
Demong Samin: Menuju Kepastian Hak Tata Kelola Hutan Adat Rejang
(Studi Kasus di Desa Kota Baru, Embong 1, dan Embong Uram, Kabupaten

Lebong)
Oleh:

Ahmad Jaetuloh, Pramasty Ayu Koes Dinar, Bayu Budiandrian

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan  hutan  adat  di  Indonesia  memasuki  era  baru  paska  di  terbitkannya  Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan
uji materil yang disampaikan para pemohon mengenai hutan adat. Status hutan adat yang dulu
berada di bawah kewenangan Negera, kini dapat di keluarkan dari kawasan hutan Negara dan
masyarakat hukum adat diberikan kewenangan untuk mengelola kembali hutan adatnya melalui
izin pemerintah.  Kebijakan tersebut tentu saja  membutuhkan reformasi politik,  ekonomi dan
budaya secara lebih luas yang nampaknya belum berjalan dengan baik hingga ke tingkat lokal
dan daerah. Salah satunya adalah pengajuan Hutan Adat oleh masyarakat Rejang di Kabupaten
Lebong yang telah berjalan hampir lima tahun, hingga saat ini belum juga rampung. Padahal
Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Rejang telah terbit. Faktor
utama  yang  menjadi  kendala  adalah  belum  terbitnya  SK  Bupati  tentang  pembentukan  tim
verifikasi  dan  identifikasi  Hutan  Adat.  Walaupun Dinas  KLHK Provinsi  Bengkulu  bersama
dengan AKAR Foundation selaku lembaga pendamping telah berusaha keras mendorong agar
SK tersebut segera ditanda tangani. Permasalahan lain yang juga perlu diantisipasi adalah faktor
kesiapan masyarakat dalam mengelola hutan adatnya sendiri.  Mengingat bahwa relasi antara
MHA Rejang dan hutan adatnya telah berubah setelah sekian lama dipisahkan oleh TNKS.

Sejarah keterpisahan antara MHA Rejang dengan hutan adat ketika negara dengan gegabahnya
menerbitkan Surat Menteri Pertanian No.736/ Mentan/X/1982 tentang wilayah Taman Nasional
Kerinci Seblat (TNKS). Dengan luasan TNKS sebesar 1.484.660 Ha. Luasaan TNKS sendiri
mengalami  perubahan  dari  tahun  ke  tahun.  Tahun  1996  misalnya,  melalui  SK  Menteri
Kehutanan nomor 192/Kpts-II/1996 luasan TNKS berkurang menjadi 1.386.000 Ha. Terakhir, di
tahun 2004; berdasarkan SK Menhut No.420/Menhut-II/2004, tertanggal 19 Oktober 2004; luas
TNKS meluas menjadi 1.389.510 Ha. Khusus di Kabupaten Lebong, luas TNKS setara dengan
51% dari luas wilayah Lebong (192.924 Hektar).1 Dan terdapat lebih dari 70 desa di Kabupaten
Lebong  masuk  dalam  kawasan  TNKS.2 Sehingga  akibat  dari  penetapan  wilayah  TNKS ini
adalah  hilangnya  hak-hak  MHA Rejang  dan  tergerusnya  identitas  mereka  sebagai  sebuah
kasatuan sosial yang memiliki relasi sejarah yang panjang terhadap wilayah adatnya.

Paska  ditetapkannnya  TNKS  tersebut,  aparat  kehutanan  melakukan  aksi-aksi  represif  yang
mencuat  pada akhir  rezim orde baru yakni  sekitar  tahun 1990-1998.  Masyarakat  diusir  dan
dilarang  untuk  melanjutkan  aktivitas  di  hutan  mereka.  Pondok  di  kebun  dihancurkan  dan
dibakar, tanaman di kebun ditebang, pengelola kebun dikumpulkan dan dipaksa menggunakan
kalung  yang  bertuliskan  “perambah”  dan  diarak  keliling  desa.  Aksi-aksi  refresif  aparat
kehutanan  tersebut  kemudian  membekas  dan  menyebabkan  trauma  psikis  pada  masyarakat.
Sehingga beberapa masyarakat terpaksa mencari alternatif ekonomi dan sama sekali berhenti
melakukan aktifitas di dalam hutan. Apapun pekerjaan dilakukan, terutama pekerjaan yang tidak

1  Hendry, Dedek, Studi Pola Penguasaan Lahan/Pemanfaatan Sumber Daya Alam Masyarakat di Dalam dan 
Sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat, Provinsi Bengkulu, Bengkulu: Akar Foundation, 2015, Hal. 19  

2   Mengutip Zainudin (2018), bahwa terdapat lebih dari 70 desa di Kabupaten Lebong yang masuk dalam zona-zona 
tertentu dalam taman nasional. 



membutuhkan  keahlian  khusus,  seperti  tukang  bangunan  sampai  kuli  angkut.  Banyak  juga
warga yang masih diam-diam masuk kedalam hutan untuk menghasil hutan; kopi, sayur maupun
kayu.  Namun demikian,  hal  yang tidak kalah penting adalah terdapat  nilai  religi  dan sosial
dalam Hutan Adat Rejang.3 Misalnya saja, terdapat lokasi di hutan adat yang diyakini MHA
sebagai  tempat  yang  sakral  dan  tidak  boleh  didatangi  sembarangan  orang  apalagi  merusak
hutannya.  Di  hutan  tersebut  diyakini  bersemayam  arwah  para  leluhur  dan  roh  halus  yang
menjaga dan melindungi MHA Rejang. Selain itu, banyak sekali peraturan dan larangan yang
lahir dari MHA Rejang tentang pengaturan membuka hutan dan menebang pohon. Misalnya
saja, tidak boleh menebang pohon yang berumur ratusan tahun dan dipercaya dihuni oleh roh
halus. Sistem kepercayaan MHA Rejang yang telah terbangun ratusan tahun ini tidak menjadi
perhatian oleh negara, dan negara dengan sepihak menetapkan hutan adat menjadi TNKS yang
melarang MHA Rejang untuk mengakses hutan adatnya sendiri.4

Disisi lain, tanah desa khususnya persawahan tidak terlalu banyak berkembang. Hasil pertanian
padi hanya cukup untuk bertahan hidup keluarga petani, sedangkan produktifitas ikan semakin
lama semakin menurun; indikasi karena penggunaan peptisida. Kondisi ini membuat banyak
dari warga disekitar TNKS sangat bergantung pada perkebunan kopi yang berada di wilayah
TNKS. Pelarangan warga memasuki kawasan TNKS merupakan ancaman tersendiri oleh warga
dan  berujung  pada  terjadinya  ketegangan  antara  pemangku  TNKS  dan  warga  sendiri.
Intentifikasi perkebunan kopi hutan garapan; sekarang dikalim sebagai Kawasan TNKS, juga
memberikan dinamika perubahan relasi masyarakat adat dan hutan adatnya tersendiri. Hal ini
tentu harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang berkepentingan. 

Bagi  MHA Rejang,  penetapan  kawasan  dan  batas  TNKS  dianggap  telah  merampas  hak,
menghancurkan sumber penghidupan, mempersempit ruang hidup, dan menggerogoti  hukum
adat Rejang. Selain itu, penetapan kawasan dan batas TNKS dianggap telah memutuskan relasi
yang intim antara MHA Rejang dengan hutan adatnya sendiri. Walaupun hari ini negara mulai
membuka  peluang  penetapan  hutan  adat  kepada  MHA Rejang  kembali,  namun  yang  harus
diperhatikan  adalah  tata  kelola  seperti  apa  yang  bisa  berlaku  di  hutan  adat  MHA Rejang.
Mengingat  bahwa  sudah sekitar  20  tahun terakhir  ini  MHA Rejang tidak  mengakses  hutan
adatnya.  Sehingga  penting  untuk  mengetahui  unsur-unsur  apa  saja  yang  dianggap  penting
sebagai “kunci” untuk mendapatkan kepastian hak tata kelola HA Rejang. 

1.2. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana perubahan relasi antara MHA Rejang terhadap Hutan? 
a. Sejarah penguasaan hutan di MHA Rejang dari masa ke masa?
b. Siapa saja aktor yang berkuasa di MHA Rejang?
c. Bagaimana mekanisme akses masing-masing aktor dalam mendapatkan kepentingannya?
d. Akses apa saja yang dimiliki oleh masing-masing aktor?

2. Bagaimana tata kelola kawasan HA MHA Rejang? 
a. Aturan apa saja yang diatur oleh MHA Rejang?
b. Seperti apa bentuk tata kelola kawasan HA MHA Rejang?
c. Apa saja hak-hak MHA Rejang Terhadap hutan?
d. Apa saja perubahan tata kelola HA MHA Rejang?

3. Apa yang menjadi tantangan MHA Rejang dalam menjamin kepastian hak tata kelola HA
Rejang? 

3 Ibid. 15
4 Ibid. 17



1.3. Tujuan Penelitian

1.  Menggali  dan  mengetahui  unsur  yang  dianggap  penting  sebagai  “kunci”  mendapatkan
kepastian hak tata kelola HA Rejang
2. Menggali dan Mengetahui perubahan relasi antara MHA Rejang terhadap Hutan
3. Menggali dan mengetahui tata kelola kawasan HA MHA Rejang
4. Menggali dan mengetahui tantangan MHA Rejang dalam menjamin kepastian hak tata kelola
HA Rejang

1.4. Kerangka Pemikiran

Memahami  bentuk  tata  kelola  HA MHA Rejang,  tidak  dapat  dilakukan  tanpa  memahami
pengelolaan  sumberdaya  hutannya.  Untuk  itu,  dengan  memahami  bentuk  pengelolaan
sumberdaya adat, diharapkan penelitian ini akan mampu menggambarkan bagaimana perubahan
relasi MHA Rejang terhadap hutan dari masa ke masa. Penelitian ini juga berusaha mengupas
bentuk tata kelola HA MHA Rejang yang dianalisis menggunakan teori hak dan akses untuk
mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang seberapa vital keberadaan hutan bagi MHA
Rejang. Hutan adat diyakini tidak hanya memiliki fungsi ekonomi semata, tetapi juga fungsi
ekologis  dan  fungsi  spiritual.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  diharapkan  akan  mampu
mendeskripsikan apa-apa saja yang menjadi faktor kunci mendapatkan kepastian hak tata kelola
HA Rejang,  mengingat  saat  ini  HA MHA Rejang  dalam proses  pengajuan/  pelepasan  dari
Kawasan Hutan Konservasi (TNKS). Dalam hal ini, penting kiranya kita  mengetahui konsep
dasar tata kelola sumber daya berbasis kebersamaan; common. 

Berangkat  dari  asumsi  Hardin,  Ostrom  mencoba  untuk  menyusun  konsepsi  baru  tentang
“Common”. Hardin dalam bukunya berjudul  “Tragedy of the Common” mengatakan pertama,
degradasi lingkungan disebabkan ketika individu memanfaatkan sumberdaya secara berlebihan.
Hardin mengajak membayangkan sebuah padang rumput luas yang terbuka untuk siapa saja.
Setiap peternak memiliki pandangan rasional untuk mendapatkan manfaat langsung dari hewan
yang diternakan, namun tidak menyadari kalau ada ancaman kerusakan ketika berlebihan dalam
memanfaatkan  rumput.  Setiap  peternak  termotivasi  untuk  menambah  ternak  karena
mendapatkan  manfaat  langsung  dari  ternaknya.  Dalam  hal  ini  hardin  mengatakan  ada
“tragedy”, setiap orang terkunci kedalam sistem yang memaksa dia untuk meningkatkan ternak
tanpa batas, padahal dunia punya batasan.5

Kedua,  Hardin sering menggunakan istilah “The Prisioner’s Dilemma Game” (PD). PD ialah
konseptulaisasi permanian non-kooperatif yang setiap pemain memiliki informasi yang lengkap.
Dalam permainan non-kooperatif, komunikasi antar pemain disembunyikan atau tidak mungkin
atau tidak relevan sepanjang tidak secara eksplisit ditunjukan sebagai bagian dari permainan.
Jika komunikasi dimungkinkan, persetujuaan lisan antar pemain diduga tidak mengikat, kecuali
kemungkinan  persetujuaan  mengikat  ketika  eksplisit  disatukan  dalam  struktur  permainan.
Komunikasi yang lengkap berimplikasi pada semua pemain mengetahui keseluruhan struktur
permainan dan hasil yang melekat pada pengeluaraan. Namun pada dasarnya PD menimbulkan
sebuah  paradoks,  dimana  strategi  rasional  individu  menyebabkan  hasil  yang  tidak  rasional
secara  kolektif.  Dan  ini  menjadi  tantangan  keyakinan  secara  mendasar  bahwa  rasionalitas
manusia  bisa  mencapai  hasil  yang  rasional.  Disisi  lain  Campbell  menguatkan  argumentasi
Hardin, bahwa tidak mungkin manusia yang rasional untuk bekerjasama.6 

5 Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge 
University Press, 1990, Hal. 2-3

6 Ibid. Hal 3-5



Permasalahan ketiga yaitu, “Logic of Collective Action” atau logika aksi kolektif. Dalam hal ini,
Ostrom  berangkat  dari  argumentasi  Oslon  yang  menantang  optimisme  yang  muncul  dari
kelompok; bahwa individu dalam kepentingan bersama akan secara sukarela untuk bertindak
sejauh itu bisa memajukan kepentingan bersama. Dalam hal ini, Oslon menganggap tindakan itu
bisa dilakukan ketika bersifat individu dan kepentingan diri dapat terpenuhi dan tindakan itu
untuk  mendapatakan  kepentingan  diri  sendiri.  Oslon  menantang  anggapan  bahwa  ada
kemungkinan keuntungan untuk suatu kelompok akan bisa efektif untuk menghasilkan tindakan
kolektif  untuk  mencapai  keuntungan.  Oslon  menambahkan,  kecuali  memang  dalam  suatu
kelompok kecil atau kecuali ada kekuasaan kursif atau aturan khusus yang merancang tindakan
individu dalam kepentingan bersama. Namun perlu diingat bahwa, individual dan kepentingan
diri sendiri tidak akan mencapai kebersamaan atau kepentingan kelompok.7 

Bagi  Ostrom,  munculnya  individuliasi  pada  setiap  orang tidak bisa  semudah itu  dijelaskan,
namun  demikian  baik  itu  tindakan  individu  maupun  tindakan  kelompok  memiliki
kompleksitasnya tersendiri. Dengan ini Ostrom mencoba mengajukan argumentasinya tentang
“common pool  resource” CPRs.  Terminologi  CPRs menurut  Ostrom menujukan pada sistem
sumberdaya  alamiah  maupun  sumberdaya  buatan  manusia  dengan  skala  besar  dan
membutuhkan biaya yang besar (tapi bukan berarti tidak mungkin) kecuali penerima manfaat
potensial  dari  keuntungan  yang  didapat  dari  pengguna.  Untuk  memahami  proses
mengorganisasi  dan  pengelolaan  CPRs,  maka  penting  untuk  membedakan  antara  “resource
system” (sistem sumberdaya) dan aliran unit-unit sumberdaya “resource unit” yang diproduksi
oleh sistem, sementara itu dengan tetap mengakui ketergantungan satu sama lainnya. Contoh
dari sistem sumberdaya atau resource system, termasuk danau, sungai, sistem irigasi, cekungan
air tanah, hutan, stok ikan dan padang rumput. Sedangkan resource unit  atau unit sumberdaya
alam yang dapat dimanfaatkan dari CPRs termasuk air, kayu, tanaman obat-obatan, ikan dan
makanan untuk ternak.8 

Selain itu, Ostrom dan Schlager juga mencoba untuk memperlihatkan bahwa CPRs terdapat
rejim  property  right yang  melekat  didalamnya.  Para  pemikir  ekonomi  politik  sering  kali
membagi tipe kepemilikan CPRs berdasar pada kondisi empirik. (1) property yang dimiliki oleh
negara, (2) property yang tidak dimiliki oleh seorang pun, dan (3) property yang dimiliki oleh
komunal.9 Ditambah  oleh  Bromley  adalah  rejim  kepemilikan  private  atau  kepemilikan
perseorangan.10 (4)  State  property yang  dimaksud adalah  ketika  kewenangan mengatur  dan
membatasi penggunaan dalam pemanfaatan sumber daya hanya terbatas pada tingkat negara.
Poperty no one (open access) adalah ketika hak kepemilikan tidak terdefinisi dan diatur dengan
jelas,  sehingga  akses  pemanfaatan  sumber  dayanya  bebas  dan  terbuka  bagi  semua  pihak.
Common property, pada  kondisi  ketika  sumber  daya  ”dimiliki”  oleh  suatu  komunitas  yang
dengan jelas dan dapat mengatur dan melarang pihak di luar untuk memanfaatkan sumber daya
tersebut.  Sedangkan,  private property adalah memberikan seseorang atau badan usaha suatu
kewenangan atau hak untuk membatasi atau melarang orang lain serta memiliki kewenangan
untuk mengatur pemanfaatan sumber daya tersebut.11

Selanjutnya,  Ostrom mencoba  untuk   mendefinisi  tentang hak dalam  bundle  of  rights.  Hak
kepemilikan menurut Ostrom ialah tindakan individu yang membentuk relasi dengan individu
lainnya  mengenai  beberapa  hal.  Jika  individu  memiliki  hak  maka  individu  yang  lain  juga
memiliki  tugas  yang  sepadan  untuk  saling  mematuhi.  Dalam hal  ini  Ostrom dan  Schlager

7 Ibid. Hal 5-7
8 Ostrom, Elinor, Private and Common Property Right, Indana: Indiana University, 2000, Hal. 338
9 Schlager, E. & Ostrom, E, Property rights regimes and natural resources: a conceptual analysis. Land 

Economic, 68(3) 1992, Hal. 249-262.
10 Bromley, D.W., Property Regims In Economic Development: Lesssons and Policy Implications._____,1992, Hal.

