tinggal satu petak. Lahannya yang lain sudah menjadi kebun karet ataupun 
kebun sawit. Ia pun tidak tahu apakah waktu mendatang bisa menanam padi ladang. 

*** 

Strategi pengaman lahan yang dilakukan PT. SAL dengan praktik jual-beli tanah, dalam 
pengalaman Pak Oporan melahirkan konflik baru. Konflik yang muncul tersebut tidak saja 
berhadapan dengan perusahaan, tapi juga berhadapan dengan keluarganya sendiri dan 
juga kepolisian. 

Situasi terjadi ketika Pak Oporan mengetahui bahwa lahan miliknya yang berupa hutan 
dibongkar oleh PT. SAL. Lahan itu berada jauh dari rumahnya di sungai maya-maya dan 
masuk ke dalam wilayah Desa Talang Durian Cacar. Lahan yang dibongkar itu mempunyai 
luas delapan hektar. Ketika proses pembongkaran itu berlangsung, Pak Oporan bersama 
adiknya menghentikan aktivitas alat berat membongkar lahannya. 

Aksi Pak Oporan dan adiknya itu kemudian menghantarkan keduanya bertemu dengan 
Pak Setiawan, direktur PT. SAL. Dari pertemuan itulah, diketahui bahwa lahan Pak Oporan 
dibongkar oleh PT. SAL karena telah dijual ke perusahaan. Pak Oporan sebagai pemilik 
tanah itu, tidak terima adanya transaksi itu. Ia pula mempertanyakan siapa yang menjual 
lahannya itu. Karena ia merasa tidak pernah menjual tanah ke perusahaan. Namun pihak 
PT. SAL tidak menjawab pertanyaan. 

Ketika saya tanya kepada Pak Oporan siapakah yang menjual tanahnya, Ia hanya 
menjawab tidak tahu. Kebetulan saya bertemu dengan Klakson, salah anak perempuan 
Pak Oporan, saya tanya siapakah yang menjual tanah bapaknya ke perusahaan. Dari 
Klakson, saya mengetahui bahwa tanah itu dijual oleh Paman Pak Oporan. Namun, Pak 
Oporan memutuskan untuk tidak memperpanjangan persoalan jual-beli tanah itu dengan 
Pamannya.  

Persengketaan soal tanah itu kemudian dinaikan ke kantor Kapolres Kelayang oleh pihak 
perusahaan. Di sana, Pak Oporan tetap bersikukuh bahwa ia tidak merasa menjual 
lahannya. Pihak Kapolres malah mempertanyakan dimana bukti kepemilikan lahan itu. 
Pak Oporan memang tidak mempunyai surat bukti kepemilikan lahan itu. Namun, dalam 
tradisi adat Talang Mamak, kepemilikan tanah ditandai dengan pohon duren atau 
jernang. Pohon itu sebagai penanda bahwa hutan itu adalah hutan milik dan pernah 
dibongkar menjadi ladang, sekalipun kemudian ditinggalkan dan kembali menjadi hutan.  

Perselisihan itu kemudian diredam dengan tawaran baru dari perusahaan. PT. SAL 
menawarkan kerjasama dengan skema plasma kebun sawit, dengan pembagian 60 untuk 
kebun inti dan 40 untuk kebun plasma, ke Pak Oporan. Malas dan lelah meneruskan 

                                            
25 Simon, dkk, Op.Cit., hlm: 49. 
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sengketa, Pak Oporan kemudian menerima tawaran itu. Namun, setelah beberapa bulan, 
realisasi skema plasma itu tak jua hadir. 

Ketika berjumpa dengan Pak Setiawan, Pak Oporan menanyakan soal realisasi kerjasama 
antarkedua belah pihak. Dalam perjumpaan itu, Pak Setiawan menyatakan bahwa 
perusahaan tidak jadi mengolah lahan di lokasi tanah Pak Oporan berada. Menurut Pak 
Oporan, direktur PT. SAL juga mempersilahkan dirinya mau melakukan apa terhadap 
lahan itu. 

