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Introduksi: Klaim Hutan sebagai (Non)Domein Negara 

Ijinkan bagian pendahuluan naskah ini diawali dengan kutipan satu paragraf dari buku 
“Sejarah Kehutanan di Indonesia” yang berbunyi: 

Sukar untuk menerima pendapat, bahwa harta domein itu hanya berupa 
lahan yang diolah, khusus untuk raja, sedangkan hutan dan tanah liar 
berada diluar domein. Demikian pula sukar untuk menerima bahwa 
penduduk yang begitu jarang di daerah luas, sampai akhir zaman 
mempunyai hak abadi atas hutan dan lahan liar.1  (Departemen 
Kehutanan, 1986: 28) 

Kutipan di atas dapat dinyatakan sebagai salah satu nalar-pijak atas konsep Hak 
Menguasai oleh Negara (HMN) oleh Departemen Kehutanan. Konsep tersebut adalah 
sang kulprit yang menjadi inti dari penyangkalan negara terhadap hak masyarakat adat 
atas wilayahnya. Klaim tersebut lahir dari basis kesejarahan yang menekankan bahwa 
seluruh wilayah, termasuk hutan, dan penduduk, serta hasil kerjanya, adalah domein 
(milik) raja. Tulisan Raffles (1815) di buku History of Java pun mengemukakan dan 
memperkuat klaim domein penguasa tersebut.2 Pembenaran klaim tersebut yang 
dinyatakan Raffles, diperkuat Onghokham (2003) sebagai manifestasi dari gagasan 
manunggaling kawula lan gusti, atau menyatunya hamba dan raja. Padahal, jelas-jelas 
Raffles hanya merujuk lahan garapan sebagai domein raja, bukan hutan. Di titik inilah, 
kentara gugatan para pembela hukum adat soal hutan sebagai domein mempunyai dasar 
argumentasi yang kuat. 

Pada perkembangannya klaim domein negara semakin kuat di masa kolonialisme melalui 
praktik dan kebijakan agraria kolonial. Pertama, ketika adanya praktik ekstraksi 
sumberdaya alam oleh kompeni yang dilandasi kesepakatan penguasaan hutan serta 
hasilnya antara raja dan pihak kolonial. Hal ini mensinyalir penegasan hutan adalah 
domein penguasa. Kedua, klaim tersebut semakin menguat dengan diterbitkannya 
kebijakan agraria kolonial di tahun 1870. Kebijakan tersebut mendeklarasikan 
domeinverklaring (pernyataan domein), yang klausulnya berbunyi: “(S)emua tanah, yang 
orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu adalah eigendomnya, adalah 
domein (milik) negara”. Klausul tersebut dituangkan ke dalam pasal 1 dari Agrarisch 
Besluit (Staatblad 1870 No. 118). Lahirnya domeinverklaring tak lepas dari sokongan 

                                            
1 Pernyataan negara (baca: Departemen Kehutanan) yang dikutip tersebut merupakan tanggapan atas 
pandangan para pembela hukum adat yang menekankan bahwa hutan bukanlah domein (kepemilikan) 
raja. Mereka menyakini bahwa penguasaan raja hanya berlaku di ranah penataan desa, tidak di hutan. 
Hukum tersebut tidak hanya berlaku di Jawa tetapi juga di pulau lainnya di bumi nusantara. Selain itu, 
hukum tersebut lebih tua ketimbang hak raja. (Lihat Departemen Kehutanan, Sejarah Kehutanan 
Indonesia, Jilid I, (Jakarta: 1986), hlm: 28.  
2 Pandangan Raffles dapat dilihat di sub bagian Tenure of Lands di buku “History of Java”, hlm: 135-162. 
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gagasan akademisi Utrecht, bahwa “tak terelakan dari bagi negara *untuk+ menjadi 
pemilik tanah dan seluruh sumber daya alam dalam wilayah jajahan” (Djalins dan 
Rachman, 2013: xvi).  

Di sisi koin yang lain, konsekuensi dari praktik dan kebijakan agraria kolonial tersebut 
secara terang benderang adalah penegasian terhadap penguasaan masyarakat adat atas 
wilayahnya. Sayangnya, sekalipun negara republik terbentuk yang ditandai momen 
proklamasi kemerdekaan, pondasi juridis atas klaim domein produk kolonial tidak 
dienyahkan. Pemerintah, terutama di masa Orde Baru, malah mereplikasi nalar domein 
negara dari produk kebijakan kolonial. Aplikasi ulang klaim Hak Menguasai oleh Negara 
dapat dilihat dari produk kebijakan agraria dalam perundang-undangan, yang salah 
satunya adalah UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (sebelum judicial review). 
Konsep penguasaan negara dari UU Kehutanan tersebut terlihat jelas dari klausul yang 
memasukan hutan adat sebagai hutan negara, yang tertuang di Pasal 5. Klausul inilah 
yang menjadi landasan hukum atau justifikasi kontrol dan kriminalisasi atas akses 
masyarakat adat atas tanah dan hutannya (Rachman, 2014: 33). 

Konsep Hak Menguasai oleh Negara atas hutan adat mengada bukan bebas gugatan. 
Puncak momentum gugatan atas konsep tersebut ditandai dari terbitnya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 
(selanjutnya disebut Putusan MK 35). Putusan yang terbit tanggal 16 Mei 2013 tersebut 
merupakan hasil gugatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dua 
anggotanya, yakni Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Masyarakat 
Hukum Adat Cisitu, atas UU No. 41/1999. Putusan MK 35 tersebut menganulir Hak 
Menguasai oleh Negara di dalam UU Kehutanan yang tertuang di Pasal 5, dengan 
memutuskan bahwa hutan adat bukan hutan negara.3 

Dengan adanya Putusan MK 35, klaim hutan adat sebagai domein negara telah runtuh. 
Walau demikian, bukan berarti konflik agraria struktural yang terjadi semenjak orde baru 
dan di wilayah adat selesai begitu saja. Karena konflik agraria struktural bukan semata-
mata persoalan tumpang tindih klaim, melainkan lebih dari pada itu. Karena, mengacu 
Rachman (2013), konflik agraria struktural harus dipahami sebagai “pertentangan klaim 
yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak atas akses pada tanah, sumber daya 
alam (SDA), dan wilayah antara suatu kelompok rakyat pedesaan dengan badan‐badan 
penguasa tanah yang bergerak dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan lainnya; 
dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut berupaya dan bertindak dengan berbagai 
cara, secara langsung maupun tidak, membuat klaim pihak lain tidak absah”. Dalam hal 
ini konflik di wilayah adat tersebut merupakan endapan dari ragam kebijakan politik 
agraria dan praktik-praktiknya yang telah menyejarah. 

Naskah ini adalah anotasi bibliografi yang diperuntukkan mampu membantu dalam 
upaya menjelaskan konflik agaria struktural di wilayah adat. Karena itulah, naskah ini 
berupaya memperlihatkan bentang pengetahuan yang terekam di literatur menyoal 
proses menyejarah masyarakat adat sebelum dan sesudah terbentuknya negara republik. 
Secara keseluruhan naskah yang dianotasi memuat tema-tema yang umum dan luas. Ia 

                                            
3 Bacaan lebih lanjut untuk memahami Putusan MK 35 secara kontekstual lihat Rachman dan Siscawati, 
Masyarakat Hukum Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami 
secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012, 
(INSISTPress: Jogyakarta, 2014). 
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hadir sebagai referensi dalam menjelaskan suatu komunitas sebagai masyarakat adat; 
kontestasi politik lokal-nasional melalui kebijakan politik; nilai dan pengetahuan 
masyarakat adat, bagaimana peneliti (umumnya yang berperspektif barat) memaknai 
dan menerjemahkan kebudayaan dari masyarakat adat; perjuangan masyarakat adat atas 
hak dan wilayahnya; sistem sosial gender di dalam suatu komunitas adat; sejarah 
perubahan dan kebijakan atas ruang hidup dan eksistensi masyarakat adat; konflik 
masyarakat adat dan negara-perusahaan; dll. 

Literatur yang dianotasi sebanyak duapuluh tujuh naskah. Naskah tersebut 
mengeksplorasi pengalaman konflik agrarai struktural yang dihadapi sembilan 
masyarakat adat yang tersebar di Sulawesi dan Sumatra. Mereka adalah Masyarakat Adat 
Talang Mamak di Riau, Suku Anak Dalam atau juga dikenal sebagai Orang Rimba di Jambi, 
Pandumaan-Sipituhuta di Sumatra Utara, Suku Kajang di Sulawesi Selatan, Karoensi 
Dongi di Sulawesi Selatan, Tau Ta Wanna di Morowali, orang Mentawai-Siberut di 
Sumatra Barat, dan suku Semende di Bengkulu. Secara metodologi, penentuan kasus 
konflik didasarkan pada kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat yang dibawa 
ke inkuiri nasional komnas ham terkait hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya 
di dalam kawasan hutan. Diharapkan melalui naskah bibliografi beranotasi ini, pengkaji 
masyarakat adat memperoleh manfaat berupa pengetahuan serta kajian yang dilakukan 
mampu berkontribusi serta memperkuat kerja-kerja ilmiah dan gerakan masyarakat adat 
di bumi nusantara. 
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001 

Colchester, Marcus. (2009). Visit to the Land of the Wana, a forest People of Indonesia. 
UK, Forest People Programme. 

 

Kata kunci:  Orang Wana; transmigran; sekolah lipu 

Melintas  Sulawesi Tengah, mulai Palu, Poso, hingga Ampana,  Colchester mengajak 
pembaca memahami Ta Tau Wana, orang Wana. Komunitas yang "menjauh" dari ajaran 
misionaris Belanda, pembawa ajaran nasrani, atau pun agama lainnya, termasuk  para 
penguasa termasuk  Negara Indonesia – dan memilih tinggal di perbukitan yang jauh dari 
kota. Pilihan orang Wana ini tak dipahami oleh pengurus negara.  

Kini wilayah orang Wana terkepung transmgran, perusahaan kayu,  kawasan konservasi  
(Cagar alam Morowali) dan di masa otonomi daerah bertambah dengan pertambangan. 
Ada PT Artha Prima Nickelindo, PT Trinusa Aneka Tambang  dan PT Ina International 
Company. Wilayah ini juga bertetangga dengan tambang Rio Tinto, PT Inco dan Medco.   

Tak ada persetujuan warga saat pemerintah menentukan program-program 
pembangunan di wilayah orang Wana. Sikap yang didasari pada "tak ada pengakuan 
terhadap masyarakat adat Wana". Itulah sebabnya mereka hanya dipandang sebagai 
suku terpencil, terbelakang dan lainnya. Pemerintah memanipulasi masuknya proyek 
dengan cara mengkomunikasikannya sebagai pembangunan. "Pembangunan" di masa 
orde baru merupakan kata sakti yang  bermakna baik, maju dan patut didukung. 
Kenyataan yang terjadi jauh dari kebaikan.  Jalan-jalan yang dibangun bahkan sejak 1930-
an di masa Belanda adalah untuk mengangkut hasil kebun dan hutan untuk diperjual 
belikan. Belakangan jalan-jalan dibangun, termasuk  jalan  kereta api akan digunakan 
untuk memudahkan pengangkutan batubara. Jelas sekali pemerintah yang justru 
menjadi pemicu timbulnya konflik di kawasan orang Wana.  

Di tengah kepungan perusahaan skala raksasa, orang Wana masih menjalankan sistem 
kelembagaan adatnya, Lipu. Menurut Colchester, sistem tersebut seperti “sarang” 
sebagai wilayah komunal. Wilayah luas ini secara samar dibatasi oleh kelompok-
kelompok dengan kepemimpinan bersama. Lewat Lipu, orang Wana melihat dirinya 
sebagai pemilik dan mengendalikan  wilayah yang dimiliki bersama. Dalam wilayah lipu 
ini, lahan  yang sudah dibersihkan, rumah, dan hutan sekunder yang tumbuh dari bekas 
perladangan, dimiliki oleh rumah tangga dan dapat diwariskan. Semua sumber daya lain 
di dalam wilayah lipu dimiliki bersama, seperti damar pohon resin. 

Otonomi daerah menjadi pintu bagai orang Lipu untuk mengangkat  “masyarakat adat” 
sebagai identitas politik, untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan hak-hak mereka. 
Bersama Yayasan Merah Putih (YMP), mereka memperkuat diri melalui mendiskusikan 
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masalah, menyuarakan tuntutan serta membuka sekolah lipu. Mereka juga melakukan 
pemetaan tanah adat pada 2005, dan berupaya mendorong pengesahan kawasan adat 
ini, meski belum berhasil. 

Diakhir perjalanannya, penulis mengajukan pertanyaan “dengan lemahnya status legal 
warga, apa tanggapan orang Wana terhadap tantangan makin banyaknya kepungan 
industri terhadap wilayah orang Wana?” Belajar dari perjuangan masyarakat adat  di 
Amerika atau  Filipina, Colchester melihat reklaiming tanah adat berhasil jika ada 
mobilisasi masa yang kuat, yang itu hanya bisa terjadi jika mereka menciptakan sendiri, 
organisasi baru mereka . Di Amazon, proses ini membutuhkan empatpuluh tahun dan 
masih berlangsung terus. Mereka memenangkan pertrarungan subtansi, tapi belum 
keseluruhan tanah secara fisik.  
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002 

Darmanto. (2011). Konservasi Global, Taman Nasional dan Praktek Lokal di Pulau Siberut, 
Sumatra Barat. Jurnal Ilmu Kehutanan, Vol. V No. 1, Januari-Maret, hlm: 51-65. 

 

Kata kunci: konservasi; masyarakat adat; relasi masyarakat adat dan hutan. 

Keanekaragaman hayati Pulau Siberut, beserta tradisi masyarakat Mentawai di Siberut 
yang khas, menjadikan kawasan ini menarik perhatian dunia dalam isu konservasi. Pulau 
yang relatif kecil dan terisolasi (seperti Siberut) merupakan “surga” bagi jenis spesies 
endemik tertentu, yang bisa berbeda kondisinya dengan pulau besar dan tidak terisolasi. 
Di sinilah arti penting keberadaan Pulau Siberut. 

Hewan endemik yang paling dikenal di Siberut adalah empat jenis primata. Menurut 
catatan WWF, hanya sedikit tempat di dunia dengan luasan pulau yang kecil, memiliki 
primata dengan nilai endemik tinggi, salah satunya adalah Siberut. Selain itu, kepadatan 
jumlah primata endemik di Siberut juga terbilang tinggi. 

Kemudian terkait masyarakatnya, publikasi etnografis tentang masyarakat Mentawai di 
Pulau Siberut, soal kedekatan mereka  dengan alam, semakin meningkatkan posisinya 
dalam  program konservasi. Berdasarkan publikasi etnografis pula, ditemukan kesan kuat 
bahwa kebudayaan orang Mentawai mendukung usaha pelestarian alam, dan menjadi 
tempat yang harmonis antara manusia dan kehidupan liar. Namun kini, kekhasan budaya 
orang Mentawai sedang terancam  masuknya proyek pembangunan dari luar. 

Pada dasawarsa 1980-an, SI (Survival International) dan WWF menjalankan program 
pelestarian lingkungan. Dalam proyek ini, masyarakat Mentawai dicitrakan sebagai 
penduduk yang memelihara hubungan harmonis dengan alam, dan memiliki keinginan 
kuat melindungi budaya. Program konservasi lain adalah PKAT (Proyek Konservasi Alam 
Terpadu), yang berlangsung dalam kurun waktu 1993-1999. Melalui PKAT, taman 
nasional di Pulau Siberut dibentuk, yang mencakup 190.500 hektar. Namun sayang 
proyek PKAT ini meninggalkan catatan buruk, seperti korupsi dari aparat PNS dan 
terbengkalainya infrastruktur. Proyek hanya menyisakan gedung-gedung kumuh, semak 
belukar, kapal bocor serta aus, dan seterusnya. Proyek ini juga dianggap gagal 
memperbaiki kesejahteraan masyarakat Siberut. 
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003 

Darmanto dan A. Setyowati. (2012). Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, Kekuasaan 
dan Politikal  Ekologi. Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia. 

 

Kata kunci: masyarakat adat; ekologi politik; hutan. 