17
11 Ibid. Hal. 10-17



mencoba  untuk  mengidentifikasikan  5  (lima)  hak  yang  relevan  untuk  menggunakan  CPRs,
termasuk access, withdrawal, management, exclusion, dan alienation.12

Tabel 1. Hak-hak yang Melekat pada Kelompok Masyarakat

Owner Propertior  Claimants Authorized
users 

Authorized
entrance 

Access X X X X X

Withdrawal X X X X

Management X X X

Exclusion X X

Aliention X

Sumber (Source): Schlager & Ostrom (1992).

Access yaitu hak untuk memasuki suatu wilayah tertentu dan sifatnya non-subtraktif (contohnya
adalah berjalan naik gunung, kanoe, dan duduk di bawah sinar matahari).  Withdrawal  adalah
hak untuk mengambil sesuatu, mengambil manfaat atau memanen unit sumber daya (contohnya
adalah mengambil ikan, kayu bakar, dan mengalihkan air atau irigasi). Management, adalah hak
untuk mengatur pola penggunaan sumber daya secara internal dan merubah sumberdaya yang
ada untuk tujuan meningkatkan hasil atau produksi.  Exclusion,  adalah hak untuk menentukan
atau menetapkan siapa saja orang yang memperoleh hak untuk memanen sumber daya,  dan
mekanisme mengalihkan hak tersebut. Aliention, Hak untuk menjual, menyewa atau memindah-
tangankan sebagian atau seluruh hak pengelolaan serta hak untuk membatasi terhadap individu
atau kelompok lainnya. Banyak literatur ekonomi mengatakan bahwa, hak kepemilikan peribadi
sepadan dengan  alienation.  Sistem kepemilikan pribadi yang tidak mengandung hak alienasi
akan dianggap tidak jelas.  Lebih jauh para ekonom beranggapan bahwa akan menyebabkan
inefisien sejak pemegang hak pemilik pribadi tidak bisa menjual kepentingan mereka dalam
resource system untuk meningkatan sumber daya yang lain, maupun seseorang yang memiliki
hak bisa lebih efisien untuk menghasilkan sumber daya baik keseluruhan maupun sebagian.13 

Selain membagi 5 (lima) tipe hak, Ostrom juga membagi pemegang hak kedalam lima (5) kelas.
Pertama,  authorized  entrance adalah  pengguna  sumber  daya  yang  hanya  memiliki  hak
memasuki (access) suatu kawasan tertentu dan pengguna hak tersebut tidak bisa mengambil atau
memanen apa sumberdaya yang ada didalamnya.  Kedua,  authorized users adalah pengguna
sumber  daya  yang  memiliki  hak  memasuki  (access) dan  memanen  unit  sumber  daya
(withdrawal). Ketiga, claimants adalah pengguna sumber daya yang memiliki tiga hak yaitu hak
access,  withdrawal dan  management;  dalam aritan  mengatur  dan  memelihara  fasilitas  serta
menentukan batas dalam withdrawal. Keempat, proprietors adalah pengguna sumber daya yang
memiliki hak seperti yang dimiliki oleh claimants, ditambah hak untuk menentukan pihak-pihak
yang dapat memanen sumber daya (exclusion).  Kelima,  owner,  adalah pengguna sumberdaya
yang  memiliki  hak  seperti  yang  dimiliki  propertior ditambah  alienation,  yaitu  hak  untuk
menjual atau memindah tangankan.14

Selanjutnya Ostrom mengatakan, ada beberapa variasi sumber-sumber hak yang bisa dipahami.
Sumber  hak  yang  ditegakkan  oleh  pemerintah  yang  secara  eksplisit  hak  tersebut  diberikan
kepada pengguna sumber daya atau resource user. Dalam hal ini, yang dimaksud de jure ialah
hak yang diakui secara hukum formal oleh pemerintah, instrumen legal. Pemegang hak yang

12 Schlager, E. & Ostrom, E, Property rights regimes and natural resources: a conceptual analysis. Land 
Economic, 68(3) 1992, Hal. 250-251 

13 Elinor Ostrom, Private and Common Property Right, Indana: Indiana University, 2000, Hal. 339
14 Ibid. Hal. 339-342



memiliki hak secara de jure biasanya akan lebih mendapat kepastian ketika dihadapkan dengan
administrasi atau aturan hukum. Selain itu, ada juga hak secara de facto yang menurut Ostrom
biasanya  diorganisasikan  oleh  para  pengguna  sumber  daya atau  resource  user.  Di  beberapa
situasi pengguna sumber daya berkerjasama untuk mendefinisikan dan melaksanakan hak-hak
diantara mereka sendiri.  Pengguna sumber daya yang sudah membangun hak-haknya sendiri
secara de facto biasanya mereka bertindak seolah-olah sudah diakui oleh negara de jure. Dalam
hal ini, tentu hak secara de facto akan lemah dihadapan hukum negara de jure. Oleh karena itu,
seringkali hak secara de jure dan de facto tersebut saling tumpang tindih dan akan menimbulkan
konflik.15   

Ostrom memang secara  detail  memang menjelaskan tentang teori  kepemilikan namun tidak
dengan teori  akses.  Teori  akses  memiliki  pemahaman yang berbeda  dari  pemahaman akses
konvensional  seperti  yang  umumnya  dikaji  dalam  kerangka  property  right  atau  teori
kepemilikan. Ribot dan Peluso mencoba mendefinisikan akses sebagai kemampuan seseorang
untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu; termasuk objek material, orang, institusi maupun
simbol-simbol.  Pada  dasarnya  Ribot  dan  Peluso  lebih  memfokuskan  pada  “kemampuan”
daripada “hak-hak” sebagai teori kepemilikan. Hal ini menyebabkan teori akses memberikan
pandangan yang lebih luas lagi, dimana Ribot dan Peluso lebih menekankan secara luas atas
relasi sosial yang dapat mendorong atau mencegah seseorang mengambil manfaat dari sumber
daya  tanpa  membatasinya  semata-mata  pada  kepemilikannya.  Teori  akses  dipahami  sebagai
segala  hal  yang  dimungkinkan  bagi  setiap  orang  melalui  berbagai  cara  untuk  mengambil
manfaat dari sesuatu. Akses dalam teori ini lebih ditekankan atas kesatuan kekuasaan (bundle of
power),  berbeda dengan pemahaman kepemilikan yang lebih menekankan atas kesatuan hak
(bundle  of  rights).  Cakupan kekuasaan  tersebut  terbentuk  dari  unsur  material,  kultural,  dan
ekonomi  politik  yang  terjalin  dalam  sebuah  kesatuan  dan  jejaring  kekuasaan  yang
mempengaruhi akses sumber daya.16

Menurut  teori  akses, setiap pihak memiliki posisi  yang berbeda terkait  dengan sumber daya
bergantung atas  bundle of power yang dimilikinya. Sebagian pihak mampu mengontrol akses
atas sumber daya, sementara lainnya harus mempertahankan aksesnya atas sumber daya melalui
pihak  yang  mengontrolnya.  Menggunakan  teori  akses  ini  dimungkinkan  untuk  memahami
fenomena sebagian pihak yang mampu memanfaatkan sumber daya walaupun tidak memiliki
hak untuk memanfaatkannya. Hal yang menjadi perbedaan mendasar antara teori akses dengan
teori kepemilikan adalah jika teori kepemilikan menitikberatkan pada pemahaman atas klaim,
sementara  teori  akses  menitikberatkan  pada  cara-cara  seseorang  mengambil  manfaat  atas
sumber daya yang tidak hanya terbatas pada relasi kepemilikan sumber daya.17 

Peluso menyarankan sebuah metode analisis akses untuk mengidentifikasi konstelasi cara-cara,
hubungan-hubungan,  dan  proses-proses  yang  memungkinkan  aktor-aktor  yang  beragam
memperoleh  keuntungan  dari  sumber  daya.  Peluso  juga  menyatakan  bahwa  analisis  akses
melibatkan;  (1)  pengidentifikasian  dan  pemetaan  aliran  dari  keuntungan  tertentu  dari
kepentingan;  (2)  pengidentifikasian  mekanisme-mekanisme  yang  mana  aktor-aktor  berbeda
terlibat memperoleh, mengontrol, dan memelihara aliran keuntungan dan distribusinya; dan (3)
sebuah  analisis  dari  hubungan-hubungan  kekuasaan  yang  mendasari  mekanisme-mekanisme
akses terlibat dalam peristiwa dimana keuntungan-keuntungan diperoleh. Blaikie dalam Ribbot
dan Peluso, menjelaskan bahwa kapital  dan identitas sosial  mempengaruhi siapa pihak yang
memperoleh prioritas akses. Ribbot dan Peluso mengemukakan konsep mekanisme struktural
dan  relasional  akses.  Mekanisme  struktural  dan  relasional  akses  tersebut  seperti  teknologi,

15 Schlager, E. & Ostrom, E, Property rights regimes and natural resources: a conceptual analysis. Land 
Economic, 68(3) 1992, Hal. 254

16 Ribot, Jese C.  & Peluso, Nancy Lee, A Theory of Access, Rural Sociology,1992, Hal.153-154
17 Ibid. Hal 154



kapital, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan relasi sosial yang dapat
membentuk atau mempengaruhi akses.18

Dalam  satu  penelitian  Peluso  mencoba  menjelaskan  jaringan  akses,  dan  perubahan  zona
kepemilikan yang terbentuk dalam komunitas adat Bagak Sahwa. Berawal dari  ethics access
yang dimiliki oleh adat Bagak, Peluso mencoba menjelaskan bagaimana akses terhadap sumber
daya alam terbentuk. Di komunitas Bagak, hak akses dan kontrol dibagi atas dua tipe; hak waris
bilateral terhadap sumber daya dan investasi tenaga kerja di produksi dan menejemen sumber
daya.  Prakteknya  hampir  seluruh  produk buah dan  hutan  ketika  waktu  panen  berlandaskan
kedua hak, hak yang mewarisi dan pembawa hak dari investasi tenaga kerja. Hak waris bilateral
yang dimaksud bahwa seorang individu adalah anggota dari banyak kelompok keturunan yang
berbeda  dan  dalam waktu  yang sama mempunyai  hak  akses  bersama terhadap pohon yang
ditanam oleh leluhur. Poin kedua tentang distribusi sumber daya bahwa hak waris lebih besar
diberikan kepada anak yang tinggal di rumah, anak yang melanjutkan rumah dan menjaga orang
tua.  Anak  biasanya  mendapatkan  hak  untuk  menglola  atau  mengurus  sumber  daya  rumah
tangga, yang berarti dapat menentukan mekanisme akses sumber daya tersebut dialokasikan. Di
beberapa kasus, anak yang mengelola dan mengurus orangtua tidak sepenuhnya mendapatkan
hak waris, seringkali orang tua juga membagi secara rata kepada anak yang lainnya. Mekanisme
ethic access ini juga bisa dimaknai bisa menghilangkan monopoli penguasaan sumber daya oleh
satu orang.19

Di Bagak Sahwa,  ethic acces itu melekat pada pohon durian. Tidak seperti tanaman lainnya
yang ada di Bagak, durian merupakan tanaman tua. Walaupun tidak sepenuhnya tanaman asli,
namun durian telah diditribusikan di seluruh kawasan kalimantan. Durian di Kalimantan juga
merupakan penanda untuk tempat tinggal. Dimanapun tanaman durian ditemukan dihutan, itu
berarti ada tempat tinggal pada satu waktu atau waktu lainnya. Walaupun banyak tanaman buah
lainnya ditanam tetapi tetap saja tanaman durian menjadi indikasi tembawang (hutan adat). Hal
ini  karena  durian  bukan  hanya  sebagai  penanda  desa,  tetapi  juga  bisa  menjadi  situs-situs
penanda desa sebelumnya, intinya bahwa pohon durian bisa menyediakan cerita perpindahan
desa. Berbeda dengan tanaman karet dan padi yang sekarang juga banyak tumbuh di Bagak. Di
Bagak  tanaman  padi  sendiri  tumbuh  di  2  (dua)  lokasi.  Pertama, adalah  sawah  yang  telah
teririgasi; dikembangkan oleh pendatang dari china. Kedua, adalah tanaman padi yang ditanam
di dalam hutan atau prosesnya membuka ladang dengan cara membakar. Tanaman padi secara
umum merupakan tanaman yang dipelihara  dan dipanen oleh satu rumah tangga petani.  Di
Bagak produksi padi dari sawah maupun ladang hanya mampu dikonsumsi oleh rumah tangga
petani itu sendiri.20 

Tidak jauh berbeda dengan tanaman karet, yang notabene merupakan tanaman yang belum lama
datang ke Bagak. Karet lebih pada tanaman komoditas, karena memang warga Bagak hari ini
mengandalkan karet  untuk dijual  dan memenuhi  kebutuhan sehari-hari.  Tanaman karet  juga
tidak memiliki  fungsi lokal,  kecuali  ketika tanaman karet mulai menua maka biasanya akan
ditebang dan dijadikan kayu bakar. Tanaman karet juga tidak memiliki fungsi sosial, berbeda
dengan  durian,  dimana  durian  menjadi  penanda  desa  dan  hasilnya  dibagi  ke  kelompok
keturunan namun karet hanya tanaman yang lebih berfungsi ekonomi semata. Tanaman karet
menjadi satu pemilik dan biasanya hanya dibagi pada orang-orang yang mau meyadap karet
saja. Ini yang membuat tanaman karet tidak miliki pengaruh  ethic access,  baik pada tanaman
karet itu sendiri maupun pada tanah tempat karet itu tumbuh. Tanaman karet memiliki 2 (dua)
karakter  sekaligus,  satu memiliki  jangka tanaman waktu yang cukup panjang seperti  halnya

18 Ibid. Hal 160-161
19 Peluso, Nancy Lee, Fruit Trees and Family Trees in an Anthropogenic Forest: Ethics of Access, Property Zones, 

and Environmental Change in Indonesia, Berkeley: University of California, 1996. Hal 525-526
20 Ibid. Hal 529-531



tanaman buah di  bagak,  namun hanya dikuasai  oleh satu rumah tangga saja,  seperti  halnya
padi.21 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

21 Ibid. Hal 534-537



BAB II
METODE PENGUMPULAN DATA

2.1. Tipe dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini didorong untuk menjadi penelitian yang bertipe penelitian aksi (action research)
yang  dirancang  untuk  tujuan  mencari  solusi  praktis  dalam  masalah  yang  terjadi  di  lokasi
penelitian.  Metode  pengumpulan  data  bersifat  kualitatif  dengan  teknik  pengambilan  data
wawancara  mendalam  dan  pengamatan  langsung  di  lapangan  serta  dibantu  dengan  proses
diskusi kelompok terfokus atau FGD. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan
data secara kuantitatif yaitu metode survey dengan teknik pengambilan data melalui penyebaran
kuesioner secara tertuju (purposive sampling), terutama adalah petani sawah dan hutan. Apabila
dalam  melakukan  wawancara  mengalami  kebuntuan  maka  terbuka  kemungkinan  untuk
melakukan snowball sampling, dengan tetap petani sawah dan hutan sebagai responden utama.