Komunikasi terakhir dengan direktur perusahaan itu kemudian direalisasi oleh Pak 
Oporan. Ia membangun kerjasama membangun kebun sawit dengan orang pendatang. 
Skema kerjasama itu adalah paruhan, yang artinya pendatang akan membangun kebun 
sawit Pak Oporan sampai menghasilkan. Apabila sudah masuk panen pertama, kebun itu 
akan dibagi rata antara pemilik dan pengelola. Anehnya, ketika skema kerjasama paruhan 
itu telah berjalan, pihak PT. SAL malah menggugat Pak Oporan ke Kapolres dengan 
tuduhan telah menyerobot lahan perusahaan.  

*** 

Di beberapa hari terakhir saya di Desa Durian Cacar, saya putuskan untuk menjumpai 
Kepala Desa. Keputusan saya ini berkaitan dengan proses masuk PT. SAL di Ampang 
Delapan dan Talang Durian Cacar yang secara administratif kenegaraan adalah 
wilayahnya. Isu yang beredar di kampung, Kades adalah aktor yang berperan aktif dalam 
proses menerima perusahaan serta tutup mata atas aksi jual-beli tanah yang dilakukan 
PT. SAL. Alasan itulah yang menggerakan ingin mengobrol dengan Kades. Sayangnya, 
ketika saya dan beberapa kawan tiba, Kades tidak berada di rumah. 

Kami mengetahui kabar itu dari istri Pak Kades, Fitri. Ketika pertama kali menjumpainya, 
kami disambut dengan pertanyaan bernada sinis. Bahasa tubuh dari dua orang asli 
Talang Mamak yang menenami saya ketika berhadapan dengan Fitri langsung tegang dan 
kaku. Saya tidak mengerti mengapa demikian. Namun saya berusaha tenang dan tidak 
emosi ketika berhadapan dengan Fitri. 

Ketika saya menyampaikan bahwa kami hendak bertemu dengan kepala desa, Fitri tanpa 
tendeng aling langsung bertanya “ini urusan tanah?”. Bingung mendapat pertanyaan itu, 
segera saya jawab “bukan, kami mau ngobrol dengan bapak soal perusahaan”. Jawaban 
saya itu yang kemudian membuat Fitri mempersilahkan kami masuk ke dalam rumah. 

Rumah Pak Kades terbilang rumah yang mewah di kampung Talang Mamak. Rumah Pak 
Kades berdinding batu, dicat rapi dengan warna putih, lantainya bertekel. Berbeda sekali 
dengan rumah Pak Batin yang statusnya juga pemimpin tertinggi di adat Talang Mamak 
yang hanya terbangun dari papan kayu. Dalam hati saya bertanya, jika rumah Pak Se’er 
yang belum jadi menghabiskan biaya 75 hingga seratus juta, berapa biaya membangun 
rumah ini?” 

Di ruang tamu Pak Kades tersedia sofa besar bergaya pejabat atau orang kaya. Setelah 
mempersilahkan kami masuk, fitri duduk di atas salah satu kursi itu. Saya untuk 
menetralisir ketegangan teman-teman Talang Mamak yang lain, saya pun duduk di atas 
kursi, sedangkan teman-teman yang lain duduk di lantai. “Ibu dari mana?” tanya Fitri 
mengawali pembicara masih dengan nada sinisnya. Setelah memperkenalkan diri, asal 
saya serta mengapa hendak bertemu dengan Kades, perempuan campuran Batak dan 
Manado itu menjelaskan bahwa suaminya sedang ke Simpang Kelayang. “Mungkin nanti 



 
22 | Silang-Sengkarut: Perjuangan Tanah Air Orang Talang Mamak 

 

jam dua akan pulang”, katanya. Spontan saya melihat jam yang menunjukan pukul 11.30 
WIB. 

Tiba-tiba Fitri menceritakan pengalamannya berhadapan dengan Kapolda akhir-akhir ini. 
Ia menuturkan bahwa suami sedang dapat musibah, karena kasus tumpang tindih tanah. 
Kasus itu terjadi di tahun 2004, ketika suaminya baru saja menjabat. Namun, karena 
suaminya—disebut Fitri—masih “polos”, ia menandatangani SKGR tanpa memeriksa ke 
lokasi. Sebelumnya tanah itu dijual oleh Kades sebelumnya, Surtono, kepada salah satu 
orang Cina terkaya, Akong, di Air Molek. Namun, oleh Surtono, lahan itu dijual lagi 
kepada orang lain tanpa sepengetahuan Akong. Lahan seluas lima kapling atau sepuluh 
hektar itu saat ini telah menjadi kebun sawit yang siap panen.  