Buku ini berusaha meneruskan usaha-usaha yang telah dilakukan para akademisi 
maupun penulis yang telah mempelajari Siberut. Darmanto dan Setyowati berusaha 
sejalur dengan studi yang telah dimulai oleh Schefold, Persoon, dan Eindhoven yang 
memahami hubungan antara penduduk Siberut dengan pulaunya. Buku ini tidak 
memberikan porsi yang besar dalam hal pemaparan aspek teknis tentang hutan. 
Perhatian utamanya adalah aspek-aspek sosial dan kompleksitas perubahan masyarakat 
Siberut terkait hutan. Karenanya, ‘hutan Siberut’ dibawa ke dalam konteks kebijakan 
negara dan mekanisme pasar, serta menempatkan kepentingan orang Siberut ke dalam 
konteks politik ekonomi yang lebih luas.  

Dalam membedah konflik-konflik yang menyertai perebutan hutan di Siberut penulis 
menyebut hal tersebut tidak pernah terpisah dari pengaruh entitas politik dan ekonomi 
yang besar, seperti sosio-ekonomi regional, proses terbentuknya negara bangsa, serta 
pasar global – dan  juga, dari masa yang agak jauh, tidak bisa dipisahkan dari kebijakan 
kolonialisme. Orientasi teoretis buku ini adalah mengidentifikasi pentingnya peran 
institusi dan relasi sosial sebagai sarana mengekspresikan tuntutan lokal atas tekanan 
dan peluang ekonomi dan politik pengelolaan sumber daya alam. 

Buku ini berargumen bahwa orang Siberut tidaklah pasif terhadap kondisi hutan, 
melainkan selalu membuat interpretasi tentang kondisi-kondisi yang baru. Tidak ada 
idealisasi dan romantisme pandangan mengenai pola hubungan masyarakat Siberut 
terhadap hutan. Tidak ada sifat ‘penjaga hutan’, ‘orang liar yang ramah’, dan peduli 
lingkungan yang bersifat esensial dan secara intrinsik dimiliki orang Siberut. Hubungan 
orang Siberut selalu dicirikan dengan negosiasi dan ambivalensi yang senantiasa 
bergeser.  

Gerakan menuntut pengakuan terhadap hak-hak masyarakat pribumi secara global, yang 
muncul bersamaan dengan wacana konservasi dan desentralisasi, turut memainkan 
peranan dalam konjungtur kekuasaan di Siberut. Melalui wacana adat, orang Siberut 
menuntut pengakuan hak akses terhadap hutan. Orang Siberut memiliki penafsiran 
terhadap makna adat yang berbeda dengan para konservasionis dan aktivis LSM. Mula-
mula, mereka menjadikan narasi masyarakat adat untuk meraih kesempatan merebut 
kekuasaan atas sumber daya. Identitas adat bukan hanya ekspresi identitas kolektif 
tetapi juga membawa konsekuensi material untuk memperoleh pengakuan resmi, 
mendapatkan akses terhadap pengelolaan sumber daya, dan kontrol de facto atas 
sumber daya alam. Atas nama adat, mereka membuka kesempatan lebih luas untuk 
berpartisipasi dalam bidang ekonomi dan politik. Kebijakan desentralisasi mengubah pun 
turut membangun relasi kekuasaan dan menambahkan kekuatan baru terhadap 
masyarakat lokal melalui istilah adat, putra daerah, atau penduduk asli. 

Buku yang menurut penulisnya tidak harus dibaca secara urut dari bab per bab (bisa 
dibaca terpisah) memang membutuhkan strategi khusus untuk membaca dan 
mengekstraksi informasi penting didalamnya. Dengan pendekatan yang bersifat eklektik, 
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membaca naskah ini, pembaca tidak akan menemukan satu pendekatan (state of the art) 
yang tunggal, ketat, dan konsisten. Keluasan wilayah studi; ekonomi, politik, dan budaya, 
serta melihat Siberut sebagai komponen dari sistem nasional dan global dari segi makna, 
kekuasaan, dan produksi membuat membaca karya ini menjadi exhausted (melelahkan). 
Saya menyebut naskah ini melelahkan karena didasari beberapa hal. Pertama, narasi 
yang sering kali berulang-ulang yang ditemukan hampir disetiap bab. Kedua, asumsi 
saya, secara metodologis penulis berangkat dari konstruksi sosial yang beragam (chaos) 
atau tidak tunggal – eklektik. Tidak heran, kalau dalam pengantar buku ini ditulis ‘terlalu 
sering, dalam menuliskan bagian demi bagian buku ini, penulis turut goyah, merasa 
tanpa pijakan, dan kebingungan dalam menghadapi dilema aspek-aspek yang tak pernah 
kami pikirkan atau duga...’  

Dibalik melelahkannya membaca naskah ini kedua penulis berhasil menyediakan 
informasi yang sangat penting untuk mengenali  kompleksitas (siapa, kapan, bagaimana, 
dan *kepada+ siapa) ‘berebut hutan di Siberut’. 
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Dassir, Muh. (2008). Pranata Sosial Sistem Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Kajang. 
Jurnal Hutan dan Masyarakat Vol. III No. 2, Agustus, hlm: 111-234. 

 

Kata kunci: Amma Toa; hutan; pasang  

Masyarakat adat Kajang terdaftar sebagai penduduk Desa Tanah Toa, Kecamatan 
Kajang,Kabupaten Bulukumba, Propensi Sulawesi Selatan. Hutan masyarakat adat Kajang 
merupakan hutan di Indonesia yang masih terlindungi. Dipimpin oleh seorang ketua adat 
yang bernama Amma Toa, masyarakat Kajang memiliki sistem sosial yang unik dan tetap 
berpegang teguh pada "Pasang ri Kajang" . Ajaran ini adalah suatu pranata pengelolaan 
sumberdaya khususnya hutan dan komunitas Ammatoa sebagai  pengguna kawasan 
hutan. Ajaran tradisional tersebut dinyatakan sebagai ajaran leluhur yang berasal dari Tu 
Rie' A'ra'na (Tuhan) melalui Ammatoa sebagai pimpinan komunitas tertinggi. 

Penulis menggunakan metode wawancara dalam proses pengumpulan data. Ia 
mewawancarai para informan kunci untuk memperoleh data dan informasi lisan 
mengenai pranata sosial pengelolaan hutan dan struktur kelembagaan masyarakat adat 
kajang yang terkait dengan pengelolaan hutan. Para informen kunci itu terdiri pemuka 
adat serta tokoh masyarakat/agama. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi 
langsung untuk melihat  kondisi hutan yang dikelolah oleh masyarakat adat Amma Toa. 
Data yang diperoleh lalu oleh peneliti dianalisis secara deskriptif.  

Temuan dari penelitian Muh Dassir, menunjukan bahwa Pasanga ri kajang merupakan 
pegangan yang kuat dalam pranata sosial dalam pengelolaan Hutan Amma Toa. Naskah 
ini  menunjukan penguatnya, yaitu beberapa pantangan dan pemali yang tidak boleh 
dilakukan di hutan adat Amma Toa, seperti larangan menebang pohon, mengambil rotan 
dan tali, menangkap udang dan ikan, memburu satwa di Borong karamaka dan 
mengganggu bani (lebah). Setiap pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut 
selalu diiringi dengan sanksi-sanksi yang di berikan oleh Ammatoa sesuai dengan 
pasanga ri Kajang. Kekuatan inilah yang dipandang oleh Muh Dassir sebagai pranata 
sosial untuk melestarikan hutannya dan satwa yang hidup di dalamnya. 

Di satu sisi, banyak warga yang tidak mendapatkan manfaat hutan secara langsung baik 
berupa kayu maupun non kayu  oleh Komunitas Ammatoa.  Untuk bahan bangunan 
rumah saja, sebagian dari mereka membeli kayu dari Sulawesi Tenggara dan dari kebun. 
Hanya warga yang benar-benar tidak punya kayu di kebunnya dan tidak mampu beli yang 
meminta kayu kepada adat.  Sementara, pengambilan kayu di Borong Battasayya harus 
melalui persetujuan Ammatoa, yang sudah  ditutup sewaktu Abdul Kahar Muslim 
menjabat sebagai kepala Desa Tana Toa. 
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Delfi, Maskota. (2013). Contemporary Mentawai Recapitulates Ancestry: The Position of 
Women in Siberut Society. Humaniora, Vol. 25, No. 1, Febuari, hlm: 14-24. 

 

Kata kunci: Arat  Sabulungan; dominasi; konstruksi budaya; resistensi. 

Suku mentawai Pulau Siberut mengenal dua ajaran agama yakni arat sabulungan dan 
arat sasareu. Ajaran pertama merupakan agama leluhur yang berisi aturan untuk 
penduduk Mentawai, sedangkan yang terakhir merupakan ajaran agama monoteisme 
seperti Islam, Katolik dan Protestan. Walaupun orang-orang Siberut Mentawai mengaku 
sebagai pengikut Arat sasareu, terutama Katolik Arat, orang-orang di desa-desa di 
Siberut masih mengacu secara khusus dengan aturan yang berasal dari Arat Sabulungan. 
Sehingga ajaran sasareu (luar) tidak begitu berpengaruh besar pada sistim kehidupan di 
suku Mentawai-Siberut.  

Umumnya, tulisan ini lebih banyak memfokuskan pada peran perempuan suku Mentawai 
Pulau Siberut. Peran perempuan Mentawai-Siberut berpusat pada aktifitas dalam Uma.  
Dalam konteks ini uma dapat berarti sebagai klan rumah (rumah komunal) yang menjadi 
referensi untuk menggambarkan unit klan (yang tinggal di uma). Perempuan setelah 
menikah akan mengikuti suami dan menempati uma suami sehingga mempunyai 
ketergantungan yang kuat pada suami karena terpisah dari umanya. Ini karena laki - laki 
yang menikahi perempuan telah melalui proses alak togha yang juga disebut saki 
(membeli), atau kita kenal sebagai mahar.  

Tingginya harga meminang sehingga tidak menutup kemungkinan menjadilkan 
perempuan sebagai “harta milik laki – laki”Ini berpotensi menjadikan  perempuan 
menjadi obyek kekerasan.  Meskipun demikian perempuan dianggap bukan anggota klan 
tetap di uma suami. Sebab jika perempuan tersebut bercerai maka perempuan dapat 
kembali ke uma asalnya begitu juga ketika suami meninggal, kecuali mendapatkan 
persetujuan dari saudara – saudara almarhum suami.  

Laki – laki (suami) umumnya memegang kendali di dalam keluarga termasuk di dalam 
pertanian. Memang ada pembagian peran antara perempuan dan laki – laki, seperti ini 
perempuan diperbolehkan menangkap ikan di rawa – rawa dan laki – laki berburu babi 
hutan. Namun dominasi laki laki memang begitu kuat, menurut Bordieu yakni dominasi 
seseorang atau sekelompok orang sangat tergantung pada modal yang dimiliki, di mana 
modal dapat digunakan sebagai alat untuk dominasi dan kekuasaan. Perempuan 
dianggap menjadi modal uma. 

Terkait dengan pernikahan, pada prinsipnya suku mentawai menganut sistim monogami 
ini terbukti dengan adanya mitos "Saba Ibailiu Sirimanua" (python metamorfosis menjadi 
manusia). Perempuan yang telah menikah disebut dengan kalabai atau sikalabai, nama 
ini juga digunakan untuk  kayu penyangga uma, ini menandai perempuan sebagai 
penanggungjawab untuk menyediakan makanan anggota keluarga mereka. Identitas 
perempuan menikah setelah mempunyai anak berganti dengan penyebutan “ibu dari 
anak A” atau biasanya disebut anak bai A atau anak inan A tergantung pada lokalitas 
penyebutannya di Pulau Siberut. Di dalam Uma, perempuan bertanggungjawab untuk 
menyediakan makanan sehari hari untuk anak dan suami. Jika perempuan melakukan hal 
yang buruk dalam menyediakan makanan maka dia bisa disebut dengan pemalas. Karena 
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karakter ideal yang dianut untuk perempuan yang baik adalah perempuan yang rajin, 
merawat dan tidak mengeluh dengan rutinitas sehari hari serta sabar. Jika dipertanyakan 
sumber pengaturannya, beberapa menjawabnya  dari dulu sudah berlaku demikian, 
termasuk di dalam arat. 

Namun demikian, beberapa orang telah mengkritisi pelan – pelan dengan melawan adat 
suku mentawai siberut. Biasanya strateginya yang dilakukan oleh perempuan jika 
kelelahan, perempuan pura-pura sakit supaya bisa beristirahat dari beban kerja rutin 
yang berat. Strategi yang lain yakni pendidikan, perempuan suku mentawai siberut mulai 
menyadari bahwa dirinya membutuhkan modal untuk perbaikan kehidupan dirinya ke 
depan maka pendidikan dianggap salah satu cara untuk keluar dari jeratan adat yang 
tidak adil baginya. 
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Eindhoven, Myrna. (2002). Translation And Authenticity In Mentawaian Activism. 
Indonesia and the Malay World, 30: 88, hlm: 357-367. 

 

Kata kunci: masyarakat adat; politik identitas; gerakan sosial. 

Dalam diskursus Internasional, beberapa pihak seringkali mengkaitkan isu masyarakat 
adat dengan lingkungan. Hal ini yang juga digunakan oleh pemimpin suku mentawai 
dalam membangun wilayah kewenangannya dan komunitas – komunitas berkelompok. 

Suku mentawai terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai di propinsi Sumatra Barat, yang 
merupakan suku minoritas di Indonesia.  Dalam kehidupan modern ada beberapa istilah 
untuk penyebutan suku minoritas (1) penyebutan negatif seperti suku terasing, 
masyarakat rentan; sedangkan (2) penyebutan positif seperti masyarakat adat. Pola 
hidup suku mentawai itu sama halnya dengan suku – suku lainnya seperti dayak 
(Kalimantan), Kubu (Sumatra), Badui (Jawa), Asmat dan Dani (Papua) dan Minahasa 
(Sulawesi).  Masyarakat Internasional menyebut mereka adalah masyarakat adat, yang 
merupakan fenomena global dimana kebudayaan minoritas di dalam dominasi Negara 
modern dan mainstream orang – orang yang berkebudayaan modern.  

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, setiap individu yang berada dibawah 
Kolonial Belanda berupaya untuk mendapatkan identitas kewarganegaraan meskipun 
pengembangan kultur nasional telah menjadi bagian proses sejak kemerdekaan. Namun 
pada rezim orde baru, Soeharto menanamkan identitas nasional yang dianggap patut 
sebagai bangsa modern dan keberadaan suku dianggap sebagai pelengkap yang dapat 
mengganggu perubahan yang layak menjadi warga Negara. Hal ini menimbulkan konflik 
antara masyarakat adat dengan rezim orde baru dengan cara pelemahan, domestikasi, 
tidak bekerjasama dan depolitisasi identitas masyarakat adat. Ini jelas bertentangan 
dengan kebijakan yang pernah dijalankan pada masa Jaman Soekarno dengan 
mengakomodir keberagaman suku, dengan motto Bhinneka Tunggal Ika. Padahal 
perpaduan beragam kebudayaan dapat mendorong dan berkontribusi untuk 
pembentukan sebuah bangsa (nation building).  

Beberapa tahun terakhir beberapa kelompok masyarakat adat seperti suku mentawai 
menjadi gerakan politis yang terorganisir yang bertujuan untuk menentang dominasi 
Negara dan dominasi penyeragaman kultur. Dengan pengembangan strategi negosiasi 
politik Ini tidak terlepas dari proses pendampingan yang dilakukan oleh beberapa NGO 
dengan fokus isu yang berbeda, untuk mendorong elit–elit yang kritis dalam gerakan 
perjuangan politik (pengorganisasian, pemberdayaan). Gerakan ini berupaya agar suku 
Mentawai tetap mempertahankan otensitas kebudayaannya serta memperdalam akar 
kebudayaannya. Meskipun di sisi lain ada standarisasi Negara yang mensyaratkan 
masyarakat adat sebagai komunitas yang mempunyai sejarah sendiri, asal usul 
keturunan, wilayah geografis tertentu, dan dengan budaya sendiri dan ideologi. Menurut 
Eriksen, gambaran keterhubungan tersebut menunjukkan bahwa terjadi politisasi 
kebudayaan yangmana sangat dekat sekali tarik menarik antara  modernitas dan 
etnisitas.   