2.2. Teknik Pengambilan Responden dan Informan 

Responden dalam penelitian ini diambil berdasarkan cara teknik  probability samples dengan
cara purposive random cluster sample. Dalam penelitian ini dilakukan pada tiga (3) desa yang
berbeda,  tiap  desa  diambil  sejumlah 12  responden,  dan  ada  11  responden  di  1  desa,  yang
diambil  secara  tertuju  pemilihannya.  Total  responden  yang  diambil  keseluruhan  dalam
penelitian ini sejumlah 35 responden. Dari 35 responden keterwakilan, selanjutnya diambil 8
orang informan yang mewakili pengetahuan adat dan sejarah adat di masing-masing desa.

2.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi  penelitian dilakukan di  Kabupaten  Lebong,  Provinsi  Bengkulu.  Pemilihan  lokasi  ini
dilakukan secara sengaja (purposive) dengan argumentasi  adanya masyarakat sedang konflik
dengan PDAM (5 bulan paska putusan MK 35/12; yang berlokasi di Kota Baru, Embong 1 dan
Embong Uram).  Jadi  inisiatif  pengakuan Hutan Adat  muncul  melengkapi  perda Masyarakat
Hukum Adat Rejang. Penelitian ini  dimulai dari Tanggal 1 Mei hingga tanggal 20 Mei 2018.
Adapun pembabakan kegiatan penelitian disajikan pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 2. Waktu Penelitian Selama di lokasi 
No Kegiatan Mei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Turun Lapang
(Bogor ke Bengkulu)

2 Turun lapang
(Bengkulu ke 
Lebong)

3 Observasi/
wawancara

4 FGD 

5 Kuesioner



2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan teknik wawancara dan survey. Adapun
kebutuhan data dan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian disajikan pada tabel 2 di bawah
ini:

Tabel 3. Metode Pengambilan Data
No. Dinamika  Metode

1. Kelembagaan adat Kuteui
1.1 Telaah pustaka
1.2 Wawancara mendalam, FGD

2. Kewenangan Tenurial HA
2.1. Wawancara mendalam, FGD
2.2. Metode survei kepada sejumlah responden

3. Fungsi HA di mata warga (kuteui)
3.1 Wawancara mendalam, FGD
3.2 Metode survei kepada sejumlah responden

4. Struktur akses SD ke HA 4.1 Metode survei kepada sejumlah responden

5. Strategi nafkah warga Kuteui 5.1 Metode survei kepada sejumlah responden (FGD)

6.
Proses dan status pengakuan MHA dan 
HA

6.1 Wawancara mendalam pada sejumlah tokoh

2.5. Teknik Analisis Data

Data  yang  telah  diperoleh  dari  metode  kuantitatif  dan  kualitatif  selanjutnya  diolah  dan
dianalisis.  Data kuantitafif dari kuesioner dioalah dengan menggunakan  Ms. Excel 2016 dan
SPSS v.12 untuk menyajikan informasi mengenai data tabel frekuensi dan tabulasi silang. Data
kualitatif dianalisis melalui  proses reduksi  data, penyajian data, dan verifikasi.  Reduksi data
dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  mendalam  dan  menuliskan  hasil  wawancara
mendalam  tersebut  dalam  bentuk  tulisan  dan  mengolahnya  dengan  mempertajam,
menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Setelah data direduksi,
kemudian data disajikan dengan menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi
serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam sebuah laporan berupa kutipan atau tipologi.
Data yang telah disajikan lalu diverifikasi dengan melakukan penarikan kesimpulan dari hasil
yang telah diolah.



BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejak  tahun  2013,  Akar  Foundation bersama  dengan  masyarakat  hukum  adat  Rejang  di
Kabupaten Lebong, khusunya 11 Desa yakni Desa Embong 1, Embong, Kota Baru, Kota Baru
Santan, Plabai (Suku IX), Talang Ratu, Suka Sari,  Talang Donok, Talang Donok 1, Tanjung
Bajok  dan  Teluk  Diyen  mendorong  proses  pengakuan  dan  penetapan  hutan  Adat  Rejang.
Pemilihan Kabupaten didasarkan asal usul keberadaan Suku Bangsa Rejang yang menurut Dr.
JW. Van Royen Kabupaten Lebong merupakan tempat lahirnya peradaban suku bangsa Rejang.
Lebih lanjut lokasi penelitian difokuskan pada Desa Embong, Desa Embong 1 dan Desa Kota
Baru telah yang memenuhi berbagai pertimbangan sebelumnya, yaitu merupakan penduduk asli
suku bangsa Rejang yang terhimpun dalam satu kesatuan wilayah adat Suku IX dan merupakan
desa yang ikut mendorong proses advokasi penetapan Hutan Adat di Kabupaten Lebong.

3.1. Kabupaten Lebong

Kabupaten  Lebong  adalah  salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi  Bengkulu.  Ibukota  Kabupaten
Lebong adalah Tubei,  berjarak sekitar  120 km dari  Ibu Kota  Provinsi  Bengkulu yaitu  Kota
Madya Bengkulu.  Sebagian  besar  wilayah Kabupaten  Lebong memiliki  topografi  hamparan
yang bervariasi, mulai dari bukit-bukit sampai pegunungan dan didominasi oleh pegunungan
yang terbentang dari utara ke selatan serta terklasifikasi sebagai daerah bukit pada ketinggian
500-1.000 mdpl. Sebesar 58,80 persen wilayah Kabupaten Lebong berada pada ketinggian 500-
1000 mdpl, 33,44 persen berada pada 1000-1500 mdpl, dan sisanya 7,76 pada 0-500 mdpl.

Luas wilayah Kabupaten Lebong kurang lebih 166.527,63 ha yang terdiri dari 12 Kecamatan.
Sebagian besar wilayah Kabupaten Lebong memiliki topografi bergunung yang membentang
dari utara ke selatan. Dilihat dari luasannya, kecamatan di Kabupaten Lebong, yang terbesar
adalah Pinang Belapis (60.800,55 ha atau 36,51 persen) dan Kecamatan Topos (34.428,36 ha
atau  20,67  persen),  sedangkan sisanya  tersebar  pada  10  (sepuluh)  kecamatan  lainnya.  Pada
tahun 2016, rata-rata curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada Bulan September 773 mm dan
terendah terjadi pada Bulan Desember mencapai 117 mm. Suhu Rata-rata tertinggi dan terendah
yang tercatat yaitu tertinggi pada Bulan Mei Sebesar 27,8 °C dan terendah terjadi pada Bulan
Desember  yaitu  26,3  °C.  Dilihat  dari  luasnya  wilayah,  maka  Kabupaten  Lebong  termasuk
Kabupaten terluas ketiga di Bengkulu. Pertama adalah Kabupaten Bengkulu Utara (4.424,60
km²),  kedua  adalah  Kabupaten  Mukomuko  (4.036,70  km²).  Adapun  batas-batas  wilayah
selengkapnya  bagi  daerah  Kabupaten  Lebong  adalah;  diebelah  utara  yaitu  Provinsi  Jambi,
sebelah selatan yaitu Kabupaten Rejang Lebong, sebalah timur yaitu Provinsi Sumatera Selatan
dan sebalah barat yaitu Kabupaten Bengkulu Utara.

3.2. Kecamatan Uram Jaya

Kecamatan Uram Jaya merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong dengan
luas keseluruhan adalah sekitar 42.95 Km² atau 2,58 persen dari luas Kebupaten Lebong. Secara
geografis Kecamatan Uram Jaya merupakan hamparan persawahan dan perumahan penduduk.
Sebagian besar desa yang ada di Kecamatan Uram Jaya terletak di lembah bukit yang dikelilingi
oleh  hutan  dan  seluruh  desa  yang  ada  di  kecamatan  ini  dialiri  oleh  aliran  sungai.  Secara
administratif Kecamatan Uram Jaya memiliki batas sebagai berikut; sebelah utara berbatasan
dengan  Kecamatan  Pinang  Belapis  dan  Provinsi  Jambi,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan
Kecamatan  Amen,  sebelah  timur  berbatasan  dengan Kecamatan  Lebong Utara,  dan  sebelah
barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Sakti.  Saat ini Kecamatan Uram Jaya memiliki 7
desa definitif, Desa-desa tersebut yaitu Desa Embong, Desa Embong I, Desa Kota Baru, Desa
Kota Agung, Desa Tangua, Desa Pangkalan dan Desa Lemeu. Setiap desa membawahi 3 Dusun.



3.3. Desa Embong Uram

Desa Embong Uram adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten
Lebong. Umumnya, serupa dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Uram Jaya, Desa Embong
Uram terletak di paling ujung Kecamatan Uram Jaya. Desa ini berdiri kurang lebih tahun 1910.
Desa  ini  diberi  nama “Embong” karena  desa  ini  diapit  oleh  dua  sungai.  Menurut  beberapa
sumber, embong memiliki arti “pulau”, dengan demikian dapat diartikan Desa Embong Uram
adalah  sebuah  pulau,  sementara  lautannya  adalah  dua  sungai  yang  mengapit  desa  tersebut
(untuk peta desa bisa melihat lampiran No. 1). Penduduk Desa Embong Uram mayoritas berasal
dari Suku Rejang dan bermata pencaharian sebagai petani. Suku Rejang sendiri dikenal dengan
persatuannya  yang kuat  dan  selalu  bermusyawarah  dalam menyelesaikan  beragam masalah.
Sejak  berdiri,  Desa  Embong  sudah  mengalami  beberapa  kali  kepemimpinan  Kepala  Desa.
Sejarah kepemimpinan desa diketahui dimulai dari kepemimpinan Alm. Bapak Zainal. Beliau
memimpin  selama  3  periode  atau  kurang  lebih  24  tahun  hingga  tahun  1991,  kemudian
diteruskan oleh Ramlan dari  tahun 1992 hingga tahun 1995,  kemudian digantikan oleh Pjs.
Syarifudin tahun 1992 sampai tahun 1996, kemudian Ibnu Rusdi periode tahun 1996 sampai
tahun 2013,  dan  terakhir  Naharudin  yang terpilih  dalam pilkades  tahun 2014 dengan masa
periode hingga tahun 2020.

3.3.1. Kondisi Demografi

Desa Embong adalah salah satu desa di Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi
Bengkulu dengan luas wilayah 166,5 Ha. Jarak dari desa ke Ibu Kota Kecamatan adalah 2 Km,
sementara jarak desa ke Ibu Kota Kabupaten adalah 14 Km. Adapun Desa Embong berbatasan
dengan;  sebelah  barat  berbatasan  dengan  Desa  Embong  I  Kec.  Uram  Jaya,  sebelah  timur
berbatasan dengan TNKS, sebelah selatan berbatasan dengan Air Uram, Kec. Lebong Sakti dan
sebelah utara berbatasan dengan Air Uram, Kec. Pinang Belapis. Wilayah Desa Embong Uram
yang memiliki luas 166,5 Ha/m² dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman seluas 9 Ha/m², lahan
persawahan 70 Ha/m², lahan perkebunan seluas 85 Ha/m², dan lahan kuburan atau pemakaman
seluas 0,25 Ha/m². Iklim di Desa Embong sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia
memiliki dua musim yaitu kemarau dan penghujan dengan suhu rata-rata 25°C dimana keadaan
tersebut mempengaruhi langsung pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Embong
Uram. Sedangkan, penduduk Desa Embong berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda,
meski demikian penduduknya dominan berasal dari suku Rejang yang masih memegang tradisi
musyawarah untuk mufakat,  saling gotong-royong,  dan memegang teguh nilai-nilai  kearifan
lokal  guna  menghindari  adanya  benturan  antar  kelompok  dalam masyarakat.  Desa  embong
mempunyai  jumlah  penduduk  577  Jiwa  yang  terdiri  dari  laki-laki  sebanyak  291  jiwa,
perempuan 286, dan 189 kepala keluarga, yang terbagi dalam tiga wilayah dusun. 

3.3.2. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Tingkat Pendidikan SDM di Desa Embong termasuk dalam kategori sedang, secara rata-rata
tamatan SLTA lebih mendominasi. Tamatan SLTA sejumlah 71 orang, tamat SD sejumlah 67
orang,  tamat  SLTP 71 orang,  Diploma 3 orang dan sarjana 13 orang.  Sedangkan mayoritas
penduduk Embong Uram bermata pencaharian sebagai petani, sebanyak 117, peternak sebanyak
5 orang, jasa 2 orang, pedangan 9 orang, PNS 10 orang dan TNI/Polri 1 orang sebagian besar
adalah petani padi, dan kopi. Hal tersebut sesuai dengan kondisi geografis Desa Embong yang
berupa dataran, hutan, dan pekebunan. Sedangkan keadaan ekonomi masyarakat Desa Embong
Uram secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah dan RTM, sedangkan hanya
sebagian  kecilnya  yang  berekonomi  kuat/menengah  ke  atas.  Kondisi  ini  salah  satunya
disebabkan oleh rendahnya SDM dan mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai
petani yang masih menggunakan pola pertanian tradisional.



3.4. Desa Embong I

Desa Embong I merupakan pemekaran dari desa Embong. Pemekaran ini terjadi pada tahun
2010.  Karena  mengalami  pemekaran  desa,  maka  struktur  desa  dan  adat  desa  Embong  I
mengalami  penyesuaian  dari  kondisi  yang  sebelumnya.  Selain  pemilihan  struktur  pengurus
untuk  pemerintahan desa,  pemilihan  untuk  lembaga  kutei  juga  dilakukan.  Proses  pemilihan
tuwai kutei ini dilakukan sama persis seperti yang dilakukan pada umumnya di desa Embong.
Sehingga  dari  pemilihan  tersebut  dipilihlah  tiga  orang  yang  mewakili  klan/keluarga  kutei
Embong I yakni Hajar dari Klan Dukun, Jahanar dari Klan Abdul Gani dan Surgimin dari Klan
Dahlan. Karena pemekaran Desa Embong, perangkat desa maupun kutei masih menyesuaikan
diri dengan kondisi pemerintahan yang masih sangat baru. Hampir seluruh perangkat desa dan
kutei di desa Embong I ini tergolong muda dan masih dalam tahap memahami adat istiadat serta
aturan main dalam kutei. 

3.4.1. Demografi

Desa Embong I membentang di hamparan dibawah kaki bukit Demong Samin yang sekarang
diklaim sebagai hutan adat di Marga Suku IX. Desa Embong I memiliki Luas wilayah 111.1 Ha.
Di pinggiran Desa Embong 1 terdapat hutan dengan luas 1071 Ha, kebun seluas 6 Ha, sawah
80,1 Ha dan pemukiman 8 Ha. Saat ini penduduk Desa Embong I berjumlah 143 KK, yang
terdiri dari 458 jiwa. Dari jumlah tersebut pembagiannya adalah 225 jiwa laki – laki dan 233
jiwa  adalah  perempuan.  Mayoritas  penduduk  Desa  Embong  I  berprofesi  sebagai  petani,
berkebun dan bersawah,  hanya 1.5 % dari  jumlah  keseluruhan berprofesi  sebagai  PNS dan
wiraswasta. Selanjutnya Desa Embong I memiliki batas-batas wilayah seperti berikut; disebelah
barat langsung dengan Desa Kota Baru yang ditandai dengan patok batas desa, disebelah timur
berbatasan  langsung  dengan  Kota  Agung  yang  ditandai  dengan  TNKS,  disebelah  selatan
berbatasan langsung dengan Desa Taba Kauk yang ditandai dengan Sungai Uram, dan disebelah
utara berbatasan langsung dengan Desa Embong yang ditandai dengan patok desa.

3.5. Desa Kota Baru

Desa Kota Baru ini pada awalnya memiliki nama Desa Embong Baru. Nama kutei Kota Baru ini
berubah seiring  dengan sejarah  terbentuknya  desa  Kota  Baru  yang dulu  merupakan sebuah
dusun atau sadei  pemekaran dari  sadei  Talang Jarang yang kini  menjadi  desa Kota  Agung.
kuteui Kota Baru yang saat ini diduduki oleh Ali Nudin dari Klan Dalman, Ahmad Tawali dari
Klan Haji Idris dan Ahmad Zarlubi dari Klan Baidun merupakan generasi kelima dari tuwai
kutei pertama di Kota Baru.