Setelah delapan tahun berlalu, Akong mengetahui bahwa lahan miliknya telah dijual 
kepada orang lain. Akong langsung melapor kepada Kapolda. Menurut salah satu kawan 
dari Talang Mamak, sengketa lahan yang luasnya di atas sepuluh hektar diurus oleh 
Kapolda bukan Kapolres. Entah betul atau tidak, saya tidak bisa memastikan itu. Sejak 
pelaporan kasus itulah beberapa kali Kapolda datang ke rumah dan mencari Pak Kades. 
Namun, Pak Kades selalu tak berada di rumah. Saya menduga Pak Kades bersembunyi 
dari Kapolda. 

Fitri menceritakan bagaimana dirinya terpaksa menghadapi beberapa orang polisi dari 
Kapolda. Ia ditanya dengan nada keras dan dituduh berbohong kepada Kapolda. Di situ 
saya mengerti mengapa Fitri sedemikian sinis ketika pertama kali bertemu.  

Urusan dengan Kapolda itu pun kemudian dituntas dengan uang.  Menurut Fitri, 
suaminya harus mengeluarkan uang sebanyak 20 juta untuk mencabut perkara di 
Kapolda. Sejak itulah, Kapolda tidak lagi mendatangi rumahnya dan mencari suaminya. 

Sayangnya, setelah menunggu selama enam jam, Pak Kades tak juga muncul. Istrinya 
bilang bahwa suaminya akan pulang agak malam. Namun salah satu perangkat desa yang 
juga ada di situ menyatakan Pak Kades tidak akan pulang. Ketidakcocokan obrolan itulah 
yang meyakinkan saya bahwa Pak Kades bersembunyi dan tidak mau menemui kami. 
Kami pun memutuskan untuk meninggalkan rumah Fitri dan menginap di rumah Pak 
Batin Ampang Delapan.  

Terlepas apakah informasi yang diberikan Fitri bohong atau tidak, namun narasi di 
masyarakat tentang soal bagaimana Kades terlibat di dalam proses jual beli lahan secara 
tidak langsung dikonfirmasi oleh cerita Fitri. Karena narasi soal “permainan” Kades 
dengan masuknya perusahaan serta jual-beli rimba puaka (puhun) di Talang Durian Cacar 
demikian santer terdengar di masyarakat di Desa Durian Cacar ataupun Desa Sungai 
Ekok. Posisi Kades yang membuat SKGR mempunyai ruang atau kesempatan untuk 
memperoleh rente dari jual-beli tanah. 

*** 

“Mungkin apa yang akan kami sampaikan tidak sesuai dengan kasus 
yang akan diangkat. Tapi kami merasa perlu menyampaikan ini. Apabila 
ini sesuai dengan kasus, mohon diangkat. Beberapa bulan lalu, pohon 
kedodong mati karena perusahaan. PT SAL telah membongkar lahan 
milik Pak Badus. Tebangan kayu dikumpulkan di bawah pohon 
kedodong. Mungkin, tumpukan kayu itu kemudian lembab dan 
menyebabkan jamur muncul. Pohon kedodong tidak kuat jika kena 



 
Working Paper Sajogyo Institute No. 4, 2014 | 23  

 

jamur. Semua daunnya rontok dan batangnya kering. Pak Badus telah 
meminta saya memutuskan persoalan ini. Saya langsung bertemu 
dengan pihak PT SAL.  Pihak perusahaan bilang area itu sudah 
diserahkan kepada perusahaan. Waktu itu saya sendirian saja. Saya 
sengaja tidak mengajak Pak Badus. Seminggu yang lalu, kami semua 
termasuk Pak Badus bertemu dengan perusahaan. Ketika pemilik lahan 
bilang tidak pernah merasa menyerahkan tanah kepada perusahaan, 
pihak perusahaan tidak bisa bergeming. Pemilik lahan meminta ganti 
rugi sebanyak 200 juta untuk pohon kedodongnya yang mati. 
Perusahaan menawar 35 juta. Tapi kami menolak. Orang perusahaan itu 
bilang tidak bisa memutuskannya. Ia perlu mendiskusikan dengan 
bosnya di Jakarta. Pihak perusahaan bilang untuk menunggu, setelah 
lebaran baru bisa diputuskan penyelesaiannya. Kami telah memagari 
lahan itu. Itu dilakukan  dihadapan orang perusahaan. Kami bersepakat 
lahan itu dipagari sampai bisa dipastikan berapa lahan yang telah 
dicaplok perusahaan.”26 