Selain pengorganisasian, strategi yang digunakan adalah menggerakkan jaringan 
internasional dan mengkampanyekan hak – hak masyarakat adat suku mentawai dengan 



 
14 | Konflik Agraria-Struktural di Wilayah Masyarakat Adat: Sebuah Bibliografi Beranotasi 

 

menggunakan media website, newsletter dan komunikasi jaringan lainnya. Salah satunya 
yang telah dilakukan oleh AMAN, YCM dan beberapa NGO lainnya yang mengkritisi 
upaya ADB yang hanya memberikan hutang saja namun tidak memfokuskan pada isu 
terkait dengan hak-hak masyarakat adat masyarakat, kelebihan kapasitas di sektor kertas 
dan pulp, kurangnya tindakan oleh Indonesia untuk menghukum perusahaan-
perusahaan pemerintah yang bergerak dalam perusakan hutan secara illegal. Selain itu 
melalui jaringan internasional ini, NGO mendorong  negara-negara donor dan lembaga 
untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 
kebijakan pada isu-isu seperti hak asasi manusia, hak-hak buruh, dan perlindungan 
lingkungan sebagai kondisi untuk bantuan keuangan. Koalisi ini dari lokal dan global, 
yang dapat memiliki pengaruh besar pada kebijakan perusahaan dan pemerintah, 
tampaknya tidak telah menghasilkan banyak hasil konkret. 

Namun uniknya, ditengah gencarnya upaya perlindungan masyarakat adat yang 
didengungkan oleh NGO, pihak Universitas Andalas justru mendapatkan ijin HPH untuk 
49 ribu hektar dengan nama 'Land Grant College (LGC) di pulau Siberut pada tahun 1999. 
Pemberian konsesi ini ditentang oleh WALHI Sumatra Barat karena proses perolehan ijin 
dan pelaksanaannya tidak transparan.  

Demikian pentingnya adanya ruang – ruang komunikasi antara masyarakat adat dan 
Negara untuk adanya kebijakan yang berpihak pada kehidupan masyarakat adat, 
berdasarkan pada prinsip kehati – hatian dengan mempertimbangkan ke – 
identitasannya dan otensitas mereka. Tidak seperti kebijakan otonomi daerah yang 
mengelompokkan beberapa wilayah tanpa mempertimbangkan karakteristik kebudayaan 
karena kepulauan mentawai menjadi sekabupaten dengan Padang pariaman yangmana 
identitas kebudayaannya berbeda. Maka dari itu penting untuk melibatkan masyarakat 
adat menjadi bagian penuh dalam pengambilan keputusan (termasuk pembuatan 
kebijakan) serta pemenuhan hak – haknya sebagai warga Negara. 
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Faisal, Nisfusa. (2007). Pengaruh PT. Toba Pulp Lestari, Tbk terhadap Sosial Ekonomi 
Masyarakat Porsea. Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan. 

 

Kata kunci: konsesi; dampak sosial-ekonomi; hutan tanaman industri.   

Tulisan ini adalah hasil penelitian yang menganalisa pengaruh dari beroperasinya PT.Toba 
Pulp Lestari, Tbk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar di Kecamatan 
Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Perusahaan ini merupakan regenerasi 
dari PT.Indo Rayon Utama yang memproduksi pulp dan rayon. Penelitian ini dilakukan di 
lima desa yakni Desa Jonggi Manulus, Desa Banjar Ganjang, Desa Pangombosan, Desa 
Tangga Batu, dan Desa Siantar Utara. Hal ini dikarenakan kelima desa tersebut 
merupakan bagian dari area industri PT.Toba Pulp Lestari, Tbk yang tentunya akan 
memberi pengaruh terhadap masyarakat sekitar dan pemerintah daerah.  

Metodologi yang digunakan oleh peneliti adalah instrumen kuesioner untuk 
mengumpulkan data primer dan studi literatur untuk mengumpulkan data sekunder 
melalui buku-buku bacaan, referensi, jurnal ilmuah, peraturan perundang-undangan, 
dokumen dan lain-lain yang relevan terhadap masalah yang sedang diteliti.  Selain itu 
peneliti melakukan observasi dengan teknik pengamatan tak berstruktur, khususnya 
untuk memperoleh data kualitatif dan wawancara dengan responden untuk memperoleh 
data kuantitatif. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik random sampling dengan 
kerangka sampel berdasarkan sampel wilayah (area sampling) yang dibagi ke dalam 
berapa segmen wilayah yang merupakan batas sekitar daerah penelitian.  

Hasil penelitian Faisal menunjukan bahwa keberadaan PT.Toba Pulp Lestari, Tbk 
berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di lima desa khususnya 
pada peningkatan kesempatan tenaga kerja, berkembangnya pemukiman penduduk, 
terbukanya peluang usaha informal, peningkatan pendapatan, serta peningkatan 
pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut diwujudkan melalui sistem 
pengelolaan hutan HTI (Hutan Tanaman Industri) pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) 
dengan melibatkan masyarakat sebagai plasma. Selain itu PT.Toba Pulp Lestari juga 
mengalokasikan dana kepada masyarakat sebesar 1% dari hasil penjualan bersih pulp 
setiap tahun untuk program pengembangan masyarakat. Kehadiran PT.Toba Pulp Lestari 
juga membuka peluang usaha bagi masyarakat, diantaranya berkembangnya usaha kecil 
masyarakat seperti, kedai, rumah kost, perbengkelan, toko obat, salon, dan wartel.  

Temuan dari penelitian Faisal menunjukan bahwa keberadaan industri pulp dan rayon ini 
juga berpengaruh terhadap lingkungan dan laju pertumbuhan penduduk Kecamatan 
Porsea. Sejak beroperasi pada tahun 1998, perusahaan sudah menebangi 100.000 ha 
hutan di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Dairi, dan Simalungun. Hal ini mengakibatkan 
terganggunya siklus hidrologi, mengurangi daya tampung tanah terhadap air yang pada 
akhirnya mengakibatkan erosi. Namun, untuk mengatasi kerusakan lingkungan tersebut, 
perusahaan melakukan penanaman pohon Eucalyptus yang merupakan jenis pohon yang 
cepat tumbuh dan dapat dikelola secara coppice system (pemangkasan) yang lebih 
efisien dari reflanting. Selain itu, keberadaan perusahaan juga mendorong terjadinya 
urbanisasi. PT.Toba Pulp Lestari, Tbk menjadi daya tarik penduduk desa untuk ke kota 
Kecamatan untuk memperoleh kesempatan bekerja. Hal ini ditunjukkan dengan 
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rendahnya angka pertumbuhan penduduk Kecamatan Porsea yang diperkirakan sebesar 
2%. 

Di dalam tulisan ini penulis menyatakan bahwa di dalam perkembangannya PT.Toba Pulp 
Lestari masih terjadi kontroversi di masyarakat sekitar akibat adanya perbedaan dalam 
hal kepentingan, sudut pandang, pengetahuan informasi serta masih adanya keragu-
raguan terhadap komitmen perusahaan dalam melaksanakan pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Namun dalam pembahasan lebih lanjut 
penulis tidak menggambarkan bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut muncul dan 
terjadi antara pihak perusahaan dan masyarakat. Padahal hal ini penting untuk melihat 
dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.  

Selain itu penulis juga kurang memberi penjelasan dalam hal kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat sebelum adanya PT.Toba Pulp Lestari, Tbk, seperti strategi nafkah masyarakat 
dan kepemilikan lahan masyarakat. Penting juga untuk mengetahui sejarah identitas 
kepemilikan lahan beroperasinya PT.Toba Pulp Lestari dari sudut pandang masyarakat, 
mengingat begitu luasnya konsesi lahan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan.  

Dari sisi metodologi, jenis dan jumlah pertanyaan dalam instrumen kuesioner yang 
digunakan oleh peneliti kurang mendalam untuk setiap variabel. Peneliti hanya 
menggunakan satu pertanyaan untuk menggambarkan pengaruh dari setiap variabel. 
Penulis tidak menjabarkan beberapa pertanyaan pendukung yang mengarah pada 
variabel tersebut.  
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Gilung. (2012). Talang Mamak: Hidup Terjepit di atas Tanah dan Hutannya Sendiri – 
Potret Konflik Kehutanan antara Masyarakat Adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri 
Hulu, Provinsi Riau dengan Industri Kehutanan. Bahan pelengkap kesaksian seorang 
anggota masyarakat adat Talang Mamak di hadapan Mahkamah Konstitusi untuk 
menguji UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

 

Kata kunci: Masyarakat Adat Talang Mamak; konflik kehutanan; Mahkamah Konstitusi 

Di dalam naskah ini, penulis menguraikan mengenai kehidupan masyarakat Talang 
Mamak, mulai dari sejarah keberadaannya hingga konfliknya di masa sekarang dengan 
beberapa perusahaan yang mengeksploitasi wilayah hutan mereka. Naskah ini 
berkontribusi pada pemenangan kasus Sidang Pengujian UU No. 41/1999 tentang 
Kehutanan di Mahkamah Konstitusi di tahun 2013, sebagai bahan dari kesaksian salah 
seorang anggota komunitas adat Talang Mamak. 

Masyarakat Adat Talang Mamak berdasarkan sejarah merupakan keturunan masyarakat 
Pagaruyung yang tersingkir ke wilayah Indragiri karena persoalan adat. Mereka kemudian 
membentuk satu komunitas tersendiri dengan hukum adatnya sendiri yang diterapkan 
dalam kehidupan mereka, termasuk di dalamnya adalah hukum mengenai pemanfaatan 
sumber daya alam. Meskipun mereka memiliki konsep kepemilikan, namun terdapat 
aturan adat bahwa mereka tidak diperkenankan memperjualbelikan tanah. Segala 
keputusan yang akan mempengaruhi alam tempat hidup dan mencari kehidupan mereka 
dilakukan melalui musyawarah adat. Sesungguhnya bahkan masyarakat adat Talang 
Mamak ini memiliki keterikatan yang sangat kuat pada adatnya, sampai mereka memiliki 
ujaran “biar mati anak asal jangan mati adat”. 

Sampai saat ini ada beberapa kearifan lokal yang masih dipegang masyarakat adat Talang 
Mamak, misalnya mengenai pengambilan madu sialang, lubuk larangan, rimba puaka, 
dan berladang padi. Sedangkan mengenai kepemilikan tanah, wilayah adat mereka 
dikuasai oleh pemimpin adat. Tanah akan diberikan pada keluarga yang baru menikah 
untuk dijadikan tempat bercocok tanam. Lahan ini kemudian untuk seterusnya menjadi 
milik keluarga tersebut secara turun-temurun. Seperti halnya masyarakat adat/lokal pada 
umumnya, suku Talang Mamak juga memiliki tanah keramat, yang semuanya terdiri dari 
7 wilayah.  

Rusaknya adat yang dipegang oleh masyarakat adat Talang Mamak dimulai sejak pemilik 
HPH (Hak Penguasaan Hutan) dan penduduk transmigran berdatangan. Seorang tokoh 
adat yang berjuang demi kelestarian hutan tempat hidup suku mereka, yang 
mendapatkan penghargaan Kalpataru atas kegigihannya melestarikan hutan adat mereka 
pun, tidak mampu menahan laju kerusakan hutan akibat operasi perusahaan 
perkebunan kelapa sawit, PT SAL, yang menebangi semua rimba puaka mereka. Bahkan 
kerusakan hutan mereka, yang memiliki luas sampai 48.000 ha dimulai setahun setelah 
penghargaan diberikan kepadanya. Sesungguhnya, patahnya hukum adat suku Talang 
Mamak ini juga disebabkan oleh tokoh adat mereka sendiri, yaitu Patih Laman sebelum 
Gading. Dia yang memegang kuasa atas wilayah adat, bekerja sama dengan kepala desa, 
telah menggunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi menjual lahan rimba puaka 
pada masyarakat pendatang dan perusahaan. 
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Masyarakat adat Talang Mamak yang sebelumnya sangat kaya dengan sumber daya alam 
berupa hutan rimba di wilayah adat mereka, beserta hasil pohon karet dan ladang padi 
berpindah, saat ini hidup sangat miskin dengan taraf pendidikan yang sangat rendah. 
Kedatangan HTI (Hutan Tanaman Industri) dan perkebunan sawit di daerah itu sama 
sekali tidak membuat taraf kehidupan mereka meningkat. 

Tak cukup dengan kehilangan hutan yang merupakan wilayah adat, masyarakat Talang 
Mamak pun memiliki kondisi kehidupan yang jauh dari sekadar cukup. Mereka seolah-
olah tidak pernah diakui keberadaannya oleh negara yang menjadi tempat bernaung. 
Jalan masuk ke wilayah mereka hanya berupa tanah yang akan berkubang saat hujan, tak 
ada aliran listrik sama sekali, dan jangankan puskesmas/layanan kesehatan, warung atau 
pasar pun sangat sulit mereka akses. 

Masyarakat adat Talang Mamak tidak pernah tinggal diam dalam bencana yang menimpa 
mereka dan wilayah adat mereka. Bahkan berjuang melalui jalur hukum hingga 
pengadilan pun mereka jalani. Namun, meskipun hakim mengakui wilayah adat mereka, 
namun mereka tetap tidak dapat memenangkan perkara sengketa lahan rimba puaka 
mereka.  

Sejarah yang dikisahkan dalam naskah ini memiliki pola yang sama dengan kasus yang 
menimpa masyarakat adat lain, yang seolah diakui keberadaannya oleh Negara, namun 
pada kenyataannya tidak pernah diperlakukan sebagai komunitas yang hidup dan 
bergantung pada tanah di wilayah negara ini. Kebijakan yang diputuskan oleh negara, 
secara sepihak karena tidak pernah melibatkan masyarakat yang justru paling terkena 
dampak implementasinya, seringkali menafikan keberadaan masyarakat adat yang 
sangat terikat pada alam tempat mereka berpijak. 
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Gogali, Lian. (2012). Tanggung Jawab Sosial PT INCO bagi Pertumbuhan Ekonomi Rakyat, 
Sosial dan Lingkungan di Sulawesi Tengah. Laporan Penelitian. 

 

Naskah ini adalah laporan penelitian yang menelusuri dan mengungkap Program 
pengembangan masyarakat atau Community Development ini (selanjutnya disebut CD) 
yang dilaksanakan oleh PT Inco di Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali. 

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan memperdalam studi lapangan. 
Pada tahap pertama dilakukan studi literature dengan membaca materi, dokumen dari 
berbagai sumber. Tahap kedua dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan 
perwakilan tokoh - tokoh masyarakat dan pemerintah desa dari desa-desa di lokasi 
penelitian. Kemudian berlanjut wawancara mendalam dengan berbagai pihak yakni 
perusahaan, pemerintah daerah dan pemerintah propinsi juga masyarakat lokal di lokasi 
areal konsesi. Ketiga, analisa data dan penulisan laporan. 

Variabel penelitian menggunakan indikator OECD mengenai tanggung jawab sosial 
Penanaman Modal Asing. Merujuk pada sebelas prinsip umum indicator tersebut, 
penelitian ini difokuskan pada Contribute to economic, social and environmental 
progress with a view to achieving sustainable development dan Encourage local capacity 
building through close co-operation with the local community, including business 
interests, as well as developing the enterprises activities in domestic and foreign markets, 
consistent with the need for sound commercial practice. 

Mengutip pidato Presiden Susilo Bambang Yudoyono menjelang pengumuman kenaikan 
BBM, berikut ini “…ditengah-tengah suasana seperti ini..tolong dari CSR saudara bantu 
rakyat yang sedang memerlukan, termasuk pada buruh yang bekerja di tempat saudara 
untuk meringankan beban akibat kenaikan pangan” 

Terkait dengan pidato tersebut, menurut Lian Gogali mengatakan  bahwa sikap 
pemerintah tersebut mengandung makna berikut ini: Pertama, mengabaikan tanggung 
jawab negara untuk mensejahterakan rakyat dengan cara menghilangkan peran negara 
dalam mensejahterakan rakyat. Kedua, mengalihkan peran tersebut kepada perusahaan 
dengan menfasilitasi kemudahan perijinan melalui perundang-undangan dengan hadiah 
kewajiban CSR. Dengan sendirinya hal ini seolah – olah menyamakan peran negara 
dengan korporasi. Padahal peran negara tidak pernah tergantikan dengan korporasi yang 
prinsipnya adalah mengejar keuntungan, mengakumulasi keuntungan. 