3.5.1.  Demografi

Sama seperti kutei lainnya, kutei Kota Baru ini memiliki ketinggian sekitar 1000 Meter diatas
permukaaan laut. Luas wilayah Desa Kota Baru adalah 820 Ha. Pemanfaatan atas lahan dibagi
atas hutan seluas 698 Ha, kebun 45 Ha sawah 72 Ha dan pemukiman seluas Ha. Penduduk Desa
Kota Baru berjumlah 226 KK dan 641 jiwa yang teridiri dari 318 laki laki dan perempuan 323
jiwa.  Bentuk  pemukiman  memanjang/satu  hamparan  dengan  dikelilingi  oleh  sawah,
perkebunan, sungai Uram, serta hutan yang sekarang diklaim sebagai hutan negara yakni TNKS.
Selanjutnya,  Desa  Kota  baru  memiliki  batas-batas  wilayah  sebagai  berikut;  disebelah  barat
berbatasan dengan TNKS, disebelah timur berbatasan dengan Desa Embong 1 yang ditandai
oleh patok desa, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Talang Bunut yang ditandai oleh
sawah, dan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Kota Agung yang ditandai oleh
Sungai Uram. Hampir seluruh masyarakat Desa Kota Baru bermata pencaharian sebagai Petani
berdasarkan profesinya masyarakat menggantungkan kehidupannya dari hasil Pertanian. 99 %
sisanya terbagi atas pegawai negeri sipil PNS dan pedagang.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Penguasaan HA MHA Rejang 

Hutan menjadi salah satu unsur pembentuk identitas terpenting bagi masyarakat hukum adat
Rejang.  Sebelum  masuknya  era  kolonial  Belanda  ke  Tanah  Rejang  ini,  seluruh  aktifitas
kehidupan masyarakat Rejang ini bergantung pada hutan. Mulai dari kebutuhan akan sandang,
pangan, papan hingga kebutuhan spiritual. Hal ini dibuktikan dengan adanya hukum adat yang
mengatur tentang ruang hidup atau kosmologi hutan adat Rejang, ritual-ritual adat, ritus adat di
dalam  kawasan  hutan,  jejak  daya  jelajah  dan  pengalaman  serta  pengetahuan  masyarakat
terhadap hutan adatnya. Misalnya terdapat aturan tentang pembagian wilayah larangan dalam
hutan.  Kemudian,  ritual  ziarah  ke  makam leluhur  yang di  keramatkan  untuk  mendapatkan
karomah, serta bekas lahan atau tanaman tua yang pernah dibuka dan dikelola oleh masyarakat. 

Sayangnya,  pengetahuan  dan  pengalaman  masyarakat  ini  dinegasikan  oleh  proses
penyeragaman  terhadap  hak-hak  MHA  Rejang  sejak  era  kolonial  Belanda  dengan
mengelompokkan  masyarakat  adat  Rejang  tersebut  kedalam  kelompok  kesatuan  dengan
pendekatan  wilayah  (territorial)  yang  disebut  Marga.  Marga  ini  diciptakan  oleh  Belanda
dengan  mengadaptasi  sistem  Marga  dalam  kesultanan  Palembang  yang  bertujuan  untuk
mengatur  dan  mentertibkan  masyarakat  adat  yang  batasan-batasan  administrasi  yang  dapat
dikontrol langsung oleh pemerintahan Hindia Belanda. Paska paket kebijakan ini dibuat, aturan
mengenai  tata  batas  dan  tata  kelola  hutan  oleh  masyarakat  hukum adat  Rejang  ini  masih
berpedoman dengan tata aturan dan keputusan Pemerintahan marga. Hutan yang boleh dikelola
oleh  masyarakat  hukum  adat  Rejang  adalah  hutan  marga  atau  Hutan  Boswezen.  Hal  ini
dilakukan dengan alasan untuk membenahi tata aturan tentang penguasaan sumber-sumber daya
alam yang berada dihutan dan didominasi oleh masyarakat adat. Sejak saat itu pula tidak ada
satupun masyarakat hukum adat  Rejang di Lebong yang memiliki lahan untuk melanjutkan
hidup.  Kondisi  berlanjut sampai sekarang,  ketika rezim TNKS masih menguasai  hutan adat
milik  orang Rejang.  Lebih jauh,  rezim TNKS malah lebih membatasi  MHA Rejang dalam
mengakses hutannya, hampir semua kegiatan di hutan dilarang kecuali hanya memasukinya.
Oleh karena itu, penting untuk melihat perubahan rezim dari masa ke masa, untuk melihat tipe-
tipe hak apa saja yang berkembang di MHA Rejang.

Untuk  melihat  perkembangan  rezim  tersebut  Ostrom  dan  Schlager  mencoba  untuk
memperlihatkan  beberapa  tipe  rezim.  Ostrom  dan  Schlager  sering  kali  membagi  tipe
kepemilikan CPRs berdasar pada kondisi empirik. (1)  property yang dimiliki oleh negara, (2)
property yang tidak dimiliki oleh seorang pun, dan (3) property yang dimiliki oleh komunal.22

(4) Ditambah oleh Bromley adalah rejim kepemilikan private atau kepemilikan perseorangan.23

State property yang dimaksud adalah ketika kewenangan mengatur dan membatasi penggunaan
dalam pemanfaatan sumber daya hanya terbatas pada tingkat negara.  Poperty no one (open
access) adalah ketika hak kepemilikan tidak terdefinisi dan diatur dengan jelas, sehingga akses
pemanfaatan sumber dayanya bebas dan terbuka bagi semua pihak.  Common property, pada
kondisi  ketika  sumber  daya  ”dimiliki”  oleh  suatu  komunitas  yang  dengan  jelas  dan  dapat
mengatur dan melarang pihak di luar untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Sedangkan,
private property adalah memberikan seseorang atau badan usaha suatu kewenangan atau hak
untuk  membatasi  atau  melarang  orang  lain  serta  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur
pemanfaatan sumber daya tersebut.24

22 Schlager, E. & Ostrom, E, Property rights regimes and natural resources: a conceptual analysis. Land 
Economic, 68(3) 1992, Hal. 249-262.

23 Bromley, D.W., Property Regims In Economic Development: Lesssons and Policy Implications._____,1992, Hal.
17

24 Ibid. Hal. 10-17



4.1.1. Masa Pra-Kolonial dan Kolonial

Sejak  dahulu  masyarakat  Rejang  telah  hidup  dan  bermukim  disekitar  pegunungan  Bukit
Barisan.  Pegunungan yang membentang dari  Provinsi  Aceh;  di  ujung utara pulau Sumatera,
hingga  ke  ujung selatan  pulau  Sumatera,  yaitu  Provinsi  Lampung.  Panjangnya  pegunungan
Bukit  barisan  ini  membuat  orang  menganggap  bahwa  Bukit  barisan  merupakan  tulang
punggungnya Pulau Sumatera. Gunung-gunung api aktif terdapat di dalamnya, setidaknya ada
65 puncak bukit dan gunung. Gunung tertinggi adalah Gunung Kerinci, dengan puncak tertinggi
sekitar 3614 mdpl. Beberapa gunung lainnya memiliki ketinggian diatas 2000 mdpl, diantaranya
Gn.  Leuser,  Sinabung,  Tampulonajing,  Sorik-Merapi,  Talamau,  Pasaman (Ophir),  Merapi,
Pasagi dan Tanggamas.25 Pegunungan Bukit Barisan yang didiami oleh gunung dan bukit ini,
membuat segala sumber penghidupan orang Sumatera tersedia didalamnya.

Dekade lalu,  beragam jenis pohon tumbuh dan berkembang,  berumpun dan menutupi  tanah,
membentuk satu hamparan luas yang biasanya orang menyebut sebagai hutan rimba. Pohon-
pohon tertentu yang memiliki batang keras dimanfaatkan oleh warga untuk membangun rumah
atau pemukiman di kampung-kampung. Pohon kecil, ranting biasa dipungut dan dikumpulkan
oleh  warga  untuk  kebutuhan kayu bakar.  Tidak  hanya  pohon,  beragam jenis  tanaman yang
tumbuh di hutan rimba dimanfaatkan oleh warga untuk keperluan tertentu. Ada tanaman yang
dimanfaatkan untuk obat,  tanaman untuk sayur-masyur warga,  sampai tanaman untuk pakan
ternak warga. Semua jenis pohon dan tanaman yang tumbuh dan berkembang di hutan rimba
memiliki manfaat dan penggunaan tertentu, tergantung dari kebutuhan warga. Selain pohon dan
tanaman,  beragam jenis  fauna juga hidup dan berkembang di  hutan rimba.  Hutan rimba di
Pegunungan Bukit Barisan misalkan, beragam jenis burung, monyet, ular dan serangga biasa
berkembang biak. Di puncak rantai makanan, terdapat Harimau belang Sumatera, yang sampai
saat ini masih sering ditemui warga, baik ketika berada di hutan rimba maupun di kebun-kebun
milik warga. 

Hal  yang  tidak  kalah  penting  dalam  melihat  hutan  adalah  tempat  untuk  menangkap  dan
menyimpan air. Air untuk segala kehidupan makhluk di dalamnya.  Hutan rimba yang tumbuh di
pegunungan Bukit  Barisan misalkan,  selalu terdapat  mata air  atau menjadi hulu-hulu sungai
besar  di  Sumatera.  Hulu  sungai  Musi  yang membelah Sumatera  Selatan,  dari  Barat  hingga
pantai timur Sumatera berada di sekitar Pegunungan Bukit Barisan, terpatnya di kawasan sekitar
Curup.  Berbeda dengan Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Pulau Sumatera, panjangnya
sekitar 800 Km. Sejumlah mata air yang menjadi hulu sungai berada di Kawasan Kerinci dan
berlihir di Provinsi Jambi. Selain itu, sejumlah hulu Sungai Indragiri berada di Tanah Datar;
sejumlah mata  air  yang menjadi  Sungai  Kampar  dan  Siak  berada  di  Limapuluh Kota;  dan
sejumlah mata air yang menjadi hulu Sungai Rokan berada di Pasaman.26

Hampir semua pojokan pulau Sumatera dialiri dengan sungai-sungai. Namun salah satu yang
membedakan aliran sungai tersebut adalah adanya perbedaan kontur alam yang menyertainya.
Dalam hal  ini,  Pegunungan Bukit  Barisan  dapat  menjadi  faktor  pembeda.  Terutama kontur
sungai yang berada di Timur Bukit Barisan dan sungai yang berada disebalah barat Pegunungan
Bukit Barisan. Di sebelah barat, jarak antara Pegunungan Bukit Barisan dan laut tidak terlalu
jauh.  Dari  Pegunungan  Bukit  Barisan  hingga  ke  Pantai  Barat  Sumatera  dipenuhi  dengan
perbukitan. Hal ini menyebabkan tanah-tanah menjadi lebih curam, pun dengan kontur sungai
yang sangat curam. Kondisi ini menyebabkan sungai-sungai dibagian barat Pegunungan Bukit
Barisan umumnya pendek, kecil, beraliran deras dan dangkal. Berbeda dengan kontur sungai
yang berada di Timur Pegunungan Bukit Barisan. Jarak dengan pantai Timur Pulau Sumatera
pun terhitung jauh,  banyak hamparan tanah yang luas,  serta tanahnya yang landai  membuat

25 Gusti Asnan, Sungai Dan Sejarah Sumatera, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016, Hal-19.
26 Ibid. 25-26



sungai yang mengalir  ke arah Timur Pulau Sumatera memiliki  kontur panjang,  lebar ,berair
tenang dan dalam.

Jumlah sungai yang begitu banyak di Sumatera, serta kontur sungai yang berbeda-beda telah
membangun pengetahuan orang-orang Sumatera terhadap sungai itu sendiri. Salah satu contoh
ialah, sungai oleh sebagian masyarkat Sumatera diidentikan dengan Pohon Kayu. Pohon kayu
terdiri dari batang, dahan, cabang, ranting, tangkai dan tampuk (daun). Bila gambaran pohon
diibaratkan dengan sungai maka: Batang identik dengan “sungai”, dahan identik dengan “anak
sungai”,  cabang identik  dengan “anak air”,  ranting  identik  dengan “aliran”,  tangkai  identik
dengan “parit”  dan  tampuk identik dengan “mata  air”.  Oleh  karena itu,  di  kawasan tengah
Sumatera (Kawasan Riau, Jambi dan Minangkabau) menggunakan istilah “batang” atau kadang-
kadang “batang air” untuk merujuk pada sungai. Misalnya saja, Batang (Sungai) Siak, Batang
Kampar, Barang Kuantan, Batanghari dan Batang Arau.27

Sungai bagi orang Sumatera juga penting untuk mendirikan pemukiman. Pada perkembangan
awal  masyarakat  Sumatera  pembangunan permukiman “baru” cenderung mengambil  tempat
pada lokasi-lokasi di aliran sungai. Setidaknya ada tujuh lokasi yang biasanya dipilih sebagai
tempat  pembangunan hunian “baru”.  Pertama,  kawasan yang berada pada pertemuan “anak
sungai” dengan “induk sungai” atau “muara”.  Kedua,  kawasan sungai yang airnya dalam dan
tenang yang dinamakan “lubuk”.  Ketiga,  kawasan sebelah dalam sebuah belokan sungai atau
disebut “teluk”. Keempat, kawasan sebelah luar (ujung) dari belokan sungai “tanjung”. Kelima,
kawasan sekitar tebing sungai “tabing”. Keenam, kawasan tanah berupa pulau ditengah sungai
atau disebut dengan “pulau”. Ketujuh, kawasan berpasir yang ada di aliran (pinggir) sungai dan
dijuluki “pasir”. Menurut Asnan ketujuh pola pemukiman tersebut lebih banyak terbentuk di
sekitar timur Pegunungan Bukit Barisan. Namun tidak menutup kemungkinan pola pemukiman
yang sama juga terbentuk di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan; dengan kontur sungai
yang pendek, deras dan curam28.

Gambar 4.  Pemukiman Komunal Di Kuteui Pinang Belapis

Lokasi  pertama  yang  dipercaya  menjadi  pemukiman  bagi  Suku  Bangsa  Rejang  terletak  di
daerah Pinang Belapis. Hasan menyatakan bahwa di Pinang Belapis kelompok Rhe Jang Hyang
(Rejang)  mulai  menata  kehidupan baru  dalam sebuah perkampungan  di  dalam  Pigai,  yang
disebut  kuteui  Pinang  Belapis.  Pigai adalah  batas  aman  yang  mengelilingi  kampung  yang
terbuat dari parit dengan kedalaman 2,5 meter dan lebar 2,5 meter untuk memberi rasa aman
dari binatang buas, dan aman dari musuh yang datang dari luar. Ditengah halaman (latet) di
bangun  psiban yang berfungsi sebagai tempat ruang tunggu tamu yang ingin bertemu dengan
ketua atau pimpinan atau raja.29

27 Ibid. Hal. 27-28
28 Ibid. Hal 65-66



Zaman yang menandai  Suku Bangsa Rejang mulai  menetap disuatu wilayah disebut dengan
Zaman  Ajai.  Sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Siddik  bahwa  pada  mulanya  suku
bangsa Rejang dalam kelompok yang kecil hidup mengembara di daerah Lebong yang luas itu,
disana mereka mudah sekali hidup dari hasil-hasil hutan rimba yang subur dan hasil-hasil hutan
rimba yang subur dan hasil-hasil  ikan di  sungai Ketahun dengan anak-anak sungainya yang
banyak dan di Danau TES yang luas. Dengan pendek kata, hidup mereka masih sepenuhnya
tergantung pada alam lingkungannya. Baru dalam zaman Ajai mereka mulai menetap disuatu
tempat,  terutama  di  lembah-lembah  disekitar  Sungai  Ketaun.  Di  masa  bercocok  tanam  ini
timbullah perkampungan yang didiami secara berkelompok oleh beberapa keluarga dan mulai
diatur (pembagian kerja) untuk memenuhi keperluan bersama dan kuteui menjadi kelembagaan
lokal yang menopang segala kegiatan suku Rejang30 atau common property.