 

Pembongkaran lahan milik istri Pak Paku, yang pengelolaannya di bawah tanggung jawab 
Pak Badus,27 oleh PT. Selantai Agro Lestari (PT. SAL) terjadi di bulan Maret 2014. 
Keduanya menyatakan bahwa pembongkaran lahan itu terjadi tanpa sepengetahuan 
keduanya dan sudah ditanami tanaman kelapa sawit. Lahan yang dibongkar tidaklah 
luas, hanya berukuran tigapuluh kali tigapuluh meter. Walaupun demikian, Pak Paku dan 
Pak Badus merasa haknya telah dinjak-injak oleh perusahaan. Ketika bertemu dengan 
perusahaan bersama Pak Batin Ampang Delapan untuk menyelesaikan persoalan itu, Pak 
Paku dengan keras menyampaikan kepada perusahaan: “Kami menanyakan siapa yang 
menyerahkan tanah? Kami tidak merasa menyerahkan tanah. Kalau ada yang 
menyerahkan tanah, tolong kami diberitahu siapa orangnya?!”. 

Persoalan pembongkaran lahan itu tidak diketahui oleh Pak Batin sedari awal. Maklum 
peralihan ladang atau kebun karet menjadi kebun sawit mulai banyak dijumpai di 
Ampang Delapan, apakah itu oleh PT. SAL, PT Mega Nusa Inti Sawi; anak perusahaan PT 
Sinar Mas, atau oleh warga yang membuat kebun sawit mandiri. Jikapun Pak Batin 
mendengar kasus tersebut dari warganya yang lain, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena 
pihak yang dirugikan tidak mengajukan gugatan. Pak Badus dan Pak Paku pun tidak 
segera menyampaikan persoalan itu kepada Pak Batin, sebagai pemimpin adat tertinggi 
di Ampang Delapan. 

Diduga oleh Pak Batin, Pak Paku tidak segera mengabarinya karena enggan. Keengganan 
Pak Paku tersebut tak terlepas dari posisi keduanya yang dalam sejarah berhubungan 

                                            
26 Kutipan tersebut adalah pernyataan Pak Batin Ampang Delapan yang telah distrukturkan narasinya, 
tanpa melebih-lebihkan dan mengurangi informasi yang  disampaikan, supaya tuturan tersebut bisa 
dipahami dengan mudah. Pernyataan tersebut disampaikan Pak Batin kepada kami (saya, Wewen dan 
Bonces) pada tanggal 24 Juli 2014, di dusunnya, Kebatinan Ampang Delapan, Rakit Kulim, Kab. Inderagiri 
Hulu.  
27 Prinsip keturunan masyarakat Talang Mamak berdasar pada garis keturunan ibu, atau sistem 
matrilineal. Pewarisan juga didasarkan pada sistem tersebut. Kepemilikan harta berada di tangan 
perempuan Talang Mamak, namun pengaturan atau pengelolaannya di tangan laki-laki dari pihak 
perempuan, bisa paman atau saudara laki-laki.  
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dengan perusahaan, berlawanan. Pak Batin condong menolak perusahaan masuk ke 
wilayah Kebatinannya, sebaliknya Pak Paku cenderung menerima perusahaan. Pak Paku, 
pria berusia kurang lebih limapuluh tahunan, tampak mempunyai pengaruh yang kuat di 
Ampang Delapan terutama posisinya di dalam struktur adat yang langsung di bawah 
batin. Saya juga bisa melihat aura kepemimpinan Pak Paku dari ketegasannya dan 
kemampuan artikulatifnya yang baik. Tak mengejutkan ia mampu mengajak banyak 
warga Ampang Delapan menyerahkan tanahnya ke PT. SAL. Sekalipun Pak Batin menolak 
perusahaan, keinginan masyarakat untuk menyerahkan tanah ke perusahaan tak bisa ia 
bendung. “Saya sebagai batin hanya bisa mengajak masyarakat untuk tiba menyerahkan 
tanah, tapi saya tidak bisa melarang. Karena itu adalah hak mereka”, tutur Pak Batin 
menjelaskan posisinya. 