Hasil temuan penelitian di Blok Bahodopi Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, dimana 
PT Inco melaksanakan CSR adalah salah satu contohnya. Penelitian ini mengungkapkan 
bahwa sejak penandatanganan kontrak karya tahun 1968, PT Inco tidak berkontribusi 
apapun terhadap kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup di Sulawesi Tengah. 
Sebaliknya, keberadaan PT Inco telah memiskinkan secara sistematis masyarakat di 
lingkar tambang.  

Bentuk dan jumlah dana CD yang diberikan kepada masyarakat lingkar tambang Blok 
Bahodopi sangat tidak sebanding dengan kerugian ekonomi, sosial dan dampak 
lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat puluhan tahun, sejak PT Inco masuk tahun 
1968. Desa One Pute Jaya, Bahomakmur, Le-Le, Dampala hanyalah sebagian dari contoh 
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tragis kerugian besar yang ditanggung oleh masyarakat bahkan sebelum PT Inco 
beroperasi. 

Kemudian, sejak ditetapkannya UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
dana CD PT Inco tidak berperan untuk mendorong kemajuan ekonomi rakyat, sosial dan 
lingkungan di Sulawesi Tengah. Sebaliknya, dana CD dipakai sebagai strategi politik PT 
Inco untuk memperkuat posisinya dengan pemerintah dan masyarakat.  

Dana CD cukup berhasil menarik perhatian masyarakat yang mendapatkan keuntungan 
besar. Tetapi akibatnya ini juga menimbulkan perpecahan dalam masyarakat karena 
kecemburuan. Selanjutnya akses terhadap dana CD ini akan mempengaruhi sikap untuk 
menerima dan memberikan akses terhadap PT Inco. Dalam laporan yang ditulis oleh PT 
Inco, yang menyatakan telah melaksanakan program pengembangan masyarakat 
ternyata hanya lip service. Pada kenyataannya masyarakat mendapatkan beban buruk 
yang baru namun perusahaan PT Inco mendapatkan nama baik. 
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Grumblies, Anna-Teresa. (2013). Being Wana, Becoming an “Indigenous People”. 
Experimenting with Indigeneity in Central Sulawesi. Dalam buku “Adat and Indigeneity in 
Indonesia: Culture and Entitlement between Heteronomy and Self-Ascription” (ed) by 
Brigitta Hauser-Schäublin. Universitätsverlag Göttingen, hlm: 81-98. 

 

Pada awalnya, gerakan global masyarakat adat didominasi orang-orang keturunan Eropa, 
yang disebut masyarakat pemukim. Hingga 1990-an gerakan global, yang berakar di 
Amerika dan Australia, menyebar ke Asia dan Afrika. DI Indonesia, gerakan ini 
menemukan momentumnya saat kejatuhan Soeharto dan Indonesia memasuki sistem 
pemerintahan desentralisasi. Salah satu pemain utama gerakan adat  adalah AMAN 
(Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), yang didirikan pada 1999.  Terlibat dalam gerakan 
'masyarakat adat dan bergaul dengan AMAN atau LSM lain menjadi pintu masuk bagi 
penyelesaian konflik, perubahan sosial-budaya dan pergeseran konstelasi politik bagi 
kelompok-kelompok ini. Orang Wana juga melakukan siasat ini untuk alasan yang sama:  
memperjuangkan tanah. 

Orang Wana termarginalisasi bahkan jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Pada 
perkembangan selanjutnya, berkali-kali mereka dipindahkan. Mereka terus 
termarginalisasi karena berhasil berhasil menolak untuk berpindah dari animisme 
menjadi penganut salah satu dari enam agama yang disediakan negara. Padahal agama 
selalu identik dengan kemajuan, modernitas. Identifikasi sebagai masyarakat adat tak 
hanya dari ketergantungan orang wana pada agamanya, tapi juga ketergantungan 
terhadap perladangan berpindah, perumahan yang tidak terpusat, bahasa mereka dan 
kurang mahir berbahasa Indonesia,  serta lokasi terpencil mereka.  Sejak 1997/1998  
tanah orang Wana mulai dikapling perkebunan sawit skala besar,  PT Kurnia Luwuk Sejati. 
Belakangan, mereka akan memindahkan orang Wana ke pemukiman baru lengkap 
dengan akses jalan, sekolah dan gereja – yang menurut versi perusahaan dan 
pemerintah membuat orang Wana memasuki kehidupan yang lebih maju. Pemukiman ini 
akan membuat orang Wana menjadi petani tak bertanah. Senjata pemerintah dan 
perusahaan adalah orang Wana tak punya status kepemilikan tanah secara legal. 

Masalah utama orang Wana adalah informasi tentang hak-hak mereka, yang tak mereka 
dapatkan meski otonomi daerah menyediakan ruang lebih luas untuk informasi. Inilah 
yang membawa mereka mendapatkan dan memperbanyak  "powerful friend", mulai dari 
peneliti hingga NGO, seperti Yayasan merah Putih. Inilah yang membawa mereka 
menjadi bagian gerakan masyarakat adat. Sejak itu mereka berani berbicara tentang hak-
hak masyarakat adat bahkan berani bertemu dengan Bupati. Proses menjadi 'masyarakat 
adat" menyelamatkan Wana dari kehilangan tanah, tetapi menyebabkan beberapa 
konstelasi permasalahan baru yang harus mereka hadapi sebagai masyarakat adat. 
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Husein, Taqwaddin. (2009). Kewenangan Mukim dalam Pengelolaan Sumber Daya 
Alam.Bahan Presentasi Pelatihan Fasilitator Perencanaan Mukim yang diselenggarakan 
oleh FFI, Institute of GreenAceh, JKMA Pidie, PeNA, SNI, dan KKP, Hotel Kuala Radja, 
Banda Aceh 19 November 2009. 

 

Kata Kunci: Desentralisasi; Masyarakat Hukum Adat;  konsep hukum; Mukim 

Makalah ini menguraikan konsep mukim dalam sudut pandangan teoritik, hukum, dan 
prakteknya. Berlatar belakang Pendidik di Bidang Hukum, karenanya Taqwaddin 
cenderung memberikan porsi terbesar analisanya pada segi hukum, khusus hukum 
negara, baik itu perundangan nasional maupun lokal. 

Mukim yang dilihat dalam konsep hukum, oleh penulis disajikan dengan pendekatan 
sejarah; pendekatan berdasarkan urut-urutan waktu dan peristiwa yang 
melatarbelakanginya. Untuk itu, Era Reformasi menjadi tahun berangkat dalam melihat 
konsep mukim ini. Ada dua fase yang dapat dicermati dalam menyimak konsep mukim 
dalam perspektif hukum negara, yakni: Pertama, desentralisasi sebagai konsep yang 
dilahirkan oleh ibu yang bernama reformasi secara signifikan  berdampak kepada 
menguatnya gerakan sosial, khususnya gerakan masyarakat adat; Gerakan yang secara 
internasional berasal dari Gerakan Protes Masyarakat Asli (native peoples) di Amerika 
Utara telah mendorong kelahiran Konvensi ILO 169. Pada tingkat nasional, walaupun 
tidak mengadopsi konvensi tersebut, UU Pokok Kehutanan No 41 tahun 1999, khususnya 
penjelasan pasal 67, yang memberikan kriteria tentang keberadaan Masyarakat Hukum 
Adat, telah nyata mengakui keberadaan masyarakat ini. Sementara pada level lokal, 
Pemerintah Aceh selangkah lebih maju dalam menyikapi gerakan masyarakat hukum 
adat ini dengan menerbitkan Qanun Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. 

Kedua, perjanjian damai ‘Helsinki’ antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh 
juga berkontribusi kepada pengukuhan konsep dan praktek mukim itu sendiri. Ini 
ditandai dengan kehadiran UU Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006 dalam pasal 2, 
112, dan 114. Ketiga pasal ini mengurai tentang pemerintahan mukimyang secara tegas 
mengakui tentang keberadaan Mukim. Turunan perundangan atas kehadiran UUPA 
Nomor 11 tahun 2016, sebagai produk Perjanjian Damai Helsinki, adalah qanun tentang 
mukim di tingkat provinsi, semisal Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga 
Adat dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan 
Pemberhentian Imuem Mukim. 

Landasan konstitusi atas pengakuan mukim diikuti juga dengan penjelasan tentang 
praktek atas mukim. Untuk bagian ini, Taqwaddin mengurutnya sejak zaman kolonial 
Belanda. Keberadaan masyarakat hukum adat di Aceh ditunjukkan dengan praktek 
peradilan adat yang telah hadir di masa Kesultanan Iskandar Muda hingga kini, kecuali 
periode Orde Baru. Praktek yang ditunjukkan tidak mengalami perubahan, semisal 
Keuciek bersama Teuku Meunasah dan Tuha Peut akan menyelesaikan sejumlah 
persoalan yang terjadi di komunitasnya; Di mana proses yang diterapkan tidak berujung 
pada benar salah, namun Hukum Kebaikan (Hukum Peujroh). Selanjutnya, mukim juga 
berperan dalam pengelolaan sumber daya alam, dan ini ditegaskan pula dalam pasal 18 
dan 19 Qanun Pemerintahan Mukim. Walaupun, penulis menguraikan bahwa sejumlah 
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praktek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya berkaitan 
dengan pungutan, tidak berjalan sebagaimana mestinya; bagian ini, tidak dijelaskan 
dengan detail oleh penulis. 

Pada sisi lain, keberadaan sejumlah produk hukum yang mengakui keberadaan Mukim 
tidak diikuti dengan praktek yang maksimal dari Mukim itu sendiri. Kritik atas itu dapat 
ditemui dalam tulisan ini, karena peran mukim hanya dilihat sebagai pelaksana adat, 
semisal memimpin khanduri blang, dan Imam Mukim tidak menyadari dirinya sebagai 
pemimpin pemerintahan. Untuk itu, ada empat tawaran yang disodorkan, yakni; 
pertama, sosialisasi  yang intensif tentang mukim; kedua, pemerintah lebih membuka 
ruang atas peran dan fungsi dari mukim; ketiga, pihak kecamatan hendaknya mendorong 
dan memberikan ruang bagi mukim dalam menjalankan pemerintahan; dan keempat, 
masyarakat harus lebih serius dalam mendorong praktek mukim. 

Makalah ini selain mempertegas konsep hukum atas praktek Mukim yang telah di kaji 
sebelumnya, dan sekaligus menyanggah tulisan Leonard Andaya (2001) yang 
menyebutkan bahwa konsep Mukim adalah bukan konsep indigenous dari Orang Aceh, 
karena serapan dari budaya Arab. 
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Ibrahim, Muhammad dkk. (2013). Kehidupan Suku Anak-Dalam di Kecamatan Air Hitam 
Kabupaten Sarolangun. Antologi Geografi, Volume 1, Nomor , Edisi Desember, hlm: 1-15. 

 

Kata kunci: Suku Anak Dalam; penguasaan hutan; alih fungsi hutan 

Pokok bahasan naskah ini adalah bagaimana sistem penguasaan hutan yang dilakukan 
oleh Orang Rimba atas hutan adat mereka di Kecamatan Air Hitam, Sarolangun, Jambi 
sebelum dan setelah adanya konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. 
Bagaimana cara Orang Rimba berhubungan dengan hutan sebagai tempat tinggal dan 
sumber kehidupan mereka, serta perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah alih 
fungsi hutan tersebut.  

Disebutkan bahwa Taman Nasional Bukit Dua Belas yang merupakan kawasan khusus 
bagi Orang Rimba dan ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi saat ini telah beralih 
fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit maupun daerah transmigrasi. Perubahan ini 
membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial-budaya Orang Rimba. 
Bagi orang Rimba hutan merupakan sumber kehidupan utama. Sebagaimana dijelaskan 
oleh penulis bahwa “hutan tidak hanya bernilai ekonomis tetapi lebih dari itu ia memiliki 
nilai adat yang sangat tinggi” (hlm. 5). Penguasaan dan pemanfaatan hutan yang dimiliki 
dan dilakukan Orang Rimba telah mengatur beberapa wilayah yang dapat digunakan 
sebagai tempat tinggal, area berburu dan mengumpulkan makanan terutama buah-
buahan, hingga tempat untuk melahirkan anak atau yang disebut dengan hutan 
peranakan. Orang Rimba menetapkan hutan adat di mana wilayah yang termasuk di 
dalamnya tidak boleh ditebang kecuali dengan peraturan tertentu. Sejak masuknya 
perkebunan kelapa sawit, luas hutan yang termasuk ke dalam wilayah adat Orang Rimba 
terus berkurang. Perkebunan ini juga telah merambah ke dalam wilayah hutan adat 
Orang Rimba.  

Dijelaskan oleh penulis, penetrasi yang dilakukan oleh perkebunan sawit ini semakin 
mengikis kehidupan sosial-budaya Orang Rimba. Banyak Orang Rimba justru turut 
menebang pohon di hutan mereka untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan karet. 
Karenanya, tidak hanya luas hutan yang semakin menyempit tetapi juga menyebabkan 
perubahan pada sistem penguasaan hutan. Pola-pola lama penguasaan dan 
pemanfaatan hutan mulai tergerus sehingga tata cara yang dahulu dilakukan Orang 
Rimba dalam menjaga kelestarian hutannya semakin banyak ditinggalkan. Jual beli lahan 
yang dulunya merupakan wilayah adat Orang Rimba, bahkan yang termasuk ke dalam 
kawasan hutan adat semakin marak. 

Penulis mengungkapkan bahwa dengan dilakukannya alih fungsi lahan ini Orang Rimba 
semakin sulit untuk mempertahankan kondisi-kondisi hidupnya. Perubahan ini secara 
langsung maupun tidak mempengaruhi kualitas hidup Orang Rimba sehingga mereka 
dipaksa untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian diri dengan lingkungan alam yang 
baru. Kini, banyak dilaporkan kasus kelaparan pada Orang Rimba yang dahulu sebelum 
dilakukannya alih fungsi hutan hampir tidak pernah ditemui. “Bahkan tidak jarang 
mereka hidup dengan cara mengemis atau menggelandang di pemukiman-pemukiman 
masyarakat sekitar hutan” (hlm. 3). 
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Dengan semakin menyempitnya hutan sebagai sumber penghidupan mereka kini Orang 
Rimba khususnya di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas mau tidak mau harus 
berhadapan dan dipaksa menyesuaikan diri dengan kehidupan luar. Mereka “harus 
beradaptasi kembali terhadap lingkungan barunya yaitu perkebunan kelapa sawit… 
dengan cara merubah pola hidup mereka untuk mempertahankan kehidupan mereka” 
(hlm. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
26 | Konflik Agraria-Struktural di Wilayah Masyarakat Adat: Sebuah Bibliografi Beranotasi 

 

013 

Mansur, Ahmad Sadly. (2014). Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan MK 
No.35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi 
Selatan). Skripsi Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum. 

 

Kata Kunci: Hutan Adat; MK 35; Masyarakat hukum Adat 

Naskah ini berjumlah 112 halaman ditulis oleh Ahmad Sadly Mansur, diajukan sebagai 
tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Sarjana bagian hukum tata negara Program 
Studi Ilmu Hukum Tata Negara pada tahun 2014. Naskah ini mengkaji tentang Tinjauan 
Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 di Kecamatan 
Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dalam teknik pengumpulan data tentang permasalahan yang dibahas dilakukan dengan 
metode wawancara dengan  pertanyaan yang sudah disiapkan dan melakukannya secara 
tidak terstruktur untuk memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya studi dokumen 
dengan menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku 
media elektronik dan bahan-bahan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk 
menganalisanya, mendiskrifsikan secara kualitatif dengan menguraikan, menjelaskan dan 
menggambarkan mengenai permasalahan tersebut. 

Undang-undang yang dipilih sebagai pokok bahasan naskah ini adalah Undang-Undang 
No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diajukan judicial review Oleh Aliansi 
Masyarakat Hukum Adat (AMAN) diwakili oleh Abdon Nababan sebagai pemohon I, 
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu diwakili oleh H.Bustamir sebagai 
pemohon II dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kesepuhan Cisitu diwakili oleh H. Okri 
sebagai Pemohon III dalam Perkara Nomor 35/PUU-X/2012.  