Setelah itu,  masa Kolonial  di  Bengkulu dimulai  sejak tahun 1685 ketika perusahaan Inggris
East India Company (EIC) dibawah pimpinan Raph Ord tiba di muara Sungai Serut/ Bengkulu.
Sisa-sisa peninggalan masa kolonial Inggris masih dapat dilihat dengan jelas dari berdirinya
benteng Marlborough dengan luas sekitar 44.100 m² di daerah kampung cina, kota Bengkulu
sekarang. Zaman kolonial Inggris sebenarnya lebih mengarah kepada sejarah perdagangan Lada
di  Bengkulu  daripada  sejarah  penaklukan  politik  dan  wilayah.  Seperti  yang dikatakan  oleh
Siddik   dalam  masa  EIC  kita  lihat  nanti  tidak  banyak  terjadi  perubahan-perubahan  dalam
kehidupan  masyarakat  Bengkulu,  hal  tersebut  dikarenakan  EIC  pada  mulanya  hanya
memusatkan perhatian pada penguasaan perdagangan, lada saja. Lebih lanjut Hasan menyatakan
bahwa  Suku  Bangsa  Rejang  yang  berada  dibalik  pegunungan  Bukit  Barisan  yaitu  daerah
Lebong dan Rejang Lebong tetap merdeka dan tidak dipengaruhi baik oleh EIC dari Bengkulu,
maupun kolonial Belanda dari Palembang ketika itu.31 

Selajutnya, Kolonial Belanda sendiri masuk ke wilayah Lebong pada tahun 1868. Hal tersebut
ditandai  dengan  mulai  dirintisnya  jalan  raya  pertama  yang  membelah  pegunungan  untuk
menghubungkan  Rejang  Lebong  dengan  Lebong.  Hasan  menyatakan  bahwa  masuknya
pemerintahan kolonial  Belanda  di  wilayah Lebong tidak  terlepas  dari  kekalahan kesultanan
Palembang pada tahun 1803-1821 dan menyebabkan Kerajaan Depati Tiang IV patuh kepada
Belanda. Kepatuhan itu dibarengi dengan beberapa syarat, antara lain; pertama, adat dan pusaka
Suku Rejang tidak boleh diganggu dan tidak boleh dirusak. Kedua,  Rejang Lebong dimasukan
kedalam keresidenan Palembang. Pada tahun 1904, berdasarkan SK. Pemerintah Belanda No.
20 Tanggal 6 Februari 1904 daerah Rejang Lebong dan Lebong masuk ke dalam keresidenan
Bengkulu.  Paska  pemindahan keresidenan ke  Bengkulu,  Asisten  Residen  J.  Walland (1861-
1865)  mulai  melakukan  perubahan  drastis  salah  satunya  adalah  menghapuskan  kabupaten-
kabupaten diwilayah Bengkulu dan diganti  dengan  Pemerintahan Marga seperti  yang sering
dijumpai  di  Keresidenan  Palembang.32 Lalu  disusul  pada  tahun  1927, Kolonial  Belanda
memasang patok BW (Bosch Wesen) di hutan adat masyarakat Rejang atau state property.

4.1.2. Sistem Marga dan Pematokan Hutan (Bosch Wesen)

Salah  satu  ciri  yang menandai  dimulainya  Sistem Marga  adalah  diterapkannya  UU Simbur
Cahaya  oleh  asisten-residen  Belanda  J.  Walland  yang  diadopsi  dari  kesultanan  Palembang.
Marga  di  Kerajaan  Sultan  Palembang  dasarnya  adalah  territorial  dan   untuk  kesatuan
pemerintahannya; marga itu terdiri dari beberapa dusun yang disatukan dibawah satu pimpinan,
yaitu Pasirah. Penerapan sistem Marga ini adalah terbaginya wilayah Lebong kedalam 5 (lima)
Marga yaitu,  Jurukalang-Bermani,  Ulu,  Selupu,  Suku VIII,  dan Suku IX. Marga merupakan

29 Hasan, Zulman, Anok Kutai Rejang: Sejarah Adat Budaya Bahasa dan Aksara, Kabupaten lebong:____, 2015, 
Hal. 30-31 

30 Siddik, Abdulah, Hukum Adat Rejang, Jakarta: PN BALAI PUSAKA, 1990, Hal. 104
31 Siddik, Abdulah, Sejarah Bengkulu 1500-1990, Bengkulu: BALAI PUSAKA, 1996, Hal. 30-32
32 Ibid. Hal 104-105



intervensi  kepentingan  Pemerintahan  Hindia-Belanda  guna  mengadministrasikan  per-
wilayah/afdeeling menjadi  rapi  dengan  mengkodifikasi  beberapa  peraturan  di  Marga  terkait
tanah. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya kepemilikan tanah oleh perorangan dalam sebuah
surat yang ditanda tangai oleh Kepala Marga yakni oleh seorang Pesirah. Tujuannya tentu untuk
mengkontrol penguasaan atas tanah oleh para pemangku adat.33 

Sidik dalam hal ini mengatakan bahwa setelah sistem marga dibelakukan maka  imbo  (hutan)
sebagai  milik  bersama  kuteui  berubah  menjadi  milik  bersama marga.  Kawasan  imbo milik
marga  yang  merupakan  gabungan  imbo milik  beberapa  kuteui  atau  luak  langgam (batas
kekuasaan). Terhadap  luak langgam, marga memiliki hak untuk menguasai dan mengaturnya
untuk kepentingan warga marga. Dalam pelaksanaan hak, warga marga memiliki hak utama, hak
pakai  dan  hak  milik.  Hak  utama adalah  suatu  hak  yang dimiliki  setiap  warga  marga  yang
mendahului hak warga lain yang semarga. Hak utama ini berlaku untuk jangka waktu tertentu.
Sedangkan hak pakai  adalah hak untuk mengelola hingga memungut hasil  dari  pengelolaan
hutan atau sawah.  Hak pakai ini  dibedakan untuk warga marga dan pendatang, dan berlaku
untuk jangka waktu tertentu. Sementara hak milik adalah hak kepemilikan warga marga atas
hutan atau sawah yang dikelola secara terus menerus.34 

Tabel 5. Jenis-jenis Hak Warga Marga di Lebong
Jenis Hak Batas Kekuasaan

Hak warga marga 3.1. Membuka dan mengelola imbo
3.2. Memungut hasil-hasil imbo
3.3. Memungut hasil berburu binatang liar
3.4. Memungut hasil sungai atau danau 
3.5. Berdiam atau bertempat tinggal

Hak Utama Hak  yang  dimiliki  setiap  warga  marga  yang  mendahului  hak
warga lain yang semarga, yang berlaku dalam jangka tertentu

Hak Pakai Hak untuk mengelola hingga memungut hasil  dari pengelolaan
ladang atau sawah yang berlaku dalam jangka waktu tertentu

Hak Milik Hak  kepemilikan  warga  marga  atas  kebun  atau  sawah  yang
dikelola secara terus menerus yang dapat diwariskan

Sumber: FGD (2015); Hartiman (2013); Siddik (1980)

Seringkali hak miliki tanah seseorang pada masa marga ditandai dengan surat ijin tanah yang
dikeluarkan oleh marga. Bukti kepemilikan tanah ini disebut sebagai surat izin marga/surat ijin
mengusahakan tanah. Peruntukannya adalah memperjelas status kepemilikan lahan atau kebun
milik  warga  di  masing-masing  wilayah  marga.  Dalam  surat  izin  marga  tersebut,  terdapat
keterangan lokasi lahan atau kebun yang akan dikelola beserta identitas pemiliknya dan bukti
perjajian serta ketentuan yang disepakati dalam aturan Marga. Surat izin tersebut menjadi satu-
satunya legistimasi bukti kepemilikan tanah oleh warga. Tidak ada tranksaksi dan sanksi dalam
bentuk  materil  dalam  mengelola  lahan  tersebut.  Di  Embong  misalnya,  marga  tidak  terlalu
banyak keuntungan yang didapat dari hasil hutan. Hal ini dikarenakan sebagian besar kebun-
kebun  yang  berada  di  dalam  hutan  ditanami  dengan  tanaman-tanaman  buah  yang  kala  itu
nilainya tidak terlalu tinggi, misalnya saja manggis dan durian. Keuntungan yang bisa didapat
paling hanya ketika pesirah menerbitkan surat ijin, kala itu penerbitan surat ijin biasanya disertai
dengan uang pelicin yang jumlahnya juga tidak terlalu besar.35

33 Ibid. Hal. 107-108
34 Hendry, Dedek, Studi Pola Penguasaan Lahan/Pemanfaatan Sumber Daya Alam Masyarakat di Dalam dan 
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Selain membentuk administrasi baru dengan Sistem Marga.  Kolonial Belanda juga mencoba
mengatur kawasan hutan adat Rejang dengan cara menetapkan kawasan hutan lindung  atau
BW (Bosch Wesen).  Pemasangan patok BW di hutan adat Rejang dilakukan pada tahun 1927.
Berdasarkan cerita warga kala itu, patok BW itu berada jauh diatas bukit mendekati Bukit/ Tebo
Sarang Beruang. Oleh karena itu, masyarakat tidak sama sekali berkeberatan. Pada dasarnya
Kolonial  Belanda  tidak  memasang  patok  di  kebun  yang  sudah  digarap  oleh  masyarakat  di
“bawahnya”, sehingga pada masa ini penguasaan dan pengusahaan lahan hutan oleh Belanda
masih diizinkan. Kegiatan masyarakat ketika di kawasan BW hanya berkaitan dengan kegiatan
ekonomi yang bersifat subsisten, misalnya mengambil ikan, rotan. Kalaupun memang warga
ingin mengambil kayu di kawasan BW pun itu dengan jumlah sangat terbatas, terutama memang
hanya  untuk  kepentingan  pembangunan  rumah  untuk  warga.  Hal  itu  harus  diketahui  oleh
kuteui.36

Kolonial  Belanda memang secara  De jure  merupakan penguasa dari  hutan adat  orang-orang
Rejang.  Pertama, ditandai  dengan  munculnya  UU  Simbur  Cahaya.  Tidak  secara  langsung
Kolonial Belanda menguasai hutan namun dengan memanfaatkan norma dan aturan lokal yang
tidak jauh berbeda dengan tata kelola HA Rejang sendiri; Simbur Cahaya. Melalui peran marga
Kolonial  Belanda  mulai  menggunakan  pesirah  untuk  menjalankan  fungsi  pengawasan  dan
kontrol terhadap hutan adat. Setiap kegiatan masyarakat dengan hutan maka harus sepertujauan
pesirah,  atau  minimal  pesirah  mengetahui.  Hal  ini  diindikasikan  bahwa  pesriah  juga  yang
menerbitkan surat tanah kepada orang yang dianggap memiliki kebun di hutan (lihat lampiran
No.2 tentang surat tanah marga).  Kedua,  penguasaan hutan adat oleh Kolonial Belanda juga
ditandai dengan ditetapkannya BW atau hutan lindung yang memang kawasan tersebut tidak
boleh lahanya dialih fungsikan. Namun demikian, masyarkat masih bisa masuk kedalam dan
mengambil kayu maupun tanaman untuk kebutuhan bersama.

4.1.3. Masa Kemerdekaan; TNKS dan Munculnya Gerakan Adat

Hubungan masyarakat hukum adat Rejang dengan hutan kembali bereskalasi ketika pemerintah
era orde baru menetapkan hampir seluruh Kawasan hutan masyarakat  Rejang di  Kabupaten
Lebong sebagai Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).  TNKS
sendiri merupakan gabungan dari 17 kelompok Hutan Lindung Register tahun 1921-1926 yang
ditetapkan  oleh  pemerintah Hindia  Belanda  (dikenal  oleh  masyarakat  dengan  istilah  BW).
Berdasarkan Surat  Menteri  Pertanian  No.736/  Mentan/X/1982,  tertanggal  14  Oktober  1982,
menetapkan TNKS seluas 1.484.660 hektar. Dalam perkembangannya, luas TNKS berkurang
menjadi  1.386.000  hektar  berdasarkan  SK  Menteri  Kehutanan  nomor  192/Kpts-II/1996,
tertanggal  1  Mei  1996.  Akibat adanya  perubahan  luasan  tersebut, kemudian  dilakukan
pengukuran  tata  batas ulang.  Setelah  dilakukan  pemancangan  pal  batas  dan  rekonstruksi,
Menteri  Kehutanan  melalui  Surat  Keputusan  No.  901/Kpts-  II/1999,  tertanggal  14  Oktober
1999, menetapkan kawasan TNKS seluas 1.375.349 hektar. Kemudian, berdasarkan SK Menhut
No.420/Menhut-II/2004, luas TNKS kembali berubah menjadi 1.389.510 hektar.37

Penetapan kawasan dan batas-batas wilayah TNKS yang membentang di Kabupaten Lebong
telah memicu konflik berkepanjangan antara pengelola Kawasan dengan Masyarakat Hukum
Adat  Rejang.  Konflik  disebabkan oleh  paradigma konservasionis  penetapan TNKS,  dimana
hutan harus dilindungi dengan terbebas dari aktivitas manusia, sementara keberadaan manusia
disekitar  Kawasan  hutan,  sepanjang  sejarahnya  telah  lebih  dulu  eksis.  Selain  itu,  dalam
menetapkan kawasan dan batas TNKS, pemerintah tidak pernah mengajak Masyarakat Hukum
Adat  Rejang  untuk  bermusyawarah,  tidak  pernah  ada  sosialisasi  sebelumnya,  bahkan
Masyarakat  Hukum Adat  Rejang dipaksa untuk menerima keputusan yang dibuat,  sehingga

36 Hasil FGD dengan warga pada tanggal 18 Mei 2018
37 Hendry, Dedek, Studi Pola Penguasaan Lahan/Pemanfaatan Sumber Daya Alam Masyarakat di Dalam dan 
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tidak sedikit lahan milik masyarakat seperti sawah, kebun dan pemanfaatan hasil hutan nonkayu
secara tradisional masuk dalam kawasan Taman Nasional.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang lebih lanjut Abdullah kemukakan bahwa “Tanah saya itu
dipinggir jalan, itu kena TNKS. Waktu itu, saya sudah lama kebun disana, sejak orang tua.
Sehingga usaha saya terbengkalai. Tinggallah, kopi kami tinggal, pondok kami tinggal padahal
waktu itu, itulah usaha kami. Masa sampai-sampai tanah untuk masyarakat hidup jadi TNKS.
Saya hapal,  karena saya sejak  kecil  bekerja dihutan,  cari  rotan,  cari  biga,  tapi  sejak  jadi
TNKS…Kami patuh, kami sangat patuh, tapi kami juga sakit. Kami juga tidak mau buka hutan.
Tapi tidak ada acara lain, harus dilawan negara, dilawan hukum. Sawah orang kena, rumah
orang kena. Ini kerja apa? Mohonlah pemerintah itu pakailah akal sehat,  agar masyarakat
tidak terlalu jauh cari nafkah”.