Pertentangan antara Pak Paku dan Pak Batin berada di puncaknya di awal tahun 2013. 
Kala itu perusahaan tambang migas, PT Quest Geophysical Asia, hendak melakukan 
eksplorasi gas di wilayah Talang Mamak. Pak Batin, pasca-gawai gedang di Kebatinan 
Talang Perigi, semakin bersemangat untuk menolak kehadiran PT Quest. Namun, 
setibanya di Ampang Delapan, masyarakat yang “dikompori” Pak Paku mengijinkan 
perusahaan melakukan eksplorasi tambang. Ia juga memberikan mosi tidak percaya 
kepada Pak Batin akibat telah membiarkan masyarakat menyerahkan tanah ke PT. SAL. 
“Iya, Pak Batin pernah punya catatan hitam. Ia pernah mendukung masyarakat 
menyerahkan tanah ke perusahaan, tapi kek mana lagi, waktu itu suasananya banyak 
masyarakat yang menerima perusahaan”, ujar Wewen, aktivis masyarakat adat yang juga 
menemani perjalanan saya, memperjelas situasi yang dihadapi Pak Batin. Peristiwa yang 
berhubungan dengan perusahaan tambang itu memukul Pak Batin yang mengakibatkan 
Ia jatuh sakit selama dua minggu. 

Tarik-menarik pengaruh dan kekuasaan antartokoh di dalam Talang Mamak merupakan 
bagian dari sejarah Talang Mamak. Singleton (1998) dalam disertasinya yang berjudul 
Old Ways-New Ways: Talang Mamak of Tiga Balai, Inderagiri Hulu, Propinsi Riau, 
Sumatra, memperlihatkan bagaimana kontestasi otoritas antartokoh adat Talang Mamak 
timbul di dalam merespon kehadiran Republik Indonesia pasca kemerdekaan.  
Munculnya negara yang baru di tengah kehidupan Talang Mamak melalui skema 
pembangunan membuat beberapa Batin di Talang Mamak beralih dari Kerajaan 
Inderagiri ke Republik. Sebaliknya, para batin lain tetap yang meneruskan sumpah lama 
yang terjalin antara leluhur mereka dan Kerajaan Inderagiri. Pertarungan Republik dan 
Kerajaan di masa pasca-kemerdekaan mengada di lingkup hidup Talang Mamak dan 
mengwujud dengan kemunculan beberapa batin di dalam satu Kebatinan. 

Kehadiran lebih dari satu batin di satu Kebatinan hingga saat ini pun masih ditemui di 
Talang Mamak. Seperti di Talang Sei Limau yang saat ini terdapat dua batin. Masing-
masing batin tersebut pun memperoleh dukungan dari masyarakat. Biasanya, batin yang 
disebut sebagai batin asli oleh masyarakat Talang Mamak adalah mereka yang 
diresmikan oleh pihak Kerajaan Inderagiri, sedangkan batin palsu tidak. Dalam kasus di 
Talang Sei Limau, kabarnya PT. Inecda Plantation (selanjutnya disebut PT. Inecda) 
membayar batin palsu untuk mengawal dan menjamin perusahaan kelapa sawit 
beroperasi di Talang Sei Limau. Pihak dari masyarakat yang kontra perusahaan pun tak 
berani menggunggat keberpihakan batin palsu ke perusahaan. Batin palsu tersebut 
diyakini oleh masyarakat sebagai orang sakti. “Kata orang, batin itu tak basah di bawah 
hujan,” ujar Wewen cepat mengungkapkan rasa takutnya ketika saya ingin menemui 
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batin Sei Limau yang palsu. Walaupun demikian, bukan berarti batin palsu selalu 
condong menerima perusahaan. Dari cerita Wewen, ketika ia menjadi fasilitator 
pemetaan skala luas wilayah adat Talang Mamak yang digelar oleh Aliansi Masyarakat 
Adat Nusantara (AMAN), seorang batin yang dianggap batin palsu oleh masyarakat 
malahan menyampaikan posisinya menolak perusahaan tambang, PT Quest, dan 
sebaliknya batin asli menerima tambang. 