Dalam Undang-Undang no 41 tahun 1999 tentang “ Hutan adat adalah hutan Negara 
yang berada dalam wilayah masyatakat hukum adat” selama itu pula pengakuan negara 
terhadap hutan masyarakat hukum adat belum sepenuhnya menjadi bagiannya. Melalui 
proses judicial review, klausul tersebut diubah menjadi menjadi “Hutan adat adalah 
hutan yang berada dalam wilayah masyatakat hukum adat”, yang tertuang di dalam Pada 
Pasal 1 Ayat 6. 

Pasca putusan MK 35 tersebut, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran 
Menteri Kehutanan No. 1/Menhut-II/2013 yang ditujukan kepada para Gubernur, 
Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kehutanan di seluruh Indonesia . Surat edaran 
tersebut Menhut menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan adat tetap berada di 
tangan Kementerian Kehutanan. Penetapan hutan tersebut bisa dilakukan bila 
masyarakat adat telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemda melalui Perda. Apabila 
Perda pengakuan eksistensi masyarakat adat telah dikeluarkan, ditindaklanjuti dengan 
penetapan dari Kementerian Kehutanan.  

Dari studi kasus masyarakat adat Ammatoa, di Bulukumba, Raperda tentang pengakuan 
terhadap kawasan masyarakat adat Ammatoa Kajang. Namun, naskah ini belum 
menunjukan lebih luas dampak dari keputusan tersebut bagi masyarakat hukum adat 
Ammatoa, karena operasional undang-undangnya berupa Perda masih dalam proses 
pembahasan. Perda itu pula harus seiring dengan nilai-nilai adat AmmaToa. 
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Purba, F. Yohannes. (2014). Konflik Agraria (Studi Kasus: Konflik Pertanahan Antara 
Perusahaan Toba Pulp  Lestari Dengan Masyarakat Desa Pandumaan-Sipituhuta dalam 
Pembatasan Lahan Hutan Adat Di Kecamatan Pollung, Humbahas). Skripsi Universitas 
Sumatera Utara. 

 

Kata kunci: Hubungan ekologi; konflik; penyelesaian konflik 

Tulisan ini adalah karya tulis penelitian dalam bentuk skripsi, mengungkap dan 
menganalisa dinamika konflik agrarian dan penyelesaian konflik di lahan hutan adat di 
Kecamatan Pollung, Humbahas, Sumatra Utara dari berbagai pihak. Dalam menganalisa 
dinamika konflik agraria yang terjadi, metodologi yang digunakan adalah metode 
deskriptif kualitatif pada analisis yang bersifat penemuan fakta-fakta untuk penyelesaian 
masalah. Pengumpulan data dalam penelitian ini mengandalkan hasil analisis dari data 
yang didapat di lapangan dan hasil wawancara. Data-data yang menjadi bantuan 
pembahasan adalah data primer yang merupakan data utama dari hasil observasi 
lapangan dan wawancara narasumber kunci dan data sekunder yang didapat melalui 
internet, makalah dan koran. 

Temuan dari penelitian Purba menunjukkan bahwa sengketa lahan antara Perusahaan 
Toba Pulp Lestari (PT. TPL) dan masyarakat Desa Pandumaan-Sipituhuta berawal sejak 
diberlakukannya izin konsesi lahan melalui terbitnya SK Menteri Kehutanan No. 
493/Kpts-II/1992, tentang tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri 
kepada PT. Inti Indorayon Utama Tbk, seluas 269.060 hektare di Wilayah Provinsi 
Sumatera Utara. PT. Indorayon Utama. Kemudian berubah nama menjadi PT. Toba Pulp 
Lestari, Tbk (TPL) dari SK Kementrian Kehutanan No: Sk.351/Menhut-II/2004. Dengan 
luas konsesi Kabupaten Humbang Hasundutan sektor Tele 53.279 hektar selama 
empatpuluh lima  tahun. Luas izin ini tumpang tindih dengan tanah adat hutan seluas 
kurang lebih 4100 Ha yang merupakan areal hutan kemenyan.  

Hutan kemenyan memiliki fungsi dalam segala aspek ekonomi, religi dan ekologi secara 
holistik, sehingga tanah dipandang harta istimewa. Tanah tidak dapat dipisahkan dari 
kehidupan masyarakat karena adanya hubungan ekologi antara manusia dan alam. 
Masyarakat Desa Pandumaan-Sipituhuta memiliki konsepsi mental mengenai pandangan 
hidup atas kehidupan yang bersinergi dengan alam tempat mereka tinggal, khususnya 
dengan kesatuan tanah hutan kemenyan. Hal ini terwujud seperti tidak akan menebang 
hutan tetapi membiarkan tumbang secar sendirinya itu sudah dipercaya membawa arti 
dan sebagai petunjuk hidup. Selain itu Desa Pandumaan-Sipituhuta mempunyai prinsip 
hidup yang mereka milik yaitu hutan kemenyan merupakan sebagai penunjuk kehidupan 
dan harga diri dan rela mati untuk memperjuangkan hak dan sumber utama kehidupan.  

Penelitian ini menunjukkan adanya mekanisme penyelesaian dari berbagai pihak yang 
bersangkutan dengan konflik, diantaraya pemerintah daerah Kabupaten Humbang 
Hasundutan Perusahaan Toba Pulp Lestari  (PT. TPL) dan masyarakat Desa Pandumaan-
Sipituhuta bersama LSM KSPPM dan BAKUMSU. Usaha Pemkab dan DPRD ke arah 
advokasi penetapan tapal batas konsesi HTI dan hutan adat melalui dibentuknya Pansus 
(Panitia Khusus); BPN melakukan sosialisasi peraturan kepemilikan tanah melalui 
penyuluhan ke masyarakat adat; serta, pihak PT. TPL telah dua kali membuat peta tapal 
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batas dan mengajak masyarakat duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan 
serta mengajak untuk bermitra bersama masyarakat Desa Pandumaan-Sipituhuta, 
namun ditolak oleh masyarakat. Penolakan tersebut karena konsesi PT. TPL yang sudah 
merusak hutan kemenyan masyarakat dan hutan kemenyan harus dikeluarkan dari areal 
konsesi PT. TPL. Sedangkan masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan masalah 
secara alternatif atau non-litigasi. Sayangnya interaksi dalam sistem hukum antara 
hukum adat dan hukum positif yuridis yang berseberangan membuat berlarutnya dalam 
pelestarian konflik. Perjuangan penyelesaian masyarakat Desa Pandumaan-Sipituhuta 
yang telah diwariskan dari nenek moyang dan akan diwariskan ke generasi selanjutnya 
sesuai kaedah kearifan lokalnya. 
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Reeves, Glenn. (1999). History and ‘Mentawai: Colonialism , Scholarship and Identity in 
Rereiket, West Indonesia. The Australian Journal of Antropology, 10: 1, hlm: 34-55. 

 

Kata kunci: hegemoni; pembentukan identitas; kekuasaan-pengetahuan. 

Jurnal ini menceritakan tentang bagaimana seharusnya antropolog meneliti kehidupan 
sekelompok suku (atau masyarakat). Selama ini orang-orang yang bertempat tinggal di 
Kepulauan Mentawai dianggap mempunyai ciri identitas yang sama. Padahal, mengacu 
penulis,tiap-tiap orang yang tinggal di Mentawai, memiliki cara hidup yang berbeda 
sama sekali meski mereka tinggal di kepulauan yang sama. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Penulis mengkaji 
literatur tentang orang-orang Mentawai yang dibuat dari sejak zaman kolonial oleh 
pedagang, wisatawan, akademisi, dan misionaris. Untuk membandingkan, penulis 
melakukan penelitiannya sendiri di daerah Rereiket, Siberut, Mentawai. Ia mencoba 
mengkonstruksikan identitas orang Mentawai dari orang Mentawainya sendiri. Bukan 
dari pendapat di luar orang Mentawai. 

Reeves menyoroti bahwa literatur tentang orang-orang Mentawai yang tersedia selama 
ini tidak menggambarkan keberadaan orang Mentawai sebenarnya. Penulis 
membandingkan apa yang sebelumnya telah ada di literatur dengan hasil temuan 
penulis di lapangan. Contoh kecil dari perbedaan yang ditemukan adalah mengenai 
pengakuan orang-orang yang tinggal di Mentawai. Banyak literatur menyebutkan bahwa 
orang yang tinggal di Mentawai adalah orang-orang Mentawai (Mentawaians). 
Sedangkan Reeves menunjukan bahwa tidak semua orang yang tinggal di Mentawai mau 
disebut orang Mentawai, orang Rereiket misalnya. 

‘orang Rereiket’ adalah orang-orang yang tinggal di dekat sungai Madobag. . Meskipun di 
sekitar sungai ini terdapat daerah bernama Sagalube dan Silaoinan, orang-orang Rereiket 
enggan disebut dengan orang Sagalube atau orang Silaoinan. Salah satu perbedaan 
orang Rereiket dengan orang Mentawai terlihat pada bagaimana tata cara kematian dan 
pernikahan. Perbedaan tata cara ini bahkan terjadi di satu pulau yang sama yang ada di 
Mentawai.  

Secara umum, jurnal ini membahas mengenai hegemoni yang terjadi atas identifikasi 
dan definisi mengenai orang Mentawai. Kebudayaan yang ada di Mentawai disinggung 
sedikit sekali,Itu pun ditunjukkan hanya sebagai pembuktian. Mentawai disini, hanya 
sebagai contoh kasus. Inti dalam jurnal ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana 
seharusnya penelitian antropologi dilakukan.  
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Schefold, Reimar. (2007). Ambivalent Blessings: Head-Hunting on Siberut (Mentawai) in a 
Comparative Southeast Asian Perspective. Anthropos, Bd. 102, H. 2, hlm: 479-494. 

 

Kata kunci: Asia Tenggara; Siberut; Mentawai; perburuan kepala; pengorbanan manusia. 

Suku mentawai di Pulau Siberut mengklaim dirinya berasal dari sebuah lembah di barat 
laut pulau tersebut. Masyarakat tersebut memberlakukan sistim klan patrilineal serta 
kebiasaan bertempat tinggal di rumah panjang uma. Dalam uma tersebut bisa terdiri dari 
sepuluh keluarga. Hingga pada suatu saat keluarga yang menghuni uma tersebut 
bertengkar dan beberapa diantaranya berpindah tempat tinggal ke lembah lain. 
Sehingga jaringan klan memenuhi beberapa tempat di Pulau Siberut, serta ritual 
pengayauan menjadi hal yang dianut oleh suku Mentawai.  

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa ritual pengayauan (perburuan kepala) 
dianut oleh beberapa suku di Indonesia Aktivitas perburuan kepala tersebut turut dianut 
oleh suku di kepulauan Nias dan Kalimantan. Mengayau sebagai ungkapan ritual kepada 
dewa dan leluhur untuk melindungi komunitas masyarakat dari  kemalangan.  

Pada tahun 1967 ada penelitian yang berhasil mendokumentasikan tentang pengayauan 
di Pulau Siberut. Laki–laki  yang memiliki tanda tato cincin melingkar di lengan tangannya 
(pumumurat) termasuk beberapa lelaki tua yang terlibat dalam ritual ini. Mereka terlibat 
karena mengayau berarti membinasakan musuh yang bukan manusia sejati dan memiliki 
sifat – sifat kehewanan. Selain memburu kepala, mereka juga memotong kaki atau 
tangan korban sebagai bukti piala kemenangan. Piala kemenangan akan dibawa ke uma 
kemudian dicatat dalam bentuk tulisan angka di dinding uma. Pengayau juga 
mencatatkan di tubuhnya dalam bentuk tato sehingga mudah diketahui berapa jumlah 
korban pengayauan. 

Mereka mempersiapkan secara detail peralatan mengayau seperti belati yang gagangya 
berukir spiral atau kepala burung dan perisai yang indah berbentuk dan diwarnai, serta 
mempersiapkan kano perang yang telah dihiasi dengan indah. Jika mengalami 
kemenangan maka bertambah hiasan ornamen ukiran di balok kayu yang melengkung di 
punggung tiang, yang disebut pailok. Di Uma, mereka mempersiapkan sebuah lubang 
galian di sisi kanan bangunan di mana berbagai macam sesaji diletakkan, disertai dengan 
bibit tanaman tertentu dengan perlengkapan ritual magis. Bibit ini nantinya akan 
tumbuh dan berkembang menjadi semak, membangkitkan kehidupan mekar untuk uma 
baru 

Sebelum berangkat mengayau, agar berhasil maka didahului dengan pemanggilan jiwa-
jiwa yang menjadi korban kemudian menyanyikan lagus agar semakin agresif, berikut 
lagunya: Sebuah contoh dari serangan terhadap wilayah Tubeket: Segera akan ada  pai-
tou-ku, segera akan pergi adik kami pai-tou-ku, pai-tou-ku, ia membawa murka-Ku di 
luar sana untuk hutan bukit, ke bukit hutan kabut terselubung, di sisi yang jauh dari yang 
berdiri koka-lrzt dengan batang yang luas dan mahkota yang luas, di atas yang duduk 
elang dengan wajah cekung nya yang tahu bagaimana untuk merebut, yang tahu 
bagaimana lingkaran, berputar-putar ia merebut anak-anak dari Desa Tubeket, pa-to-pi-
gug-gug, pa-to-pi-gug-gug! 
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Kemudian jika terdengar oleh komunitas yang menjadi sasaran, akan berbalas dengan 
lagu untuk memberitahu bahwa akan terjadi pengayauan, berikut lagunya: Ku ku ku, saat 
ini para kepala orang-orang Saibi akan jatuh, saat mereka akan jatuh dengan wajah 
busuk mereka, dengan wajah maggoty mereka, saat jatuh, ku ku ku, melihat keluar, 
musuh telah datang dengan wajah maggoty, ku ku ku. 

Pengayauan bukan asal mengayau sebab mereka harus melindungi dari pengganggu 
yang merusak dan mengancam kenyamanan kehidupan komunitas di suku Mentawai-
Siberut. Dengan demikian, mitos yang mengatakan bahwa mengayau sebagai upaya 
ritual untuk memperkuat bangunan uma, jembatan dan bangunan lainnya adalah tidak 
benar. Pemerintah Indonesia membiarkan mitos itu tersebar dan tidak memahaminya 
secara bijak terkait dengan ritual ini, justru menganggap suku mentawai siberut itu 
primitif. 
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Setyowati, F. Murti dan Wardah. (2007). Keanekaragaman Tumbuhan Obat Masyarakat 
Talang Mamak di Sekitar Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Riau. Biodiversitas Volume 8 
Nomor 3, Juli, hlm: 228-232 

 

Kata kunci: keanekaragaman tanaman obat; masyarakat suku Talang Mamak; Taman 
Nasional Bukit Tiga Puluh 

Naskah ini merupakan hasil dari penelitian ekobotani terhadap berbagai tumbuhan obat 
yang berada di wilayah Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Riau. Penelitian ekobotani yang 
hasilnya dituliskan dalam naskah ini berupa daftar 78 jenis tumbuh-tumbuhan yang 
sering dimanfaatkan masyarakat setempat dalam masalah pengobatan. Tidak ada 
penjelasan lebih mendalam mengenai bagaimana hubungan masyarakat suku Talang 
Mamak sebagai penduduk lokal dengan tanaman-tanaman obat yang diteliti, baik secara 
sosial maupun ekonomi. Naskah ini hanya memaparkan data mengenai ragam tanaman 
obat.  

Dalam tulisannya, penulis mengungkapkan bahwa pengumpulan datanya dilakukan 
dengan cara observasi lapangan dan wawancara kepada tetua/kepala desa, kepala adat, 
dukun serta masyarakat setempat yang sering memanfaatkan tanaman-tanaman dalam 
kehidupannya. Masyarakat yang menjadi tempat penelitian penulis adalah masyarakat 
adat Suku Talang Mamak yang hidup di Desa Kerampal, Kecamatan Batang Gangsal, 
Kabupaten Indragiri Hilir , Riau.  