Sedangkan, penetapan patok TNKS sebelumnya dilakukan secara acak. Berdasarkan wawancara
dengan Abdullah, THGK tahun 1980 yang mengukur gelang Kawasan TNKS dilakukan secara
serampangan.  Abdulah  menceritakan bahwa  “patok  batas-batas  TNKS itu  dibuat  sekendak-
kendak, makanya di TNKS itu banyak kebun-kebun orang yang sudah digarap beberapa tahun
sebelumnya. Waktu itu saya ingat, mereka itu “oh jalan ini saja, ini cadas, turun…naik sini
saja,  kemudian  turun,  sekendak-kendak  orang  yang  membuat  patok”.  Sebagai  bukti,  Desa
Sungai Lisai, lebih dulu dari TNKS, kemudian tiba-tiba jadi TNKS, akhirnya mereka terjepit.
Padahal  disana  ada  rumah,  ada  sawah,  ada  kebun.  Para  pembuat  patok  waktu  itu  tidak
diawasi dengan benar. Dulu pembuat patok itu mengajak orang tiga dari sini, jalan mereka
pasang patok sesukanya”38

Di Desa Embong, ketegangan antara masyarakat dengan pegawai TNKS terjadi di sekitar tahun
1992-an. Kala itu banyak dari surat marga yang dipengang oleh masyarakat ditarik paksa oleh
pegawai TNKS. Salah satunya adalah Alinudin, ia bercerita bahwa ketika TNKS diberlakukan
di  hutan  adat  Rejang,  surat  marga  yang  telah  turun  menurun dipegang diambil  paksa  oleh
pegawai TNKS. Bukan hanya surat marga, catatan silsilah keluarga yang Alinudin pegang juga
demikian, dibawa sekalian dengan surat marga. Pada saat surat marga itu diambil, seketika itu
juga  Alinudin  dilarang  untuk  memasuki  kawasan  TNKS.  Padahal  kala  itu  Alinudin  baru
memulai menanam kopi di kebun milik keluarga sendiri.  Tidak hanya Alinudin, pengalaman
yang hampir sama juga dialami oleh Darmawan. Darmawan hampir saja masuk ke bui karena
dituduh melakukan pembalakan liar dan pembakaran hutan. Padahal kala itu, kebakaran hutan
yang  pernah  terjadi  di  Embong  tahun  1998  dikarenakan  kemarau  panjang  yang  melanda
Embong. Kedatang Darmawan kelokasi kebakaran bermaksud untuk memadamkan api bersama
warga  Embong,  namun  pegawai  TNKS beserta  polisi  mengira  bahwa  Darmawan  lah  yang
membakar hutan.39

4.1.4. Dorongan Pengakuan Hutan Adat di Lebong

Besarnya  tuntutan  pengakuan  dan  penyelesaian  permasalahan  konflik  atas  diskriminasi  dan
marginalisasi  yang  dialami  oleh  masyarakat  adat  pada  masa  paska  Orde  Baru  merupakan
akumulasi dari berbagai ketidakadilan pembangunan yang dihadapi sejak masa lalu. Pemerintah
belum pernah secara serius mendesain dirinya untuk memperlakukan masyarakat adat sebagai
suatu kategori warga negara. Meskipun telah ada pengakuan dan penghormatan di dalam UUD
1945, namun hal itu belum diturunkan dalam bentuk kerangka pengaturan yang dapat secara
mudah dipergunakan untuk memperkuat keberadaan dan hak masyarakat adat. Akibatnya, ketika
tuntutan masyarakat adat di Indonesia meledak pada tahun 1998-1999, pemerintah gelagapan
merespons  hal  tersebut.  Berbarengan  dengan  Otonomi  Daerah,  UU  No.  22  Tahun  1999

38 Wawancara dengan Abdulah selaku mantan Kepala Desa Kota Baru tahun 2000-2006, pada 17 Mei 2018
39 Wawancara dengan Alinudin selaku sesepuh di Kota Baru, pada 6 Mei 2018



membuat urusan masyarakat adat dipindahkan ke tingkat daerah. Instrumen hukum yang dapat
dibuat oleh Pemerintah Daerah ketika menghadapi masyarakat adat adalah dengan Peraturan
Daerah. Oleh karena itulah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5
Tahun  1999  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Permasalahan  Hak  Ulayat,  merekomendasikan
perlunya dibuat Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan penelitian mengenai keberadaan dan
hak masyarakat hukum adat. Peraturan menteri itulah yang pertama kali membicarakan perlunya
produk hukum daerah, dalam hal ini peraturan daerah berkaitan dengan masyarakat adat.40 

Namun, meskipun sama-sama mengamanatkan perlunya kehadiran Peraturan Daerah, UU No.
41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  punya  karakteristik  yang  berbeda  dengan  peraturan
sebelumnya. Pasal 67 UU Kehutanan menghendaki bahwa pengukuhan keberadaan masyarakat
hukum  adat  harus  dilakukan  dengan  peraturan  daerah.  Hal  ini  punya  konsekuensi  serius
terhadap  status  hukum  masyarakat  hukum  adat  yang  sebelumnya  merupakan  suatu  subjek
hukum kolektif  alamiah  berbentuk  masyarakat  hukum (rechtsgemeenschaap)  berubah  status
menjadi subjek hukum yang artifisial. Dalam artian keberadaan masyarakat adat ditentukan dari
ada atau tidaknya instrumen hukum pengakuan, dalam hal ini melalui peraturan daerah. Sejak
saat  itu,  prosedur hukum yang tersedia untuk pengakuan keberadaan masyarakat adat  dalam
berbagai  peraturan  perundang-undangan  berikutnya  menghendaki  adanya  produk  hukum
daerah.41 

Dalam peraturan yang lebih operasional  terdapat  tiga peraturan menteri  yang dapat  menjadi
rujukan,  yaitu  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2014  tentang  Pedoman
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat  Hukum Adat,  Peraturan Menteri  Agraria  dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan
Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  Yang  Berada  Dalam
Kawasan  Tertentu,  serta  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor.
P.32/Setjen-lhk/2015  tentang  Hutan  Hak.  Kesemua  peraturan  operasional  itu  menghendaki
adanya Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai keberadaan dan hak
masyarakat adat. 

Terdapat  124  produk  hukum daerah  mengenai  masyarakat  adat  yang  substansinya  meliputi
lembaga adat, peradilan adat, penetapan masyarakat hukum adat, penetapan wilayah adat dan
hutan adat. Dari 124 produk hukum daerah itu baru 15.577 hektar wilayah dan hutan adat yang
telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.42 Jumlah tersebut meningkat signifikan dalam setahun
terakhir. Catatan sementara Epistema Institute menunjukan sampai bulan Juni 2016 terdapat 141
produk  hukum  daerah  mengenai  masyarakat  adat  dimana  produk  hukum  daerah  itu  telah
menetapkan  164.199  hektar  wilayah  dan  hutan  adat.  Kenaikan  signifikan  itu  mengingat
banyaknya daerah yang menginisiasi pembentukan produk hukum daerah mengenai masyarakat
adat sebagai bentuk implementasi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dan UU No. 6 Tahun
2014  tentang  Desa.  Sedangkan  AMAN  mencatat  untuk  tahun  2015-2016  terdapat  23
kabupaten/kota  dan  1  provinsi  yang  memasukan  pembentukan  peraturan  daerah  mengenai
masyarakat adat dalam program legislasi daerah dan saat ini pembahasan sedang berlangsung.43 

Di Bengkulu dorongan pengakuan terhadap masyarakat adat juga santer terdengar. Salah satu
lembaga  yang  mencoba  mengangkat  isu  masyarakat  adat  di  Bengkulu  adalah  AKAR
Foundation. Selaku lembaga yang konsen di isu advokasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat

40 Lihat Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat
41 Lihat UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 67
42 Malik, dkk, Analisis Tren Produk Hukum Daerah mengenai Masyarakat Adat, Policy Brief dan Epistema 
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adat  dan pembangunan ekonomi,  Akar sejak tahun 2013 telah mendorong pengakuan MHA
Rejang.  Tentu  salah  satu  alasan  mengapa  masyarakat  adat  harus  diakui  dikarenakan TNKS
melarang MHA Rejang untuk mengakses hutan adatnya sendiri. Paska di terbitkannya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang status hutan adat yang dulu berada di
bawah kewenangan negera, kini di keluarkan dari kawasan hutan Negara. Masyarakat hukum
adat diberikan kewenangan untuk mengelola kembali hutan adatnya melalui izin pemerintah.
Akar dan Masyarakat Rejang menganggap bahwa putusan MK ini merupakan peluang politik
yang baik agar dapat  menguasai  hutan adat.  Berbagai  langkah advokasi  ditempuh,  terutama
adalah mendorong Pemerintah Kabupaten Lebong untuk menerbitkan Perda MHA Rejang.44

Semenjak  tahun  2015  Akar  dan  eleman  Masyarakat  Rejang  mulai  memasukan  Raperda
pengakuan MHA Rejang. Pelan namun pasti, pada tahun 2017 akhirnya Pemerintah Kabupaten
Lebong telah menerbitkan Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA
Rejang.  Terbitnya  perda  memberikan  kemenangan  tersendiri  bagi  masyarakat  Rejang.
Setidaknya sebagai subjek adat, MHA Rejang telah diakui eksistensinya. Namun demikian, bagi
masyarakat Rejang identitas sebagai subjek adat saja tidaklah cukup, karena permasalahan dari
awal adalah akes masyarakat Rejang terhadap hutan adat mereka; sekarang di klaim TNKS.
Oleh karena itu, saat ini Akar dan elemen masyarakat Rejang sedang memperjuangkan agar
diterbitkannya SK pengakuan Hutan Adat Rejang. Saat ini, faktor utama yang menjadi kendala
adalah belum terbitnya SK Bupati tentang pembentukan tim verifikasi dan identifikasi Hutan
Adat.  Walaupun Dinas KLHK Provinsi Bengkulu bersama dengan AKAR Foundation selalu
mendorong  agar  SK  tersebut  segera  ditanda  tangani.  Permasalahan  lain  yang  juga  perlu
diantisipasi  adalah  faktor  kesiapan  masyarakat  dalam  mengelola  hutan  adatnya  sendiri.
Mengingat bahwa relasi antara MHA Rejang dan hutan adatnya telah berubah setelah sekian
lama dipisahkan oleh TNKS.

4.2.  Tata Kelola Hutan Adat  Rejang:  Studi  Kasus di  Desa Kota Baru,  Embong I  dan
Embong Uram

Berbicara tata kelola tidak bisa dilepaskan dari  sumberdaya dan kesatuan hak yang melekat
didalamnya.  Dalam  hal  ini,  Ostrom  dan  Schlager  mencoba  untuk  memperlihatkan  rejim
property right yang ada. Para pemikir ekonomi politik sering kali membagi tipe kepemilikan
CPRs berdasar pada kondisi empirik. (1) property yang dimiliki oleh negara, (2) property yang
tidak dimiliki oleh seorang pun, dan (3) property yang dimiliki oleh komunal.45 Ditambah oleh
Bromley adalah rejim kepemilikan private atau kepemilikan perseorangan.46 (4) State property
yang  dimaksud  adalah  ketika  kewenangan  mengatur  dan  membatasi  penggunaan  dalam
pemanfaatan sumber daya hanya terbatas pada tingkat negara.  Poperty no one (open access)
adalah  ketika  hak  kepemilikan  tidak  terdefinisi  dan  diatur  dengan  jelas,  sehingga  akses
pemanfaatan sumber dayanya bebas dan terbuka bagi  semua pihak.  Common property, pada
kondisi  ketika  sumber  daya  ”dimiliki”  oleh  suatu  komunitas  yang  dengan  jelas  dan  dapat
mengatur dan melarang pihak di luar untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Sedangkan,
private property adalah memberikan seseorang atau badan usaha suatu kewenangan atau hak
untuk  membatasi  atau  melarang  orang  lain  serta  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur
pemanfaatan sumber daya tersebut.47

Selanjutnya,  Ostrom mencoba  untuk   mendefinisi  tentang hak dalam  bundle  of  rights.  Hak
kepemilikan menurut Ostrom ialah tindakan individu yang membentuk relasi dengan individu
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lainnya  mengenai  beberapa  hal.  Jika  individu  memiliki  hak  maka  individu  yang  lain  juga
memiliki  tugas  yang  sepadan  untuk  saling  mematuhi.  Dalam hal  ini  Ostrom dan  Schlager
mencoba  untuk  mengidentifikasikan  5  (lima)  hak  yang  relevan  untuk  menggunakan  CPRs,
termasuk access, withdrawal, management, exclusion, dan alienation.48

Selain membagi 5 (lima) tipe hak, Ostrom juga membagi pemegang hak kedalam lima (5) kelas.
Pertama,  authorized  entrance adalah  pengguna  sumber  daya  yang  hanya  memiliki  hak
memasuki (access) suatu kawasan tertentu dan pengguna hak tersebut tidak bisa mengambil atau
memanen apa sumberdaya yang ada didalamnya.  Kedua,  authorized users adalah pengguna
sumber  daya  yang  memiliki  hak  memasuki  (access) dan  memanen  unit  sumber  daya
(withdrawal). Ketiga, claimants adalah pengguna sumber daya yang memiliki tiga hak yaitu hak
access,  withdrawal dan  management;  dalam aritan  mengatur  dan  memelihara  fasilitas  serta
menentukan batas dalam withdrawal. Keempat, proprietors adalah pengguna sumber daya yang
memiliki hak seperti yang dimiliki oleh claimants, ditambah hak untuk menentukan pihak-pihak
yang dapat memanen sumber daya (exclusion).  Kelima,  owner,  adalah pengguna sumberdaya
yang  memiliki  hak  seperti  yang  dimiliki  propertior ditambah  alienation,  yaitu  hak  untuk
menjual atau memindah tangankan.49 Oleh karena itu, berangkat dari rejim  common property
dan mengklasifikasikan hak-hak yang terdapat di dalamnya maka akan dapat mengetahui bentuk
dari tata kelola HA Rejang.

4.2.1. Sistem Kuteui dan Pengelolaan Sumberdaya  (Common Property)

Apabila  merujuk  pada  Perda  Kabupaten  Lebong  No.  4  Tahun  17  tentang  pengakuan  dan
perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang pasal 8 ayat 1a, menyatakan bahwa  kutai atau
siddik menyebutnya dengan istilah kuteui adalah kesatuan masyarakat hukum adat Rejang yang
asli dan berdiri sendiri bersifat tenurial genealogis, berciri patrilineal eksogami ini dan tempat
berdirinya  jue’i-jue’i dipimpin  oleh  Tuai  Kuteui.50 Lebih  lanjut  siddik  menyatakan  bahwa
perkataan kuteui nyata sekali berasal dari perkataan Hindu ‘kuta’ yang berarti di dalam bahasa
Melayu adalah dusun yang berdiri sendiri. Berbeda dengan istilah ‘dusun’ hari ini, yang menurut
Marsden dalam Siddik mengakatan bahwa perkataan dusun berasal dari kata ‘doosoon’ sebagai
terjemaan dari istilah bahasa Inggris yang artinya “Village”. Jumlah penduduk suatu kuteui pada
waktu itu tidak lebih dari seratus orang dan terdiri dari 10-15 rumahtangga.  Oleh karena itu,
kuteui  dianggap sebutan asli orang Rejang dalam mengidentifikasikan sebuah kelompok atau
komunitas.
 
Di Kuteui pemerintahan dijalankan secara kekeluargaan dan demokratis. Hal ini karena segala
keputusan selalu diambil  atas dasar musyawarah dengan tua-tua dusun.  Tua-tua dusun yang
biasa disebut dengan istilah Kepala  Sukau/Sadeui.  Di bawah pemimpin Tuai Kuteui masing-
masing  dan  berpedoman  kepada  Hukum  Adat  yang  ditinggalkan  oleh  nenek  moyang  yang
dianggap suci dan merupakan adat sejati turun-temurun. Kuteui juga sering di indentifikasikan
dengan sejarah asal mula suatu kampung dan tokoh pendirinya. Misalnya saja adalah sejarah
Kuteui Rukam, salah satu kampung tua di Lebong. Kuteui Rukam adalah kuteui yang didirikan
oleh  Bikau  Bermano,  dari  ini  sebuah  pemukiman  dibentuk  dan  ditinggali  oleh  para  warga
kuteui.  Seringkali orang yang pertama kali mendirikan sebuah kuteui akan sekaligus menjadi
Tuai Kuteui atau ketua kuteui.