Kebungkaman Pak Paku dan Pak Badus terkait pembongkaran lahan miliknya oleh PT SAL 
tidak bisa berlama-lama. Karena pembongkaran lahan itu telah mengakibatkan pohon 
kedodong di atas lahannya mati. Dalam adat Talang Mamak, urusan pohon kedodong 
adalah urusan adat, yang berarti menjadi tanggung jawab batin menyelesaikannya 
secara adat. Apabila, pemilik pohon itu tidak menyatakan persoalan itu kepada batin 
sama dengan pemilik lahan tidak menegakan adat. Empat bulan setelah pembongkaran 
lahan terjadi, pemilik lahan menyampaikan matinya pohon kedodong kepada Batin 
Ampang Delapan. Sejak itulah, terutama dengan kasus pohon kedodong, komunikasi dan 
interaksi Pak Batin dengan Pak Paku semakin intensif.  

Bagi orang Talang Mamak, pohon kedondong berhubungan erat dengan kepercayaan 
mereka. Diceritakan oleh Pak Batin, pohon itu tumbuh di atas makan seorang anak nabi 
yang meninggal. Maka tidak mengejutkan di dalam adat Talang Mamak, menebang 
pohon kedondong setara dengan kejahatan membunuh orang karena itu sanksinya 
berat. Di atur dalam adat, apabila seseorang melakukan pembunuhan, pohon kedodong 
miliknya harus diserahkan kepada keluarga korban. Serta, pelaku harus menjadi keluarga 
korban dan menggantikan peran korban di dalam keluarga.  

Pohon kedondong di atas tanah Talang Mamak bukanlah seperti pohon yang buahnya 
biasa kita makan. Apabila telah berusia puluhan atau ratusan tahun, pohon kedodong itu 
besar dan tegak menjulang tinggi seperti hendak meraih langit. Tak terlihat batangnya 
bengkok. Di ujung pohon kita bisa lihat batangnya bercabang dua atau tiga dan dipenuhi 
dedaunan.  

Menurut Batin Ampang Delapan, salah satu pemuka adat Talang Mamak, buah pohon 
tersebut serupa dengan jantung manusia. Buahnya tebal dan bisa dimakan. Ibu Siontet 
juga menyampaikan bahwa biji kedondong jika ditanam selalu gagal tumbuh. Anak 
tanaman yang tumbuh tak jauh dari  pohon pun pasti akan layu dan mati. Salah seorang 
kawan lulusan sarjana pertanian juga mengutarakan kebingungan tentang persebaran 
pohon tersebut. Tak pernah ditemuinya pohon tersebut terkonsentrasi di satu lahan 
seperti pohon durian atau kelapa. Biasanya di satu bentang lahan yang luas hanya 
ditemui satu pohon kedodong. Orang Talang Mamak mempercayai pohon kedodong 
ditanam oleh para leluhurnya.  

Lahan lokasi pohon kedodong terletak di dalam kawasan PT. SAL. Tak jauh dari lahan 
tersebut terdapat jembatan semen yang ditopang  dengan tumpukan sak-sak pasir. Di 
sudut-sudut lahan, bambu berdiameter tak lebih dari 10 sentimeter terpancang. Bambu 
itu menjadi penanda bahwa lahan tersebut menjadi sengketa antara masyarakat Ampang 
Delapan dan PT. SAL.  

Di atas lahan berukuran tigapuluh kali tigapuluh meter hanya ada satu pohon kedodong 
yang tegak. Pohon kedodong itu besar dan menjulang tinggi, tapi mati. Batangnya masih 
berdiri tapi kering dan garis tipis retakan mulai terlihat. Menurut Pak Batin, dulu daun-
daunnya rimbun. Kini, tak satu pun daun tersisa. Di bagian akar pohon, tampak 
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tumpukan kayu dan semak-semak hasil pembokaran lahan. Pak Batin menduga 
tumpukan itu lembab dan mengundang jamur sehingga menyebabkan pohon kedodong 
mati. Pohon lain yang bisa ditemui di sepanjang titik putar 360 derajat hanya pohon 
kelapa sawit. Tanaman sawit yang ditanam di dekat pohon kedodong tampak lebih kecil 
ketimbang pohon sawit di luar lahan.  