Setiap tanaman yang teridentifikasi kemudian dicari informasi lengkapnya masing-
masing, termasuk nama daerahnya, bagian tanaman yang digunakan, penyakit yang 
dapat diupayakan pengobatannya, bagaimana pengolahan tanamannya untuk menjadi 
obat, serta cara menggunakannya. Dia bahkan mengungkapkan bahwa dalam 
pengumpulan data, tanaman yang diidentifikasi juga dikumpulkan secara fisik dan dibuat 
herbarium. 

Tak ada penjelasan mengenai kehidupan Suku Talang Mamak dalam naskah ini, kecuali 
bahwa mereka merupakan masyarakat tradisional yang masih sangat bergantung pada 
tumbuh-tumbuhan, dan lebih khusus lagi dalam tulisan ini adalah tumbuhan obat-
obatan. Fokus penelitian dan tulisannya sendiri lebih pada tumbuhan obat-obatan yang 
berada di wilayah Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Riau.  

Penulis memang menyatakan bahwa kehidupan tradisional, yang sangat bergantung 
pada tumbuh-tumbuhan, mulai tergerus oleh kehidupan modern. Khusus dalam hal 
obat-obatan, semakin banyak masyarakat yang mulai menggantikan fungsi tanaman 
dengan obat-obatan yang dibuat secara massal di pabrik. Keberadaan tanaman obat 
mulai kurang diperhatikan dan pengetahuannya perlahan menghilang. Penulis 
menekankan pentingnya keberadaan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dalam menjaga 
kelestarian tanaman obat, yang ternyata sangat kaya di wilayah itu. 

Sebagai satu wadah yang berisi pengetahuan mengenai berbagai jenis tanaman yang 
dapat digunakan sebagai obat, tulisan ini dipresentasikan dengan baik. Di dalamnya 
lengkap dituliskan nama lokal/Indonesia tanaman tersebut, nama latinnya, asal 
daerahnya, penyakit yang dapat disembuhkannya, bagian yang dijadikan obatnya, 
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bagaimana cara mengolahnya, serta bagaimana cara menggunakannya, dilengkapi juga 
dengan status keberadaan tanaman (misalnya, jika langka dituliskan demikian) dan 
penjelasan singkat yang diperlukan untuk beberapa tanaman tertentu, beberapa bahkan 
dituliskan juga potensi ekonominya di masyarakat yang lebih luas. 
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Sihaloho, Limantina. (tanpa tahun). PT. TPL Merampas Tanah Adat Warga Desa 
Sipituhuta dan Pandumaan.Tulisan berupa esai. 

 

Naskah ini terdiri dari enam halaman yang secara sistematika terbagi dalam dua bagian. 
Bagian pertama adalah “pemerintah dan pemodal memperalat negara”, sementara 
bagian kedua adalah “merawat nilai kultural haminjon”. Dari sisi penulisan, naskah ini 
secara deskriptif berawal dari peristiwa yang terjadi pada tahun 2009, yang sekilas 
menguraikan konflik yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Selain itu, naskah ini 
sekilas menguraikan arti  penting tombak haminjon bagi masyarakat. 

Limantina Sihaloho menguraikan secara runut peristiwa pada tahun 2009. Saat itu pada 
tanggal 3 Agustus 2009, sekitar 400-an masyarakat dari Desa Sipituhuta dan Desa 
Pandumaan mendatangi kantor bupati Humbahas. Aksi itu bukan tanpa sebab karena 
pada 23 Juni 2009 masyarakat Desa Sipituhuta dan Desa Pandumaan mengetahui bahwa 
PT. Toba Pulp Lestari (TPL) - dulu merupakan PT. Inti Indorayon Utama (IIU) - telah 
menebangi Tombak Haminjon, yang terdiri dari tiga bagian yakni Lombang Na Bagas, 
Dolog Ginjang dan Sipitu Rura. Total luas tombak haminjon sekitar 4.100 Ha. Sementara 
perusahaan telah merusak sekitar 2.000 ha dari 4.100 itu. PT. TPL akan mengganti 
Haminjon dengan tanaman eucalyptus. Saat itu juga masyarakat spontan menyita 
peralatan PT TPL. Lalu, pada 14 Juli 2009, masyarakat kembali ke lokasi. Areal tanah adat 
yang dirambah oleh perusahaan semakin meluas. Esok harinya, pada 15 Juli 2009 sekitar 
200-an polisi dan brimob memasuki Desa Sipituhuta dan Pandumaan.  

Limantina Sihaloho juga berhasil menuliskan kekerasan yang dilakukan oleh polisi dan 
brimob. Pada tanggal 15 Juli 2009, Polisi dan Brimob mengobrak-abrik sebagian rumah 
masyarakat yang dianggap pimpinan kelompok. Ibu ketakutan, anak kecil menangis. 
Seorang ibu berusia sembilanpuluh lima tahun terinjak oleh polisi. Empat warga 
ditangkap. 

Setelah menguraikan peristiwa pada tahun 2009, Sihaloho menguraikan akar konflik. 
Peristiwa pada tahun 2009 disebabkan oleh konflik antara PT. TPL dan Masyarakat 
Sipituhuta dan Pandumaan. Konflik itu terjadi karena ada klaim dari PT TPL, dengan 
mendasarkan pada Kepres No 63 tahun 2004, Permen Perindustrian RI No. 03/M-
IND/PER/ 4/2005 tanggal 19 April 2005 dan Surat Keputusan Kapolri Nopol. 
Skep/738/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 dan berbagai surat-surat keputusan lainnya. 
Sementara masyarakat Desa Sipituhuta dan Pandumaan, mengklaim sebagai pemilik 
tanah adat tombak haminjon. Alas klaim mereka adalah riwayat bertani puluhan 
generasi di tombak haminjon. 

Lebih lanjut, naskah ini menguraikan peran pemerintah dalam konflik tersebut adalah 
melakukan pendataaan tanah dan kepemilikan serta bagian luasan di tanah adat. Dari 
tindakan tersebut, menurut Sihaloho, beberapa warga di Sipituhuta dan Pandumaan 
sendiri telah menerima uang hasil penjualan sebagian tanah adat di tombak haminjon 
dari PT. TPL.  

Bagian kedua dari naskah ini adalah “merawat nilai kultural haminjon”. Dunia 
internasional sudah mengenal haminjon tanah Batak selama ribuan tahun. Persoalan 
haminjon adalah juga persoalan identitas yang mengandung nilai-nilai historis dan 
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kultural yang sangat kaya. Petani haminjon mempunyai kulturnya sendiri.  

Menurut Sihaloho, perjalanan berpuluh kilometer ke tombak haminjon adalah juga 
sebuah spiritualitas, latihan mental dan daya tahan. Berada di tengah tombak membuat 
jiwa masyarakat dekat dengan alam dan Pencipta. Ini nampak antara lain lewat syair-
syair yang masyarakat senandungkan saat bekerja atau berada di tombak. Dari generasi 
ke generasi mereka memelihara tradisi bahwa setiap orang yang berangkat bekerja ke 
tombak harus suci dalam kata dan laku. Kesucian dalam kata dan laku memberi mereka 
kekuatan bersahabat dengan alam di mana binatang-binatang buas seperti harimau dan 
beruang juga bertempat tinggal. Cara masyarakat berinteraksi dengan hewan-hewan 
buas ini juga merupakan kekayaan kultural tersendiri; mereka tidak menjadikan alam dan 
hewan sebagai objek tapi sebagai subjek. 

Sihaloho berpendapat bahwa di samping haminjon sebagai mata pencaharian utama 
warga yang berprofesi sebagai petani haminjon, kita juga perlu mendukung mereka 
merawat nilai-nilai khas yang ada dalam tradisi bertani haminjon. 

Secara umum, naskah ini memperkuat pandangan Widiyanto (2012), dalam “Outlook 
Konflik Sumberdaya Alam dan Agraria 2012”, salah satu penyebab konflik agraria adalah 
perbedaan cara pandang antara perusahaan dengan komunitas setempat atas jenis 
tanaman yang ditanam. Perkumpulan HuMa mencatat salah satu contoh konflik 
kehutanan kategori ini terjadi pada kasus PT. TPL di Kabupaten Humbang Hasundutan, 
Sumatera Utara. Perusahaan membabat Hutan Kemenyan yang sudah dikuasai secara 
turun temurun oleh masyarakat Desa Sipituhuta dan Desa Pandumaan, serta 
menggantinya dengan pohon ekaliptus.  
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Singleton, William. (1998). Old Ways – New Ways : Talang Mamak of Tiga Balai, 
Inderagiri Hulu, Riau, Sumatera. Disertasi Universitas of St. Andrews. 

 

Melalui narasi kehidupan dari kelima biografi di Talang Mamak, Singleton menunjukkan 
bahwa ‘budaya’ yang terdapat pada banyak komunitas yang tersiolasi, komunitas non-
Muslim di dua sisi selat malaka, termasuk Talang Mamak dan Kubu di Sumatera, serta 
Semai dan Temuan di Malaysia, dapat dipahami sebagai relasi ekonomi antara para 
penguasa Melayu dan penguasa Minangkabau, dan situasi dewasa ini yang terus 
berkembang dalam kaitannya dengan peran suatu negara-bangsa yang modern yaitu 
Indonesia. 

Perspektif yang ingin ditawarkan oleh Singleton melalui artikel ini, yaitu 
mempertanyakan kembali label Proto-Melayu yang kerap direkatkan pada penduduk 
non-Muslim yang hidup terisolasi di tengah-tengah masyarakat Muslim di Sumatera – 
seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Talang Mamak. Hal yang sama yang juga 
terjadi pada masyarakat Semai dan Temuan di Malaysia. Melalui kajiannya ini, Singleton 
mengemukakan argumentasi bahwa suatu kelompok masyarakat tidak dapat semata-
mata dikaji berdasarkan karakteristik etnis saja, namun juga harus dikaji dalam 
keterhubungannya secara historis dengan kerajaan-kerajaan Islam yang sebagaimana 
dinyatakan Singleton sebagai: ...similar historical relationship with Muslim kingdoms who 
they served as debt-bondsmen. 
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Soraya, Andi Fatma. (2002). Sistim Pegelolaan Hutan Adat di Desa Tana Toa Kecamatan 
Kajang, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan. Skripsi Institut Pertanian 
Bogor, Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan. 

 

Kata Kunci: Hutan adat; masyarakat keammatoaan. 

Tulisan ini menjelaskan pengolahan hutan adat masyarakat keammatoaan yang ada di 
desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Suawesi Selatan.  
Masyarakat yang tinggal di Desa Tana Toa masih kuat memegang adat secara turun-
temurun. Adat ini yang menguatkan masyarakat mengolah hutannya sendiri. Adapun 
adat yang diyakininya dari turun temurun adalah  pasanga ri Kajang  (pesan-pesan di 
kajang) dan kepemimpinan yang jujur dan tegas oleh  Amma Toa. 

Pasanga diyakini sebagai pandangan hidup yang terkait hubungan manusia dengan 
Tuhannya, manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alamnya. Pasanga 
yang diyakini pemberian dari Turie' A' ra'na (Tuhan Yang Maha Esa) yang kemudian 
menjadi fatwa dan hukum yang dijalankan oleh Amma Toa pertama secara turun 
temurun. Selain keyakinannya terhadap pasanga, struktur kepemimpinan Amma Toa, 
ketegasan hukum, keteguhan dan ketaatan dalam melaksanakan ajaran pasanga, serta 
intensitas masuk hutang yang terbatas. Hal ini  menguatkan masyarakat keammatoaan  
untuk menjaga fungsi-fungsi hutan sehingga dapat terhindar dari pengrusakan tangan-
tangan manusia, baik pengrusakan secara langsung,maupun melalui kebijakan-kebijakan 
pemerintah yang berorientasi ekonomi yang tidak mempertimbangkan fungsi ekologi 
dan fungsi sosial  hutan tersebut. 

Dalam proses penulisan naskah ini, penulis menggunakan Metode Purposive Sampling, 
yang darinya terpilih 30 responden masyarakat keammatoan. Metode yang lain, penulis 
menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, teknik transek dan studi pustaka 
untuk menentukan data primer dan sekunder. 

Naskah ini juga mengurai tentang kehidupan masyarakat keammatoaan yang berada 
dalam dua wilayah, wilayah dimana ammatoa tinggal  ilalang embaya , atau disebut tau 
kamase-mase (orang sederhana), dan masyarakat yang tinggal di luar wilayah Amma Toa 
yang disebut ipantarang embayya atau tana kuasayya. Pembagian wilayah ini 
menunjukan juga bagaimana wilayah ini dipertahankan sebagai pemegang adat yang 
tidak terpengaruh dari dunia luar dan hanya mentaati ajaran pasanga ri kajang dengan 
menunjukaan kesederhanaannya, sementara wilayah ipantarang embaya adalah wilayah 
yang sudah mengenal dengan perkembangan dunia luar dan hidup seperti penduduk 
pada umumnya. Akses kedua-duanya terhadap hutan sama, semuanya harus tunduk dan 
patuh terhadap apa yang telah dianjurkan oleh Amma Toa dari pasanga.  

Dalam pasanga ri kajang yang terkait  hubungan manusia dengan lingkungannya, menitik 
beratkan pada masyarakat dengan melestarikan hutannya. Terdapat sembilan poin yang 
kuat menunjukan betapa pentingnya hutan tersebut. Diantaranya adalah keseimbangan 
dunia yang  dijaga karena jika sistemnya rusak maka akan menimbulkan akibat 
kesengsaraan yang parah seperti banjir, erosi, kekeringan dan akhirnya gagal panen. 
Selain itu, hutan juga di maknai sebagai pusaka yang dititipkan oleh nenek moyang yang 
harus di jaga dari kerusakannya serta tidak diperbolehkannya menebang hutan di dalam 
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hutan kramat upaya menghindari klaim seseorang atas kepemilikan  hutan secara 
pribadi. Pepohonan di dalamnya dibiarkan tumbuh dan mengalami suksesi alami. 

Amma Toa sebagai pemimpin adat turun temurun dari generasi kegenerasi dan dipilih 
karena memiliki kriteria-kriteria pemimpin yang baik, jujur dan tegas. Amma Toa  juga 
dapat di ganti jika meninggal dunia atau karena melakukan pelanggaran-pelanggaran 
yang di tetapkan oleh pasanga ri Kajang.  

Pada naskah ini belum menunjukaan kepada pembaca terkait dengan masa bertahannya  
Desa Tana Toa tidak terpengaruh dari dunia luar khususnya wilayah ilalang embaya dan 
bagaimana kampung ini memberi batasan atas wilayah hutan adat mereka, dan juga 
belum menunjukan gesekan atau konflik apa saja yang terjadi baik diantara mereka 
maupun konflik dengan pemerintah seempat. 
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Tadjoeddin, Mohammad Zulfan. (2007). A Future Resource Curse in Indonesia: The 
Political Economy of Natural Resources, Conflict and Development. Centre for Research 
on Inequality, Human Security and Ethnicity, CRISE Queen Elizabeth House, University of 
Oxford. 

 

Tadjoeddin, sebagai penulis naskah ini, membahas tiga pertanyaan utama: first, to 
determine to what extent the current discourse in the international literature on resource 
conflicts is relevant for Indonesia; second, to explore to what extent natural resources 
have factored in different types of conflict in Indonesia and what the channelling 
mechanisms were; and third, to consider the key policy implications for Indonesian 
development practioners and policy makers.  

Dalam menjawab ketiga pertanyaan tersebut, naskah ini terdiri atas beberapa bagian. 
Pada bagian pertama, naskah ini menganalisa pola-pola dan tipologi konflik kontemporer 
di Indonesia dan  menganalisa peran langsung atau tidak langsung dari sumberdaya alam 
(SDA) pada setiap jenis konflik. Bagian kedua, membahas tentang literatur tentang 
hubungan antara SDA dan konflik. Bagian ketiga, mereview peran SDA di dalam 
pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru (1966-1998). Bagian 
keempat menjelaskan pola makro konflik di Indonesia. Bagian kelima membahas peran 
SDA di jenis konflik di Indonesia. Bagian terakhir merupakan kesimpulan. 

Naskah ini memaparkan bahwa ekstraksi SDA berperan penting untuk pembiayaan 
perkembangan ekonomi dan sosial pada periode orde baru. Pilar perekonomian orde 
baru adalah minyak, gas, pertambangan dan kehutanan (kayu). Prestasi orde baru adalah 
pembangunan ekonomi namun pembangunan ekonomi yang bertumpu pada ekstraksi 
SDA namun juga mengakibatkan efek negative terutama pada ketidaksetaraan dan 
marginalisasi terhadap masyarakat. 