Tuai  Kuteui  oleh  masyarakat  kuteuinya  ia  diberi  hanyak  hak  memimpin,  atas  dasar
keturunannya. Tuai kuteui dipilih dari jurai/ jue’i tua kuteui, apabila masyarakat masih bercorak

48 Schlager, E. & Ostrom, E, Property rights regimes and natural resources: a conceptual analysis. Land 
Economic, 68(3) 1992, Hal. 250-251 

49 Siddik, Abdulah, Hukum Adat Rejang, Jakarta: PN BALAI PUSAKA, 1990, Hal. 104-105
50 Ibid. Hal. 109-110



genealogis, pemimpin tadi dengan sendirinya ialah laki-laki tertua dari jurai tua. Selanjutanya,
menurut adat Rejang Tiang Empat atau adat Rejang Empat Petulai, untuk dapat menjadi Tuai
Kuteui, syarat utama ialah orang berasal, yaitu keturunan dari orang pertama mendirikan kuteui
di samping beberapa syarat yang lain. Dengan syarat itu maka Tuai Kuteui akan disegani, dan
akan mempunyai kewibawaan. Selain itu, syarat yang lain adalah orang berakal, orang berilmu,
orang  berharta,  dan  orang  sabar.  Adat  juga  tidak  bisa  dirubah  begitu  saja  karena  setiap
keputusan yang akan diambil untuk kepentingan kuteui harus dimusyawarkan dengan anggota-
anggota kuteuinya dan keputusan diambil dengan kata sepakat.51

Di Desa Kota Baru, Embong 1 dan Embong uram, selanjutnya di baca “Embong”. Hampir sama
bahwa Tuai Kuteui dipilih berdasarkan garis genealogisnya, terutama laki-laki dan menetap di
desa. Selain adanya jue’i atau jurai, di Desa Embong, struktur kuteui juga terdiri dari beberapa
aktor lain. Aktor lain itu adalah, syarak dan kepala adat. Syarak dalam hal ini berarti orang yang
ahli  beragama,  sedangkan  kepala  adat  biasanya  mewakili  dusun  yang  bukan  dari  garis
genealogis  (lihat  lampiran  No.  3  Tentang  Strukur  Kuteui).  Kesemua  aktor  ini  lah  yang
membentuk  satu  sistem  yang  dinamakan  kutuei.  Apabila  salah  satu  dari  aktor  ini  tidak
terwakilkan  atau  muncul  maka  kuteui  tidak  bisa  terbentuk.  Oleh  karena  itu,  pada  setiap
musyawarah  atau  kegiatan  untuk  mengambil  satu  keputusan  maka  semua  pihak  atau  aktor
haruslah datang dan ikut serta. Apabila ada satu pihak atau aktor tidak hadir, misalkan syarak,
maka keputusan belum bisa diambil.52 

Berbagai macam keputusan di rumuskan di  kuteui, tidak terkecuali dengan pengaturan hutan
adat;  di  Desa  Embong,  Hutan  Demong  Samin.  Misalkan  saja,  ketika  warga  kuteui  ingin
membuka hutan maka langkah awal yang harus dilakukan adalah meminta injin ke tuai kuteui.
Bersama dengan tuai kuteui maka biasanya akan melihat lokasi hutan mana yang akan dibuka.
Dengan memperhatiakan wilayah larangan dan memperhatikan kepemilikan kebun atau hutan
garapan warga lainnya.  Apabila hutan tersebut  sudah ada yang membuka maka tidak boleh
warga tersebut mengambil hutan yang telah dibuka, dan tuai kuteui biasanya mengetahui akan
hal tersebut. Setelah semua dianggap aman untuk dibuka barulah  tuai kuteui dan warga yang
akan membuka hutan menandai batas, orang Embong menyebutnya dengan istilah  sulo.  Sulo
menjadi salah satu tanda pembatas hutan milik warga Embong. Ketika sulo sudah ditancapkan
ditanah maka tidak sembarang orang membuka kebun dan menebang pohon. Oleh karena itu,
kuteui memiliki  peran  penting  bagi  orang  Rejang  dan  khususnya  orang  Embong  dalam
pembukaan hutan. (lihat lampiran No. 4 Tentang Peta Landscape hutan Demong Samin)

4.2.2. Hak Propertior pada Hutan Demong Samin

Berawal  dari  mengikuti  aliran  sungai  baik  ngiai atau  ngelot,  orang-orang  Embong  mulai
memasuki kawasan hutan belantara. Membuat pondok-pondok kecil di tengah hutan, berlindung
dari dari hujan dan terik matahari serta berlindung dari hewan-hewan liar. Di hutan berbagai
macam tanaman dan buah-buahan orang Embong petik dan konsumsi. Mulai dari pakis-pakisan,
jamur, pucuk lumai sampai dengan buah durian, manggis dan banyak lagi yang lainnya. Pola
kehidupan ini  sudah berjalan  sekitar  ratusan  bahkan ribuan tahun lamanya.  Pola  seperti  ini
berkembang  dan  memiliki  dinamika  tersendiri  di  dalamnya.  Kehidupan  dengan  hutan  juga
memiliki  cerita  tersendiri  bagi  orang  Embong. Ketergantungan  terhadap  hutan  membuat
keintiman dan cara pandang sendiri antara orang Embong dan hutan; resource system. 

Di  Embong,  cerita  tentang  hutan  salah  satunya  dapat  ditelusuri  dari  cerita  rakyat  yang
berkembang. Cerita tentang Demong Samin misalkan, hampir sebagian besar warga Embong
mempercayai  bahwa hutan di  dekat  kampung mereka sejak dari  dulu didiami oleh Demong

51 Ibid. Hal. 110-111
52 Hasil FGD dengan warga pada tanggal 10 Mei 2018



Samin. Ada yang mengatakan bahwa sosok Demong Samin memiliki tubuh tinggi dan besar,
dan seluruh badannya dipenuhi dengan bulu atau rambut panjang. Namun ada juga sebagian
warga percaya bahwa hanya sekedar sosok laki-laki yang mendiami seluruh aliran Sungai Uram,
dari sekitar air paliak (air terjun) sampai ke hulu Sungai Uram. Banyak cerita yang berkembang
ditengah masyarkat, namun salah satu garis besar yang bisa diambil ialah bahwa cerita tentang
Demong Samin merupakan sosok yang sampai saat ini masih menjaga hutan. Demong Samin
juga yang menjadi salah satu leluhur tertua bagi masyarakat Embong Uram yang hingga saat ini
menjaga hutan.

Setelah kedatangan pemuka Islam dari luar desa, lalu penyebaran Islam mulai diterima oleh
orang-orang Embong. Penerimaan ajaran Islam ini ditandai dengan keinginan Demong Samin
untuk melakukan  khitan. Namun demikian, ketika prosesi  khitan sedang dilakukan,  tiba-tiba
kulit  Demong Samin tidak mampu untuk diputus.  Semua alat  digunakan,  mulai  dari  bambu
sampai dengan pisau, namun tetap saja kulit  kemaluan Demong Samin tidak kunjung putus.
Semua orang mulai terheran-heran, pun pelan-pelan Demong Samin merasa malu diri. Ia tidak
bisa menahan rasa kemaluannya dan pada akhirnya Demong Samin memutuskan pergi dari desa
dan masuk kedalam hutan. Kala itu, semua orang mulai mencari keberadaan Demong Samin,
namun usaha warga tetap tidak bisa menemukannya. Sementara itu, Demong Samin juga tidak
kunjung-kunjung pulang ke  kampung.  Kala  itu,  mulai  muncul  kepercayaan bahwa Demong
Samin  telah  raib atau  menghilangkan  diri  di  dalam  hutan.  Tidak  ada  yang  tahu  persis
keberadaan Demong Samin.  Namun warga  percaya  bahwa Demong Samin berada  disekitar
aliran sungai Uram, terutama mulai dari palia uram (air terjun) sampai ke hulu sungai uram; di
sekitar Tebo Prambut. Intinya bahwa Demong Samin berada di sepajang aliran Sungai Uram.53

Keberadaan  Demong  Samin  disepanjang  aliran  Sungai  Uram membentuk  pandangan  orang
Embong terhadap  sungai  dan  daerah  pinggiran  sungai.  Salah  satunya  ialah  orang  Embong
dilarang keras untuk membuka hutan atau menebang pohon terutama pohon-pohon disekitar
pinggiran  sungai;  resource  units.  Mulai  dari  hulu  Sungai  Uram (di  Tebo  Prambut)  sampai
dengan sungai  mendekati  desa.  Pohon-pohon besar,  seperi  pohon beringin dilarang untuk di
tembang.  Rumpunan  bambu  juga  tidak  boleh  sembarang  di  tembang.  Apabila  warga
sembarangan menembang pohon yang ada di pinggiran sungai maka biasa mendapatkan celaka
sendiri. Di beberapa tempat, seperti halnya di Muara Kutau54 larangan dalam menebang pohon
malah lebih ketat lagi. Misalnya saja, ketika orang sedang menembang pohon, maka ranting
bahkan dahannya tidak boleh mengengai air sungai. Apabila ranting tersebut sampai ke aliran
sungai maka tunggu saja, volume air akan naik walupun tidak ada hujan dan badai saat itu.
Ketika volume air mulai naik maka kemungkinan untuk mendapatkan ikan di Muara Kutau akan
semakin kecil. Hal ini dipercaya terutama bagi orang Embong sampai saat ini.

Untuk dapat  menebang pohon dipinggiran sungai, haruslah dilalui dengan rangkaian panjang
prosesi  adat  tertentu.  Terutama  dan  paling  utama  adalah  menyediakan  sesajian  atau  orang
Embong menyebutnya dengan istilah tiken. Salah satu syarat utama tiken adalah satu ekor ayam
tumbung  yang  sudah  dimasak.  Sementara  itu,  dukun  juga  harus  menjadi  perantara  untuk
menyampaikan ijin pada penunggu alam setempat, dan dukun juga harus memastikan bahwa
prosesi penebangan pohon ini dimanfaatkan untuk kebutuhan bersama bukan sekedar kebutuhan
pribadi apalagi hanya untuk kepentingan ekonomi semata; access, withdrawal, management dan
exclusion. Ada cerita dari kampung lain, yaitu Kampung Topos, suatu ketika ada orang sedang
ingin menebang pohon besar di dekat sungai. Tanpa seijin dukun orang yang merasa memiliki
pohon itu kemudian menyuruh orang dari luar desa, orang jawa tepatnya. Dia berharap bahwa

53 Hasil FGD dengan warga pada tanggal 18 Mei 2018
54 Suatu wilayah open acces yang berupa muara atau sungai tempat bagi masyarakat Rejang dari berbagai wilayah 
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ketika orang lain yang menebang maka dia tidak akan celaka. Namun kenyataan berkata lain,
orang  jawa  tersebut  telah  paham  bahwa  ada  resiko  yang  menyertainya  ketika  dia  akan
menebang pohon yang tumbuh di pinggir sungai. Dalam hati, orang jawa tersebut mengatakan
bahwa apa yang dia perbuat saat ini adalah hanya karena mengikuti perintah dari seseorang di
Kampung  Topos. Apabila  ingin  membalas  perbuatannya  maka  balaslah  pada  orang  yang
memerintah.  Benar  saja,  tidak  lama  kemudian  orang  yang  memerintah  itu  jatuh  sakit  dan
sesegera meminta pertolongan dukun untuk meminta maaf pada penunggu pohon yang ditebang.

Selain wilayah pinggiran sungai yang hutannya dilarang untuk dibuka, beberapa hutan larang
lain untuk ada di hutan Demong Samin.  Pertama, orang Embong menyebutnya dengan istilah
put keling atau tanah yang seolah-olah dirawat; dalamnya berlubang dan bersih. Put keling, juga
sebagai sumber mata air, baik langsung diambil oleh orang Embong maupun yang mengalir ke
sungai.  Kedua  adalah ulau tulung,  atau dengan kata lain adalah hulu sungai.  Ketiga, tempat
yang dilarang untuk dibuka adalah imu baua,  atau dengan kata lain merupakan sebuah tempat
dimana  pohon-pohon  besar  itu  tumbuh  dan  berkembang.  Kondisi  imu  baua,  hampir  mirip
dengan kondisi hutan rimba, hutan yang masih asri  dan ditumbuh berbadai macam vegetasi.
Keempat, aliran air bawah tanah yang biasanya ditandai dengan munculnya mata air dibawah
bukit.  Orang  Embong  menyebutnya  dengan  istilah  bioa  yermuk-yerdam.  Kelima,  ada  juga
tempat yang dinamai dengan istilah  kayu puguk bauk  atau kayu yang tertutup oleh rimbunan
pepohonan,  biasanya  lembab sehingga  lumut  tumbuh dengan subur  disana.  Lebatnya  lumut
yang  tumbuh  sampai-sampai  membuat  batang  kayu  tidak  kelihatan  karena  tertutup  lumut.
Keenam, Masih berhubungan dengan pohon dan hutan, tempat yang dilarang untuk dibuka oleh
orang Embong adalah  imbo tenang  atau hutan tenang.  Gambaran dari  orang-orang Embong
ialah di imbo tersebut terdapat pepohonan yang rindang dan satu sama lainnya saling menutupi.
Oleh karena itu, setiap orang yang datang ke lokasi tersebut maka perasaannya akan merasa
tenang.55 

Tempat larangan ini tersebar di dalam hutan Demong Samin. Beberapa memang hanya berada di
satu lokasi namun ada juga yang jumlahnya lebih dari satu.  Put keling,  ulau tulung dan  bio
yermuk-yerdam tidak hanya terletak pada satu lokasi namun biasanya disetiap tebo atau bukit
terdapat  masing-masing  tempat  larangan.  Di  Tebo  Reges  misalkan,  ketiga  tempat  larangan
tersebut ada dan menjadi sumber air Sungai Tiklibok dan Sungai Mesnau. Tidak jauh berbeda
dengan kondisi di Tebo Sarang Beruang dan Prambut. Untuk Tebo Prambut sendiri, memiliki
keistimewaan dimana Tebo Prambut menjadi salah satu  tebo  yang menghasilkan sumber air
untuk 3 (tiga) sungai besar. Sungai-sungai tersebut ialah, Sungai Uram yang mengalir ke arah
Embong, Sungai  Ketaun;  sungai  yang mengalir  ke arah Topos dan di  sebelah timurnya ada
Sungai Musi; sungai yang mengalir kearah Palembang atau pantai timur sumatera.56

Dapat dipahami bahwa mengapa Tebo Prambut masih memproduksi air yang begitu banyak,
karena mulai dari Tebo Sarang Beruang sampai ke Tebo Prambut merupakan kawasan hutan
masih tumbuh dengan lebat. Luasannya kawasan hutan ini juga yang membuat wilayah larangan
oleh orang Embong masih berlaku dan dijalankan. Misalkan saja tempat larangan  imu baua,
ketika  orang  Embong  mulai  masuk  Tebo  Sarang  Beruang  maka  akan  mudah  menemukan
pepohonan dengan bentuk besar dan rimbunya dedaunan. Tebo Sarang Beruang terkenal oleh
orang Embong dengan kelembaban yang tinggi, sehingga membuat lumut tumbuh dengan subur
didalamnya  dan  mampu  menutupi  batang-batang  pohon  besar.  Orang  Embong  sering
menggambarkan bahwa, dari kejauhan terlihat pohon itu terlihat pendek padahal umurnya sudah
puluhan bahkan ratusan tahun; hutan larangan kayu puguk bauk.

55 Hasil FGD dengan warga pada tanggal 18 Mei 2018
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Untuk hutan larangan imo tenang terletak di  Muara Kutau.  Bagi orang Embong, tempatnya
perisis dibalik Tebo Prambut. Sampai saat ini Muara Kutau masih ditumbuhi dengan pepohonan
besar dan beragam jenis pohon yang tumbuh disana. Muara Kutau juga tidak berbukit-bukit
namun merupakan satu lokasi  yang berbentuk dataran,  Alinudin mengakatan bahwa apabila
Muara Kutau dibuka maka disana akan bisa mendikirkan desa baru. Atau merupakan tempat
dengan dataran yang cukup luas untuk membuat pemukiman warga. Luasnya dataran dan masih
ditumbuhinya  Muara  Kutau  dengan  pepohonan  yang  besar,  membuat  siapapun  orang  yang
datang kesana pasti  akan merasa senang dan tenang. Selain memang di Muara Kutau orang
biasa  mencari  ikan  dan  komoditas  lainnya  yang  ada  didalam hutan.  Dengan  segala  bentuk
larangan dan batasannya,  tempat-tempat  larangan yang diyakini  oleh  orang Embong adalah
berfungsi untuk menjaga dan melestarikan air.57 

Bagi  orang  Embong  mengambil  hasil  hutan  di  wilayah  larangan  diperbolehkan;  misalnya
mengambil rotan, damar, ikan maupun manau (rotan besar), namun dilarang untuk mengubah
menjadi  kebun.  Kalaupun  ingin  menebang  pohon  juga  harus  sepengetahuan  ketua  kuteui
masing-masing  desa.  Biasanya  penebangan  pohon  hanya  diperboleh  kan  untuk  keperluan
pembangunan  rumah  atau  keperluan  bersama;  Pohon  Rengas,  Tong,   Pohon  Binjai.  Tidak
sembarang menebang dan membuka hutan larangan dengan tujuan yang tidak jelas; terutama
untuk  diri  sendiri.  Dan  setalah  menebang  pohon,  pengguna  kayu  harus  sesegera  mungkin
menanam jenis  pohon yang sama kembali;  access,  withdrawal,  management  dan  exclusion.
Dalam hal ini maka dapat diketahui bahwa hak orang Embong dalam hutan larangan merupakan
Hak sebagai propertior.