Bukan untuk pertama kali PT. SAL berurusan dengan pohon kedondong warga Ampang 
Delapan. Sebelumnya buldozer perusahaan menyenggol pohon kedodong. Pohon itu 
tidak mati, hanya miring. Walau demikian, persoalan itu diproses secara adat. PT. SAL 
dikenai denda adat dalam bentuk uang sebesar duabelas juta. Sedangkan untuk pohon 
kedodong yang mati, PT. SAL dituntut secara adat untuk membayar uang sebesar 
duaratus juta. Besaran uang itu belum termasuk pembongkaran lahan tanpa persetujuan 
pemiliknya. Sanksi adat itu termasuk sanksi yang paling berat. Uang sanksi adat itu akan 
digunakan memenuhi tujuh tahil yang terdiri atas  15 piring makan besar, 3 mangkuk, 76 
kain, 1 gelang perak, serta memberi makan (berupa beras dan ayam) dan minum kepada 
seluruh warga Kebatinan. Sisa dari uang sanksi adat itu akan dibagikan kepada seluruh 
warga yang pembagiannya ditentukan oleh batin. 

Persoalan matinya pohon kedodong ini sedemikian membuat geram pemilik lahannya, 
terutama Pak Paku. Ia gusar karena pihak perusahaan tidak segera membuat keputusan. 
Ia makin gusar ketika mengingat perusahaan menawar sanksi adat penyelesaian pohon 
kedodong itu sebesar 35 juta. Sempat pula saya tanyakan bagaimana jika perusahaan 
tidak membayar sebesar 200 juta. Pak Paku menjawab, “Soal keputusan itu kami 
serahkan ke batin. Sedari awal, batin bisa saja menerima tawaran perusahaan yang 35 
juta. Batin bisa bilang ‘kami terima 35 juta tapi buatkan saya kebun sawit mandiri’. Tapi 
batin tidak melakukan itu. Memang perusahaan maunya begitu.” 

Dalam urusan matinya pohon kedodong tersebut, pihak perusahaan juga berupaya 
memperoleh informasi mengenai apa yang akan dilakukan oleh masyarakat. Abe, 
pemuda berusia duapuluhan tahun, yang juga bergabung di dalam pertemuan kami di 
rumah Pak Paku, menceritakan bahwa dirinya ditanya-tanya oleh salah seorang mandor 
PT SAL. “Mandor bertanya kepada saya, kamu dengar soal pohon kedodong itu? Apa 
yang akan dilakukan soal itu? Saya jawab ‘saya tidak tahu itu, pak”, cerita Abe yang 
sehari-harinya bekerja di perkebunan kelapa sawit PT SAL sebagai buruh panen sawit. 

*** 

Dari uraian etnografi di atas, proses kehilangan tanah yang masuk sebagai wilayah adat 
orang Talang Mamak tidak terlepas dari proses menyejarah dari rangkaian kebijakan 
politik agraria kehutanan. Mulai dari masuknya konsesi Hak Penguasaan Hutan, yang 
kemudian ketika konsesi tersebut berakhir dengan era desentralisasi, membuka 
kesempatan ekspansi pembukaan hutan skala luas baik melalui konsesi maupun inisiatif 
individu.   

Konsekuensi dari kebijakan agraria kehutanan inilah yang memberikan alas konflik antara 
masyarakat adat Talang Mamak dan PT. Selantai Agro Lestari. Pada kasus konflik dengan 
PT. SAL, persengketaan yang mengemuka adalah batas wilayah adat dan transaksional 
atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, dasar dari kemunculan 
konflik tersebut dengan konflik klaim kepemilikan masyarakat adat dan klaim negara atas 
teritori.  
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Seluruh narasi konflik dengan PT. SAL itu dimunculkan oleh pemuka adat atau pemilik 
lahan yang mereka semua berjenis kelamin laki-laki. Narasi ini muncul karena dalam 
pengaturan secara adat, laki-laki adalah pihak yang mempunyai kekuasaan dalam 
memutuskan, bernegosiasi, berhadapan dengan perusahaan. Sedangkan perempuan 
tidak mempunyai kekuasaan, bahkan kesempatan itupun tidak tersedia. 