Bagaimana seseorang dapat menjelaskan pola makro dari konflik di Indonesia? Naskah 
ini menjelaskan, di antara berbagai alternatif yakni peran aktor. Actor-based 
categorization adalah kategorisasi sederhana yang menentukan konflik. Dalam naskah ini 
ada tiga aktor utama: negara,  masyarakat dan sektor swasta (perusahaan/badan usaha, 
termasuk BUMN perusahaan). Selain actor-based categorization, naskah ini juga 
memeriksa berdasarkan form-based categorization 

Naskah ini berhasil memeriksa peran yang berbeda yang dimainkan oleh SDA dalam 
berbagai konflik kontemporer di Indonesia.  Pertama, konflik regional-pusat. Pendorong 
utama adalah “aspirasi atas ketidaksetaraan” negara. Namun, letusan menjadi konflik 
kekerasan separatis itu sebagian disebabkan oleh tidak adanya mekanisme kelembagaan 
untuk menangani sengketa yang dapat diandalkan. Kedua, Peran yang dimainkan oleh 
SDA di konflik negara-masyarakat konflik kurang signifikan. Pemerintahan yang lebih baik 
adalah solusinya. Ketiga, pada konflik perusahaan-masyarakat, peran SDA bersifat 
langsung dan jelas. Isu-isunya bervariasi, mulai dari hilangnya akses masyarakat akses ke 
mata pencaharian, sengketa akuisisi lahan lokal oleh perusahaan, kebijakan pengelolaan 
sumber daya yang buruk, dan perusakan lingkungan. Keempat, peran SDA dalam konflik 
antarkomunal dapat berupa langsung maupun tidak langsung.  

 



 
40 | Konflik Agraria-Struktural di Wilayah Masyarakat Adat: Sebuah Bibliografi Beranotasi 

 

Walau ada beragam kritik terhadap tesis kutukan sumber daya, naskah ini memperkaya 
pemikiran mengenai kutukan sumber daya. Istilah kutukan sumber daya pertama kali 
dipakai oleh Richard Auty di tahun 1993 untuk menjelaskan bagaimana negara-negara 
yang SDA-nya berlimpah tidak mampu memanfaatkan kekayaan tersebut untuk 
mendorong ekonomi mereka dan bagaimana mereka mengalami pertumbuhan ekonomi 
yang lebih lambat daripada negara-negara yang SDA-nya sedikit.  Beberapa penelitian, 
termasuk oleh Jeffrey Sachs dan Andrew Warner, telah memperlihatkan hubungan 
antara keberlimpahan sumber daya alam dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi. 
Ketidaksinambungan antara kekayaan SDA dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat di 
negara-negara penghasil minyak bumi. Sejak 1965 hingga 1998, di negara-negara industri 
OPEC, pertumbuhan produk nasional bruto per kapita rata-rata 1,3%, sedangkan di 
negara-negara maju, pertumbuhan per kapitanya rata-rata 2,2%.  Sejumlah ahli 
berpendapat bahwa arus finansial dari bantuan asing dapat menciptakan dampak yang 
mirip dengan kutukan sumberdaya. 
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Tenaza, Richard. (1990). The Palm Oil Monsters. Journal BBC Wildlife 8, hlm: 830-831. 

 

Kata kunci: konversi hutan;  perkebunan skala luas; konservasi 

Naskah ini dengan tajam menyoroti skema pembangunan pemerintah Indonesia yang 
mendukung dan mendorong konversi hutan hujan di Siberut yang dimulai dengan 
masuknya perkebunan kepala sawit. Tenaza memaparkan berbagai akibat yang 
disebabkan oleh pelaksanaan rencana alih fungsi hutan Siberut yang dialami oleh 
masyarakat terutama berkurangnya sumber pangan yang dahulu tersedia di hutan-hutan 
mereka. Menurunnya jumlah hewan buruan, berkurangnya hutan sagu, serta 
tergerusnya ekosistem laut sebagai sumber pangan yang terjadi dengan sangat cepat 
seiring semakin berkurangnya luas hutan sebagai penopang kelangsungan hidup mereka.  

Berkurangnya luas hutan juga terjadi karena pertambahan jumlah penduduk. Tidak 
hanya untuk tempat tinggal, pembabatan hutan juga dilakukan untuk penanaman 
tanaman komoditi seperti cengkeh. Permasalahan semakin bertambah ketika banyaknya 
pendatang dari luar Mentawai. Mereka tidak hanya bekerja pada perkebunan sawit atau 
berburu kayu gaharu yang banyak terdapat di hutan-hutan Mentawai, tetapi juga 
“memperkenalkan” berbagai benda-benda modern kepada penduduk setempat seperti 
senapan angin dan penggunaan pestisida. Penggunaan senapan angin dan pestisida 
inilah yang turut mempercepat hilangnya hewan-hewan langka dari hutan Mentawai. 

Aktivitas pembabatan hutan untuk kepentingan komersial untuk dijual ke pasar luar 
negeri khususnya Inggris dan Belanda pada pertengahan 1980an juga kian menggususr 
keberadaan populasi primata yang mendiami hutan tersebut. Ini terjadi karena pohon-
pohon yang merupakan habitat berbagai primata itu, yang terutama diambil dari hutan 
Pagai tersebut telah jauh berkurang. 

“Walaupun kawasan Siberut telah ditetapkan sebagai ‘UNESCO biosphere reserve” tetapi 
itu hanyalah di atas kertas” (hlm: 831). Sejak dicabutnya program rencana pengelolaan 
hutan oleh WWF pada tahun 1982, tidak ada kelanjutan dari usaha tersebut. Karenanya, 
semakin meluas pula pembalakan hutan yang kini merambah cadangan hutan Siberut. 

Dapat kita lihat sebuah kenyataan yang dipaparkan dalam naskah ini bagaimana 
kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan Siberut justru diakibatkan oleh peran 
pemerintah Indonesia sendiri. Justru pemerintahlah yang berniat menggusur keberadaan 
hutan alami Siberut. Dimulai dengan pemberian ijin alih fungsi hutan sebagai 
perkebunan kelapa sawit hingga membawa dampak yang sangat besar terhadap 
hancurnya ekosistem. 
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Tyson, Dean Adam. (2008). The Politics of Decentralisation And Indigenous Revivalism in 
Sulawesi Indonesia:  The Nickel Project in East Luwu. Disertasi University of Leeds, School 
of Politics and International Studies (POLIS), United Kingdom. 

 

Kata kunci:  Otonomi daerah; Karonsie Dongi; tambang nikel.  

Naskah ini memperlihatkan bagaimana kebijakan politik di Indonesia berupa otonomi 
daerah memberikan ruang berbagai ragam strategi perjuangan masyarakat adat lahir. 
Situasi tersebut dipelajari Tyson dari pengalaman masyarakat adat Karonsie Dongi 
berhadapan dengan PT. Inco, perusahaan tambang nikel. Perjalanan sejarah Masyarakat 
Adat di sekitar tambang PT. Inco di Sulawesi Selatan yang dipaparkan dalam tulisan Tyson 
berjudul  The Nickel Project in East Luwu, bagaimana kontestasi politik lokal – otonomi 
dan masyarakat adat Karonsie Dongi.  

Sejarah orang Karonsie Dongi dan Soroako, yang  bermukim di sekitar danau Matano, tak 
bisa dilepaskan dari beberapa proses rembesan (intrusi)  sosial, politik, budaya dan 
ekonomi sejak awal abad ke-19. Mereka diperhadapkan dengan tarik-menarik dengan 
kekuasaan kerajaan Luwu Bugis, agama, kolonial Belanda hingga DII-TII, yang kemudian 
perusahaan tambang. Proses menyajarah inilah yang turut membentuk sistem sosial, 
politik dan budaya orang Karonsie Dongi, termasuk perjuangannya atas ekspansi 
tambang nikel.  

Titik sejarah perjuangan orang Karonsie Dongie atas tanahnya bermula dari serangan 
pasukan pemberontak DI /TII yang bertujuan mendirikan negara islam dan memaksa 
setiap orang memeluk islam, yang  justru membuat  orang Karonsie Dongi  meninggalkan 
kawasan leluhurnya makin jauh. Ketakutan terhadap DI/TII membuat banyak masyarakat 
adat yang terpaksa , melarikan diri ke berbagai wilayah di Sulawesi. Orang Karonsie yang 
secara bertahap kembali ke lahan leluhur mereka menemui kenyataan lahan-lahan itu 
berubah menjadi pemukiman karyawan di tahun 1972, lapangan golf dan smelter PT 
Inco. Pada 1968, PT. Inco mendapatkan konsesi pertambangan nikel dari Soeharto di atas 
tanah-tanah leluhur orang Karonsie Dongi dan Soaroako.  

Meluasnya perusakan lingkungan, alienasi lahan dan ancaman terhadap pola kehidupan 
tradisional masyarakat adat menjadi isu yang diangkat orang Dongi untuk 
mengkampanyekan kompensasi, awalnya.  Tapi mereka  menghadapi tantangan 
bagaimana menunjukkan "hubungan genetik" nya dengan tanah -  sebagai masyarakat 
adat untuk mendapatkan pengakuan sebagai pemilik dan pengurus wilayah tersebut, 
dan tentu saja kompensasi karena tanahnya digunakan dibongkar dan rusak. Semua 
bukti kepemilikan lahan dan lainnya juga musnah atau rusak bersama dengan serangan 
DI/TII. Hanya ada bangunan fisik penanda jika orang Karonsie adalah pengurus wilayah 
tersebut.  

Pada 1989, orang Karonsie dan Soaroako mengubah strategi perlawanannya dengan 
mendirikan organisasi bernama KWAS (Kerukunan Wawaini Asli Soroako). Perusahaan 
dan pemerintah tidak  menyukai kehadiran mereka, sementara militer berupaya agar 
kegiatan mereka tak berpengaruh secara politis. Upaya awal dilakukan orang Karonsie 
lewat konfrontasi, demonstrasi, pemaksaan dan reklaiming – yang ongkos keamanannya 
tinggi dan tak menghasilkan solusi politik berkelanjutan.     
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Otonomi daerah melahirkan konstalasi politik lokal, salah satunya  trend pemekaran 
wilayah yang mencapai dua kali lipat sepanjang 2002-2004. Dinamika ini melahirkan 
kontestasi yang makin komplek antara pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan 
beragam NGO yang memberikan dukungan pada perjuangan masyarakat adat. Muppidi 
(2005) menyebutnya sebagai, dimana warga negara dan para pendukungnya dikunci 
pada beragam bentuk institusi dan kekuatan struktural".Otonomi daerah memberikan 
ruang kepada daerah untuk memimpin penyelesaian konflik. Apalagi warga desa 
memungkinkan bertanya langsung masalahnya kepada Pemerintah atau perusahaan 
melalui Badan Musyawarah Desa.  

Salah satu siasat warga korban PT Inco adalah dengan membentuk organisasi 
perjujuangan pada 1989, yaitu KWAS atau Kerukunan Wawainia Asli Soroako. KWAS 
menjadi anggota AMAN pada Mei 2001, AMAN Sulawesi Selatan mendukung advokasi, 
pemetaan dan dokumentasi sejarah adat, sementara kelompok penekan macam JATAM, 
WALHI dan DTE menyediakan informasi yang dibutuhkan publik internasional berkaitan 
dengan masalah lingkungan dan kampanye penyadaran publik lainnya. 

Arianto Sangaji secara khusus mengkritik koalisi yang tak terikat dalam advokasi kasus PT 
Inco ini karena visinya yang lemah, termasuk komitmen yang diperlukan untuk 
menggiring kepada solusi masalah. Ia mengusulkan, adanya  organisasi permanen, 
terlembaga dan pemimpin yang demokratis dibanding pemimpin informal, personal dan 
adhoc koalisi yang punya target jangka pendek. PT Inco menyebut para aktivis ini 
melakukan "pekerjaan yang tak selesai, hanya memprovokasi masyarakat dan tak 
membangun dasar untuk perubahan kebaruan atau perjuangan". Namun di lapang, 
terasa Orang Karonsie yang tak terlihat kini mulai menjadi perhatian, lewat menyuarakan 
masalah HAM dan lingkungan, termasuk isu buruh – yang sayangnya membuat masalah 
paling sulit yang dialami komunitas justru tak banyak diungkap.  

Otonomi daerah juga membuat PT Inco juga mulai memperbaiki kinerjanya sesuai 
perangkat-perangkat internasional untuk memperbaiki wajahnya yang salalu 
digambarkan sebagai perusak lingkungan dan pelanggarar HAM. Bagian relasi eksternal 
PT Inco kini memberikan perhatian terhadap hubungan-hubungan dengan pejabat 
pemerintah lokal.  Mereka juga merekrut ahli  transparansi perusahaan dari  Jakarta yang 
mengharmonisasi standar PT Inco dengan standar program Ekstraktif Industri 
Transparansi Initiative (EITI), Panduan Pelaporan Berkelanjutan (SGR),  standar audit dan 
assurance, serta panduan standar akutansi. Tak lupa juga menjadi bagian Global Mining 
Initiative, serta standar baru amdal dan penutupan tambang. Mereka mulai 
mendiuskusikan bagaimana para pemangku kepentingan ditingkatkan perannya.  Meski 
masalah orang Soroako  mendapat titik terang,  masalah orang Karonsie justru jalan di 
tempat. Klaim tanah mereka berbenturan dengan wilayah Kontrak karya PT Inco. Orang 
Karonsie akhirnya mendirikan organisasi masyarakat adat Kerukunan Petawawo Asli 
Karonsie Dongi (KRASPASKAD).   

Pada Juni  2002, pertama kalinya orang Karonsie Dongi menyerukan agar pemerintah 
dan perusahaan memberi pengakuan kepada hak-hak adat mereka. Mereka juga 
menyampaikan keinginan untuk melakukan revitalisasi adat, termasuk rekonstruksi 
rumah adat untuk ritual, upacara dan  berdiskusi. Mereka memutuskan segala bentuk 
negosiasi yang berhubungan dengan pemukiman kembali harus dilawan karena akan 
memisahkan orang Karonsie dengan lahannya. Fizpatrick (2005)  menggambarkan ini 
sebagai  cara dan simbol ekologi masyarakat korban dan teropresi oleh kejahatan kapital 
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dan kerakusan politik.  

Salah satu bagian revitalisasi adat, tuntutan renegosiasi paket pembangunan permanen 
rumah orang Karonsie. Atau dengan kata lain mereka menuntut semua orang Karonsie 
adalah korban dari aleniasi lahan sejak 1970. Mereka juga melakukan pemilihan untuk 
memilih Komite Kompensasi Desa – yang disyaratkan pemerintah jika akan melakukan 
renegosiasi. Terpilihlah Tim Lima (T5) yang mewakili komunitas melakukan negosiasi. 

Salah satu langkah penting yang dilakukan  berkaitan hal di atas adalah genealogical 
survey pada 2004, yang prosesnya disetujui T5 untuk kompensasi. Setahun berikutnya 
rekomendasi survei dibacakan di depan kantor Bupati Luwu. Pemerintah dan PT Inco 
akhirnya mengakui proses ini. Keduanya akhirnya menerima bahwa klaim orang Karonsie 
dongi merupakan konsep dari leluhur mereka. Sekitar 57 keluarga diakui sebagai 
penghuni kawasan tersebut. 

Namun, rekonstruki sejarah juga mudah dimanipulasi. Ujungnya warga menyetujui 
pemukiman kembali orang Dongi di Pottawa, Wasuponda.  Belakangan meskipun rumah-
rumah sudah dibangun di Wasuponda, sebagian Karonsie menolak. Bumi Perkemahan 
dulunya adalah tempat bertanam dan tinggal para leluhur. Mereka juga menyerukan 
orang karonsie untuk meniggalkan perumahan di Wasuponda dan kembali ke  bumi 
perkemahan akan memberi pesan politik yang jelas.  Pada 2000, delapan diantara 
mereka yang pindah kembali ke Bumi perkemahan. Lima tahunn kemudian, perusahaan 
tidak mengakui pemukiman warga Karonsie di bumi perkemahan dan menyatakan 
bahwa kawasan itu masuk wilayah kontrak karya mereka, dan menyarankan Karonsie 
Dongi mencari tempat lain. Di tahun 2007, sekitar 1500 orang malakukan aksi di depan 
kantor PT Inco, menandakan penyelesaian masalah ini tak pernah tuntas. 
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Verbist, Bruno dan Gamal Pasya. (2004). Perspektif Sejarah Status Kawasan Hutan , 
Konflik dan Negosiasi di Sumberjaya, Lampung Barat-Propinsi Lampung 2004. Jurnal 
Agrivita Vol. 26, Nomor 1, Maret, hlm: 20-28. 

 

Kata kunci: Konversi lahan; Orang Semendo; degradasi hutan; pendekatan sejarah; 
kebijakan. 

Kajian Verbist dan Pasya ini menggunakan pendekatan sejarah dalam menganalisis 
konflik perubahan tata guna lahan di Lampung Barat yang melibatkan Orang Semendo, 
sebagai penduduk asli, dengan pemerintah. Pendekatan itu dipergunakan, selain karena 
tingkat kerumitan konflik, khususnya karena perubahan lahan yang telah berlangsung 
sejak zaman kolonial hingga kini. Sebagai tambahan, tulisan ini cukup menarik karena 
dikaji oleh dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Bruno Verbist adalah 
seorang peneliti di ICRAF, dan Gamal Pasya adalah seorang berlatar belakang pegawai 
pemerintahan di Bappeda Propinsi Lampung. Sehingga, aspek kajian kebijakan yang 
diikuti dengan pengembangan sejumlah program pemerintah di sektor kehutanan sangat 
padat dituangkan dalam tulisan ini. Tentu saja, aspek antropologis, semisal pola 
bercocok tanam Orang Semendo, ikut juga menjadi bagian yang memadatkan riset ini. 

Orang Semendo, sebagai suku tertua di Lampung, diperkirakan telah bermigrasi ke 
daerah itu sejak tahun 1876. Mereka masuk dari propinsi Sumatera Selatan dan 
seterusnya menuju bagian Selatan, Lampung. Suku ini dikenal memiliki kemampuan di 
bidang pertanian, khususnya teknik keduk dan menerapkan pola gilir balik. Pada 
perkembangannya, mereka mulai meninggalkan sistem tersebut dan mempraktekkan 
sistem menetap; komoditi yang mengikat mereka adalah kopi. Awal abad ke 19, 
pemerintah kolonial mendatangkan transmigran Jawa ke daerah tersebut. Kehadiran 
para transmigran dimanfaatkan oleh orang Semendo; para migran tersebut dipekerjakan 
di perkebunan kopi milik mereka; Sementara itu, penduduk asal Pulau Jawa ini juga 
mengusahakan pertanian lahan basah, sawah, atas tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan 
sebagai perkebunan kopi. 

Perubahan atas penggunaan lahan ini juga dilatarbelakangi dengan perubahan kebijakan 
pemerintah yang diterapkan sejak zaman kolonial.  Pemerintah Kolonial menerapkan 
aturan yang tidak mengakui keberadaan marga dan mempersempit ruang kelola Orang 
Semendo. Sistem pemerintahan lokal pun berganti dari marga menjadi Kepala Daerah, 
sebagaimana yang diterapkan saat itu di Pulau jawa. Namun, pada tahun 1928, 
pemerintah mengubah kebijakan tersebut, sebagai upaya untuk meningkatkan 
pendapatan negara jajahan, dimana setiap orang yang membuka lahan wajib 
menyetorkan pajak, sehingga sistem marga pun kembali diberlakukan.  

Komoditas kopi pada saat ini tetap dipertahankan, namun dengan persyaratan untuk 
membatasi laju pembukaan lahan, maka peremajaan menjadi upaya yang diaktifkan. 
Walaupun pemerintah membatasi luas wilayah orang Semendo, namun kawasan yang 
ada hanya di bagi hutan negara dan kawasan untuk peruntukkan lain; sehingga, repong 
damar milik orang semendo tetap terjaga. 

Pada masa Orde Lama, nasionalisasi yang digencarkan pemerintahan baru berakibat 
kepada tidak diakuinya Marga. Namun, hak ulayat tetap diakui, sehingga ada dua sistem 
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hukum yang diberlakukan atas obyek yang sama; ini berakibat kepada kebingungan di 
antara masyarakat adat. Situasi ini semakin dipertegas dengan kehadiran Undang-
undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (UUPA), yang 
memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan menentukan hak atas 
tanah, termasuk transfernya.  

Zaman Orde Baru dan Reformasi, perubahan lahan semakin meningkat jumlahnya. Ini 
sebabkan: (a) pertambahan penduduk melalui transmigran spontan, walaupun 
Pemerintah Lampung telah menutup pintu untuk transmigrasi; bahkan daerah ini harus 
mengirimkan penduduk keluar daerahnya; (b) meningkatnya jumlah pengusaha yang 
menggunakan lahan sebagai obyek usahanya, semisal perkebunan besar; (c) program 
pemerintah yang mendorong kepada pelestarian lingkungan, semisal perlindungan 
Daerah Aliran Sungai (DAS), justru tidak berhasil. 

Pada zaman orde baru dan reformasi, program pembangunan yang berkaitan dengan 
kehutanan selain berakibat kepada penurunan kualitas hutan, juga memicu terjadinya 
konflik antara Orang Semendo dengan Pemerintah. Sebagai contoh, Penetapan Tata 
Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) di tahun 1990, Orang Semendo digusur dari 
wilayahnya, dan berdasarkan peta itu, kawasan yang sejak zaman Belanda milik mereka 
justru di ambil alih oleh negara. Untuk itu sejumlah operasi militer di gelar, semisal 
Operasi Tanggamus dari tahun 1990 sampai dengan 1991, dan Operasi Jagawana di 
tahun 1995. Pada sisi lain, era reformasi juga berkontribusi positif kepada penyelesaian 
konflik antara Orang Semendo dengan pemerintah. Perubahan sistem pemerintahan dari 
sentralistik ke desentralisasi, memberikan ruang kepada pemerintah lokal untuk 
mengatur sendiri daerahnya. Di titik itulah, pemerintah Propinsi Lampung mendorong 
kepada model penyelesaian Hutan Kemasyarakatan (HKm), termasuk rancangan 
peraturan daerah. 

Walaupun kajian ini menggunakan pendekatan sejarah dan sejumlah data yang bernilai 
antropologi, namun tidak memperlihatkan bagaimana pola penyelesaian lokal yang 
dilakukan Orang Semendo dalam menjaga lingkungan, khususnya hutan. Ini hanya 
menampilkan bagaimana Pemerintah Propinsi menjadi pihak yang berperan penting 
dalam penyelesaian konflik yang ada Sebagai tambahan, tulisan ini juga kontras dengan 
kajian S.Suyanto, dkk di tahun 2005 tentang bencana kebakaran hutan. Tulisan tersebut 
menggambarkan bagaimana keberhasilan masyarakat lokal dalam menjaga hutan dan 
mencegah terjadinya kebakaran hutan. 
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Wagner, Wilfried. (2003). The Mentawaian Sense Of Beauty: Perceived Through Western 
Eyes. Indonesia and The Malay World, Vol. 31, No. 90, July, hlm: 199-220. 

 

Kata kunci: Kebudayaan; sistem sosial; masyarakat adat. 

Artikel yang dimuat dalam jurnal Indonesia and the Malay World ini, secara umum 
memaparkan berbagai penggambaran masyarakat asli Mentawai oleh beberapa orang 
Barat yang pernah singgah di Mentawai. Orang-orang Barat mengawali interaksi dengan 
masyarakat Mentawai sekitar abad 18 sebagai pedagang yang mencari beberapa 
komoditi untuk diperdagangkan di pasar Eropa. Dari interaksi awal ini, mereka 
mengamati kehidupan orang-orang asli Mentawai dan melakukan interpretasi atas 
budaya dan sistem kemasyarakatannya.  

Masyarakat Mentawai secara khusus tidak dapat terlepas dari mitos-mitos yang 
melingkupi masyarakatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Wagner bahwa "...dalam 
cerita rakyat Mentawai ini, keindahan adalah suatu bentuk persepsi diri dan sebuah 
konsep hidup. Saat keindahan telah diraih, hal itu dikonotasikan dengan kualitas-kualitas 
lainnya. Ia membentuk sesuatu yang dapat terlihat sisi sensorik sesuatu yang 
transcendental” (hlm 2). Dalam pandangan Wagner, tato –dan segala bentuk seni- yang 
lazim pada masyarakat Mentawai bukan semata-mata bernilai seni. Lebih dari itu, ia 
bersifat transendental. Sementara dalam pandangan sebagian besar orang Barat 
menganggap masyarakat di luar Eropa sebagai primitif, sebagaimana ditunjukan oleh 
Nieuwenhuis melalui foto-fotonya tentang penduduk Mentawai. Nieuwenhuis 
mengatakan jika masyarakat Mentawai yang dianggap primitif oleh sebagian besar orang 
Eropa khususnya karena terbatasnya mereka pada interaksi dengan dunia luar dan lebih 
dari itu “…besar kemungkinan jika dia pernah memiliki pengalaman yang tidak 
menyenangkan dengan senjata api orang Eropa…” (hlm 8).  

Lebih lanjut, Nieuwenhuis menggunakan metode antropologi yang baru dikenal saat itu 
untuk meneliti lebih jauh mengenai kebudayaan manusia yang dianggap “ras primitif” 
yang berada pada tangga terbawah pembangunan dan diidentikkan sebagaimana nenek-
moyang orang Eropa pada Jaman Batu. Perspektif ini merupakan kelanjutan pandangan 
Raffles yang mengatakan bahwa “…primitif disematkan untuk diidentikkan dengan 
keindahan, cinta damai, naif dan tanpa hambatan seksual” (hlm 10). Sementara Mess 
mengatakan bahwa “'masyarakat tersebut adalah masyarakat yang damai, tetapi berada 
pada tahap pembangunan yang sangat primitif’” (hlm 10). 

Dapat kita temukan dalam naskah ini jika para peneliti Eropa memandang bahwa segala 
bentuk kebudayaan masyarakat Mentawai dianggap “primitif” karena mereka tidak 
melihat proses-proses sejarah di dalamnya. Mereka menerapkan standar-standar yang 
mereka bawa dari Eropa untuk menilai kebudayaan masyarakat di luar mereka. Tentu hal 
ini sangat berbeda dan bukanlah pada tempatnya untuk melihat masyarakat luar 
menggunakan perspektif Eropa. Wagner membandingkan konsep orang Mentawai 
dengan impresi visual orang Barat atas orang Mentawai.  

Pada kesimpulannya, Wagner menuliskan bahwa “di atas segalanya, perbandingan kita 
menunjukkan bahwa –baginya- keindahan merupakan suatu konsep pemenuhan diri, 
sementara bagi para penafsir Barat, ia tidak lebih daripada suatu penamaan romantik 
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yang disematkan pada orang-orang Mentawai tanpa pengetahuan atau partisipasi 
mereka” (hlm 18). Sementara orang Mentawai menganggap jika kepercayaan mereka 
atas cerita Sitakigaigailau sebagai suatu “…kedamaian batin pikiran dan kedudukan yang 
sesuai bagi seseorang dalam lingkungan sosial dan alamnya” (hlm 18). Orang Mentawai 
berkeyakinan jika segala sesuatu memiliki jiwa. Setiap manusia, tumbuh-tumbuhan, 
pepohonan, rerumputan, bahkan setiap tindakan (termasuk segala bentuk kebudayaan) 
memiliki jiwa (hlm 18), para peneliti Barat beranggapan, sebagaimana dalam foto-foto 
atau gambar yang mereka buat “…tidak menunjukkan apapun mengenai konsep-konsep 
yang tersembunyi dalam tato-tato.” Karena, seperti disebut sebelumnya, “mereka hanya 
memakai perasaan estetika orang Barat ” (hlm 19) 
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Wawrinec, Christian. (2010). Tribality and Indigeneity in Malaysia and Indonesia: Political 
and Sociological Categorization. Journal of Southeast Asia, Winter, hlm: 96-107. 

 

Sampai saat ini masih terdapat berbagai definisi dan perbedaan pandangan diantara 
para akademisi, maupun aktor negara dan aktor non-negara, mengenai makna 
“indigeneity” yang tepat. Perbedaan pandangan terhadap makna istilah ‘indigneity’ 
tentu berkonsekuensi dengan beragam penggunaan istilah tersebut termasuk berbagai 
artikulasinya. Dengan mengacu pada risetnya di Malaysia dan Indonesia, Wawrinec 
membangun argumentasinya mengenai ambiguitas makna tersebut dengan menyoroti 
kesehariaan dan proyeksi masa depan dari masyarakat adat setempat. Wawrinec 
berusaha untuk membedakan antara tribalitas (tribality) dan indigeniti (indigeneity) 
dalam sudut pandang sosiologis maupun politis, sebagaimana pernyataannya: 
“differentiate between the terms “tribality” and“indigeneity,” and between a political 
and a sociological definition of indigeneity.” (p.1) 

Melalui artikelnya tersebut, Wawrinec mencoba menemukan keterhubungan antara 
eksistensi kelompok suku minoritas (tribal minority) dengan gerakan masyarakat adat 
secara internasional. Ia melakukan kajian terhadap dua studi kasus pada masyarakat 
yang tinggal di hutan – baik masyarakat Batek yang tinggal di Taman Negara (Pahang, 
Terengganu dan Kelantan, Malaysia) dan Orang Rimba (atau  Anak Dalam/Kubu) yang 
tinggal di Taman Nasional Bukit Duabelas (Jambi,Indonesia).  

Dengan mengkaji kedua studi kasus tersebut, ia bermaksud merumuskan suatu 
perangkat analitis yang nantinya dapat digunakan dalam studi sosiologis berikutnya. Di 
bagian akhir tulisannya, Wawrinec membahas substansi dan hasil berbagai program 
pemerintah terhadap pemberdayaan sosio-ekonomis pada masyarakat adat tersebut.  
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Weintré, Johan. (2003). Organisasi Sosial dan Kebudayaan Kelompok Minoritas 
Indonesia: Studi Kasus Masyarakat Orang Rimba di Sumatra (Orang Kubu Nomaden). 
Yogyakarta, Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. 

 

Kata kunci: masyarakat adat; pembagian kerja sosial; lingkungan; transmigrasi. 

Naskah ini merupakan hasil penelitian lapangan di pemukiman Orang Rimba (bagian dari 
Orang Kubu), di Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi. Tepatnya di Dusun Singosari dan 
Dusun Paku Aji, Desa Pematang Kabau, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi 
Jambi. Ruang lingkup naskah ini menyajikan sejarah dan asal usul Orang Rimba, 
hubungan mereka dengan lingkungan, struktur sosial dan filosofi hidup Orang Rimba, 
termasuk menyajikan situasi mutakhir Orang Rimba.  

Dalam hal mata pencaharian, secara tradisional kebutuhan makanan pokok dan 
kebutuhan lain bisa dipenuhi oleh hutan. Gaya hidup tradisional terdiri dari berburu dan 
meramu (hunting and gathering). Di hutan mereka meramu buah-buahan, ubi, binatang 
kecil, kayu, dan damar yang pada umumnya - tetapi tidak selalu - dilakukan oleh kaum 
perempuan. Sementara kaum laki-laki memburu binatang di hutan dan membuka hutan 
untuk ladang. Saat membahas mata pencaharian, Johan Weintre juga menjelaskan soal 
kedekatan Orang Rimba dengan lingkungan (hutan). Semangat konservasi sudah ada 
pada tradisi mereka sejak dulu. 

Duapuluh tahun terakhir terjadi banyak perubahan di sekitar Bukit Duabelas, salah 
satunya disebabkan program transmigrasi. Kedatangan sejumlah besar transmigran 
menyebabkan persaingan tanah lebih ketat. Tanah tradisional orang Rimba menjadi lebih 
berkurang secara signifikan,  hasil perburuan yang merupakan sumber makanan pokok 
Orang Rimba juga ikut menurun.  

Program pembinaan Orang Rimba oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial 
berjalan kurang sesuai dengan aspirasi warga. Walaupun ada kelompok yang sudah 
dibina, masih ada kelompok yang bertekad untuk melestarikan cara hidup tradisional 
mereka.  
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