Narasi batas wilayah adat di dalam kasus dengan PT. SAL di Ampang Delapan terlihat 
jelas bagaimana kontestasi antara Batin dan Kepala Desa terkait berurusan dengan 
perusahaan. Narasi itu berbicara bagaimana perusahaan menjarah tanah adat Talang 
Mamak pemerintahan desa. Dibandingkan dengan pengalaman Ibu Santi, tampak 
kontestasi atau konflik  yang mengetengah berbeda. Ibu Santi terlihat jelas bahwa 
perempuan yang berhadapan langsung dengan proses kehilangan tanah baik oleh 
perusahaan maupun konsekuensi lanjutan dari kebijakan demografi, transmigrasi, yang 
dikeluarkan pemerintah. Proses kehilangan tanah yang dihadapi perempuan tidaklah 
sama dengan yang dinarasikan laki-laki. Narasi perempuan dalam kehilangan tanahnya 
lebih di dalam arena keluarga. Pertarungan atau konflik agraria inilah yang dihadapi oleh 
perempuan Talang Mamak. Dalam ruang keluarga inilah mereka mempertahankan tanah 
untuk anak dan cucunya, seperti dalam kasus Ibu Santi. 

Politik agraria kehutanan juga turut dalam proses perempuan Talang Mamak kehilangan 
tanahnya. Pengalaman Ibu Kiban dan Ibu Santi adalah bentuk dimana wilayah yang 
diklaim oleh negara sebagai kawasan hutan ternyata bisa diperjualbelikan dengan modal 
SKGR yang dikeluarkan pemerintahan desa. Dalam proses inilah, sistem kepemilikan 
tanah perempuan Talang Mamak tidak diakui oleh sistem kepemilikan yang diakui oleh 
negara. Hal itulah yang menyebabkan praktik penjualan tanah terjadi tanpa ada konsen 
dari perempuan sebagai pemilik. 

Konflik yang hadir dengan PT. SAL juga seputar urusan transaksional. Kita bisa lihat dari 
kasus matinya pohon kedodong. Dari kasus itu tampak kentara bagaimana nilai ekonomi 
dan adat saling berkait erat di dalam penyelesaiannya. Di sisi yang lain, kepemilikan 
pohon itu lebih diklaim sebagai milik suaminya atau adik laki-lakinya, padahal pemilik 
pohon itu adalah perempuan, istri Pak Paku. Dalam adat Talang Mamak, gugatan 
keluarga atau laki-laki inilah yang kemudian diakomodir di dalam mekanisme adat dan 
dihantarkan gugatan oleh batin ke perusahaan.  

Kasusnya matinya pohon kedodong sangat kontras dengan pengalaman Ibu Kiban. 
Seperti Pak Paku yang mengajukan gugatan ke Batin Adat, Ibu Kiban juga 
memperjuangkan mendapatkan tanah dengan memohon ke pemangku adat di Ampang 
Delapan. Namun, karena persoalan adat atau penghulu yang  berbeda, permohonan Ibu 
Kiban tidak mendapatkan tanggapan. Dari kasus inilah tampak aspek kemanusian 
diabaikan. 
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Muntaza, Sarjana ilmu politik FISIP UI ini mengawali kajian kritisnya melalui studi-studi 
perempuan. Perspektif feminis itulah yang meng-antarkannya pada isu-isu ketimpangan 
sosial melalui kacamata ekonomi politik. Keterlibatannya di Sajogjo Institute berawal 
dari proses belajar di Studio Agraria pada tahun 2011. 

Saat ini, Muntaza menggeluti kajian mengenai perampasan tanah global melalui studi 
kasus MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Delapan bulan lamanya ia 
memperoleh kesempatan menjadi saksi perampasan tanah di beberapa titik kampung di 
Merauke. MIFEE merupakan program pemerintah Indonesia dalam merespon krisis 
global 2007/08 untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional termasuk 
untuk memberi makan dunia (Feed the World). Program itu menyodorkan lahan seluas 
2,5 juta ha, yang sebagian besar merupakan hak ulayat masyarakat adat Malind, untuk 
dikonversi menjadi tiga budidaya tanah skala besar yakni hutan tanaman industri, 
perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan tebu di bawah pengelolaan korporat-
korporat trans-nasional. Penulis dapat dihubungi via email: murdoc_erwas@yahoo.com.  
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