4.2.3. Hak Owner pada Hutan Demong Samin

Telah  dibahas  sebelumnya bahwa,  selain tempat-tempat  larangan dalam hutan  juga  terdapat
beberapa tempat yang boleh dibuka oleh warga menjadi hutan garapan.  Pertama adalah sadei
atau umumnya orang sekarang mengatakan dengan istilah pemukiman. Kedua, ialah jamai atau
dalam bahasa lain adalah kebun yang baru dibuka atau masih dikelola. Ketiga, adalah sakea atau
belukar.  Sakea sendiri ada 2 (dua) macam yaitu sakea tambea atau muda dan sakea lem yaitu
blukar tua. Terakhir adalah sawak dalam bahasa indonesia sawah. Secara turun temurun orang
Embong telah lama membuka hutan. Dahulu orang Embong membuka hutan seringkali ditanami
dengan tanaman buah terutama adalah durian atau biji-bijian lainnya seperti untuk menanam
petai dan jengkol. Selain buah dan biji-bijian, orang Embong juga menanam padi ladang dan
ketan. Berawal dari jenis tanaman yang ditanam maka muncul bentuk kelola di hutan garapan
orang Embong.   

Bagi orang Embong, membuka kebun di dalam hutan merupakan kegiatan yang sudah turun-
temurun  dilakukan.  Ada  banyak  teknik  dalam  membuka  hutan,  salah  satunya  yang  paling
banyak dilakukan oleh orang Embong adalah dengan cara menebang dan membakar. Namun
sebelum kegiatan membuka hutan dilakukan maka rumah tangga yang akan membuka hutan
harus  meminta  ijin  kepada  ketua  kuteui.  Tugas  salah  satu  ketua  kuteui  adalah  memastikan
bahwa hutan yang akan dibuka tersebut tidak mengganggu kebun milik orang lain. Disamping
itu juga,  menghindari  agar pembuka hutan tidak membuka hutan larangan. Bersama dengan
ketua kuteui maka pembuka hutan akan melihat lokasi mana yang tepat untuk bercocok tanam.
Dalam membuka  hutan,  kontur  tanah  juga  menjadi  pertimbangan  penting.  Terutama  adalah
hutan  yang  memiliki  kemiringan  curam.  Salah  satu  cara  orang  Embong  dalam  mengukur
kecuraman  hutan  adalah  dengan  membiarkan  kayu  tebangan  pohon  terglincir.  Kalau  kayu
tersebut terglincir sampai kebawah bukit berarti lokasi hutan itu tidak cocok untuk berkebun.58

Namun ketika seketika kayu tersebut tidak tergelincir maka hutan cocok untuk berkebun. Dalam

57 Wawancara dengan Alinudin selaku sesepuh di Kota Baru, pada 6 Mei 2018
58 Wawancara dengan Darmawan selaku sesepuh di Kota Baru, pada 13 Mei 2018



catatan Hendry setelah hutan dibuka dan pohon ditebang maka biasanya akan ditinggal  3-6
bulan terlebih dahulu, baru setelah itu kayu dan rumput dibakar.59

Kebun-kebun yang sudah dibuka oleh orang Embong biasanya memiliki tanda batas, yaitu batas
alam maupun batas buatan. Untuk batas alam misalnya, aliran sungai yang membelah kebun,
ketinggian kebun, kecuraman kebun, dan tanaman alami disekitarnya. Sedangkan batas buatan
yaitu orang Embong menamainya dengan istilah sulo. Sulo terbuat dari bambu yang menyilang
seperti salip.  Sulo  juga biasa dipakai orang Embong untuk menandai barang temuan, seperti
kayu yang hanyut di sungai,  rotan di dalam hutan maupun gaharu. Setelah  sulo  rusak maka
biasanya orang Embong menanam  penyeluang; umumnya dikenal  dengan tanaman andhong
atau hanjuang.  Penyeluang sengaja ditanam orang Embong untuk batas kebun, orang Embong
akan tahu ketika ada penyeluang di dalam hutan maka itu merupakan kebun atau hutan garapan
milik seseorang. Kebun garapan milik Darmawan misalnya, dibatasi oleh tanaman penyeluang.
Dengan adanya tanda tersebut, kecil kemungkinan akan terjadi  overlapping penguasaan dalam
sebuah kebun garapan. Selain itu, Darmawan menceritakan bahwa masyarakat desa disini tidak
mungkin membuka kebun secara serampangan,  semua harus  melalui  izin ketua kuteui  serta
melakukan  ritual  adat  tertentu,  bahkan,  jika  terdapat  suatu  kebun  yang  sudah  menyerupai
belukar dan hutan; seolah-olah belum tergarap, namun ada bekas tebangan kayu pada pohon
besar tertentu, maka wilayah tersebut tidak akan mungkin berani digarap.60

Ada beberapa bentuk pemanfaatan orang Embong ketika membuka hutan.  Pertama apa yang
disebut oleh orang Embong sebagai jamai, orang Embong selain menanam padi di sawah tadah
hujan dan irigasi yang terletak di tanah dataran. Orang Embong juga menanam padi di dalam
hutan  atau  jamai.  Setelah  hutan  dibuka,  biasanya  satu  rumah  tangga  akan  membakar  dan
membuang rumput liar dan kala itu mulailah ditanami padi. Padi-padi yang ditanam di dalam
hutan terutama adalah padi ladang dan padi ketan. Ketan, selain makanan pokok orang Embong,
juga merupakan makanan pokok ketika orang Embong sedang melakukan upacara adat. Dahulu
dalam  satu  rumah  tangga  petani,  biasa  mereka  bekerja  bersama  untuk  menyiapkan  jamai,
menanam padi hingga pada saat panen; access, withdrawal, management, dan exclusion.  Padi
oleh  pemilik  jamai tidak  hanya  konsumsi  sendiri  namun juga  sering  ditukar  dengan bahan
pangan lainnya, seperti halnya ikan atau bumbu-bumbuan yang lain. Namun demikian, kondisi
hutan yang penuh perbukitan dan curam membuat orang Embong jarang membuka hutan untuk
jamai. Orang Embong lebih memilih sawah tadah hujan dan irigasi yang dianggap lebih aman
dan mudah dijangkau. 

Kondisi Hutan  Demong Samin  yang curam dan dipenuh perbukitan membuat orang Embong
sangat berhati-hati dalam membuka hutan. Hutan-hutan larangan menjadi perhatian pun dengan
tanaman yang  akan  ditanam di  dalam hutan.  Bagi  orang  Embong menanam padi  terhitung
memiliki resiko yang tinggi karena memang akan banyak menebang pohon, baik besar maupun
kecil. Oleh karena itu, setelah membuat jamai di hutan biasanya orang Embong akan mengganti
dengan tanaman holtikultur; seperti durian, petai, kabao (sejenis petai) dan manggis. Tanaman
tersebut dianggap orang Embong, selain memiliki akar dan batang yang kuat juga merupakan
kebutuhan pangan bagi orang Embong sendiri.  Kedua,  orang Embong menyebut hutan yang
ditanami dengan holtikultur ini dengan istilah  sakea  atau belukar.  Sakea  sendiri  ada 2 (dua)
macam yaitu sakea tambea atau muda dan sakea lem atau belukar tua. Hal yang membedakan
antara  sakea tambea dan  sakea lem yaitu terhitung dari masa tanaman di dalamnya tumbuh.
Untuk sakea tambea atau muda adalah sakea yang berumur 8 tahun ke bawah. Sedangkan sakea
lem adalah yang sudah berumur lebih dari 8 tahun (ada kemungkinan bahwa angak 8 tahun itu
berhubungan dari masa pohon durian ditanam sampai berbuah).61 Namun dari catatan hendry

59 Hendry, Dedek, Studi Pola Penguasaan Lahan/Pemanfaatan Sumber Daya Alam Masyarakat di Dalam dan 
Sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat, Provinsi Bengkulu, Bengkulu: Akar Foundation, 2015, Hal.11
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ditemukan rentang waktu yang berbeda, hendry mengatakan  belukar atau ditulisan ini  sakea
merupakan hutan yang sudah dikelola namun ditinggalkan pemilikinya lebih selama 7 (tujuh)
tahun.62

Walaupun Henrdy mengatakan dengan istilah ditinggalkan pemilik, namun yang harus dipahami
bahwa ketika  sakea atau belukar tersebut sudah ditanami dengan tanaman holtikultur; durian,
manggis,  jengkol,  petai  dan  kabao  maka  orang  yang  pertama  kali  membuka  hutan  masih
memilik  hak  untuk  mengambil  hasil  hutan  maupun  mengalihfungsikan  sakea. Darmawan
mendapatkan kebun berdasarkan hak waris  dari  orang tua sebelumnya.  Darmawan bercerita
bahwa,  sebelum  menanam  kopi,  tanaman  yang  dominan  ditanam  di  kebun  adalah  durian;
access,  withdrawal,  management,  dan exclusion. Sebelumnya  Darmawan  sudah  lama  tidak
menggarap  pohon  durian  warisan  orang  tuanya.  Ditinggal  bertahun-tahun  hingga  akhirnya
menjadi belukar. Kala itu ketika belukarnya ditumbuhi dengan durian, Darmawan tidak terlalu
memperhatikan seberapa banyak durian yang akan dipanen.63 

Ketiga,  sadei  saat ini sudah di administrasikan menjadi desa; Desa Embong Uram, Embong 1
dan Kota Baru. Sadei diawali dengan berdirinya pondokan-pondokan kecil tengah hutan. Ketika
orang Embong masuk ke dalam hutan untuk mengambil hasil hutan maka ia akan membutuhkan
waktu  lama,  dan  kala  itu  pondok  dibangun  dengan  bahan  yang  tersedia  di  hutan.  Lama-
kelamaan  karena  orang  Embong  sering  masuk  kedalam  hutan  maka  orang  Embong  mulai
menetap dan pondokan mulai menjadi rumah permanen. Kawasan untuk tempat tinggal inilah
yang  dinamakan  sadei oleh.  Sadei sendiri  menjadi  hak  bagi  setiap  rumah  tangga  yang
mendirikan  pondok. Pemilik  sadei  bebas  untuk  mengalihfungsikan  maupun  memindah
tangankan sadei ke orang lain; alienation.

4.2.3.1. Ethic Access: Pohon Durian Orang Embong

Telah dibahas sebelumnya, sakea merupakan salah satu jenis hutan garapan yang dimiliki oleh
orang Embong. Tanaman-tanaman holtikultur banyak ditanam di sakea; durian, manggis, petai,
jengkol dan kabao. Tentu semua tanaman memiliki fungsi dan pemanfaatannya masing-masing,
terutama untuk konsumsi orang Embong sendiri. Orang Embong akan lebih tahu  sakea milik
keluarganya seringkali ditandai dengan jenis pohon apa saja yang ditanam di dalamnya. Secara
umum akan sulit  menjawab ketika orang Embong ditanyai  luasan sakea yang dimiliki  oleh
masyarakat  di  dalam hutan.  Namun demikian,  akan  lancar  untuk  menjawab ketika  ditanyai
seberapa banyak pohon durian yang ditanam di  sakea,  maka akan secara cepat orang Embong
mengingat  dan  menghitung  jumlah  pohon  durian.  Seketika  itu  juga  orang  Embong  akan
mengatakan bahwa pohon durian yang ditanam adalah milik keluarga, terutama dari orang tua
yang diwariskan kepada anak-anaknya. 

Memahami  pohon  durian  di  Embong  memang  memiliki  kerumitannya  tersendiri.  Pertama
bahwa pohon durian semacam menjadi  petanda kepemilikan kebun orang Embong di dalam
hutan garapan. Setelah menanam padi ladang atau ketan di jamai berakhir maka orang Embong
akan menanam pohon durian sebagai  pengganti  padi;  selanjutnya menjadi  sakea.  Tentu ada
konsekwensi ekologis didalamnya, durian akan menguatkan dan menyuburkan tanah kembali
setelah ditanami padi. Namun lebih dari itu, penanaman pohon durian di hutan garapan sakea
telah meningalkan sejarah aktivitas manusia didalamnya. Hendry misalkan mengatakan bahwa
sakea atau belukar adalah kebun yang dikelola namun ditingalkan pemiliknya dengan waktu
kurang dari  7  tahun.  Ditinggalkan  berarti  tidak  ada  aktivitas  dan  memang belukar  menjadi
garapan  terbuka  yang  siapapun  boleh  mengambil  dan  mengalifungsikan  garapan  tersebut.
Berbeda kasus di Embong, walaupun sakea atau belukar sudah ditinggalkan pemiliknya tetapi
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ketika ada kayu tegakan terutama pohon durian di dalamnya maka tidak sembarang orang bisa
mengambil;  zoning.  Artinya,  tegakan pohon durian menandakan bahwa hutan garapan  sakea
masih ada yang memiliki dan menguasai.

Kedua, pohon durian di Embong merupakan pohon durian yang endemik, artinya merupakan
varietas lokal yang tumbuh di sekitar hutan Demong Samin. Durian dengan varietas lokal ini
tidak bisa diperdiksi kapan buah durian akan bisa dipanen. Seringkali dalam rentang waktu 2-3
tahun pohon durian di Embong baru bisa dipanen. Berbeda halnya dengan tanaman holtikultur
lainnya; manggis, petai, jengkol dan kabao yang setiap tahunnya pasti selalu membuahkan hasil.
Tidak jauh berbeda dengan padi ladang atau ketan (jamai) yang rentang waktu tanam hingga
panen bisa diprediksi. Hal ini tentu saja membuat intensitas pemilik pohon durian akan semakin
berkurang masuk ke hutan garapan sakea.  Orang Embong baru akan masuk ke hutan garapan
sakea ketika  musim panen durian  datang;  temphoral.  Terutama  adalah  mereka  yang masih
terikat dalam satu keluarga besar.

Pohon  Durian  menjadi  bagian  penting  bagi  orang  Embong,  terutama  berkaitan  dengan
kepemilikan  sakea di hutan garapan. Pohon durian menjadi petanda kepemilikan karena bisa
menggambarkan keluarga siapa yang menanam pohon durian.  Dari pohon durian setidaknya
akan  bisa  dilihat  3  (tiga)  generasi  pemilik  pohon  durian.  Setelah  kakek  yang  menanam
meninggal dunia, biasanya hak waris pohon durian akan diberikan terutama kepada anak yang
menetap  di  desa;  tidak  melihat  urutan  anak  lahir,  yang  pertama  atau  terakhir.  Asumsinya
mengapa  anak  yang  tinggal  di  desa  mendapatkan  hak  waris  adalah  karena  dia  yang  akan
melanjutkan  mengurus  dan  mengelola  rumah  tangga  atau  khususnya  sakea.  Hak  waris  di
Embong terutama diberikan  kepada  anak laki-laki  mengingat  sistem patriarki  erat  hidup di
tengah masyarakat Embong. Selain itu, anak yang tinggal di desa juga memiliki tanggung jawab
untuk mengurus orang tua yang semakin menua. Oleh karena itu, memberikan hak waris kepada
anak yang tinggal di desa merupakan salah satu solusi agar anak mampu menghidupi keluarga
dan  orang  tua.  Namun  demikian,  ada  juga  orang  tua  yang  membagikan  hak  waris  pohon
duriannya rata kepada anak-anaknya. Baik anak yang tinggal di dalam desa maupun anak yang
keluar dan membuka hutan garapan di desa lain. Hak waris dibagi rata terutama dilakukan untuk
menghindari konflik antar anak, ketika anak mendapat hak waris yang lebih luas maka tidak
menutup kemungkinan akan ada anak lain yang iri dan itu bisa menimbulkan konflik.64

Bagi para pendatang maka akan bisa mendapatkan hak waris ketika ia menikah dengan warga
setempat. Ketika pendatang sudah menjadi bagian keluarga orang Embong maka perlakuannya
pun  sama  dengan  keluarga  lainnya.  Ia  bisa  mendapatakan  hak  waris  pohon  durian  ketika
pendatang adalah  laki-laki.  Namun hak waris  akan sulit  untuk  diberikan  kepada  pendatang
perempuan yang menikah dengan orang Embong.  Bukan hanya pada hak  waris,  hak  untuk
membuka hutan garapan pun akan diberikan kepada orang pendatang yang menikah dengan
orang Embong. Hak untuk memanen, hak untuk mengelola sampai pada hak untuk menjual atau
memindahtangankan hutan garapan kepada orang lain. Intinya bahwa bagi pendatang, menikah
merupakan salah satu simbol agar orang bisa menjadi bagian dari masyarakat Embong.65

Pohon durian terus menerus akan diwariskan kepada anak penanam pohon durian. Diwariskan
kepada masing-masing anak sampai jumlah pohon durian semakin sedikit.  Pembagian waris
yang meluas membuat beberapa keluarga besar terbentuk didalamnya. Apabila penanam pohon
dilakukan  oleh  kake  buyut  maka  bisa  membentuk  2-3  keluarga  besar  yang  masing-masing
memiliki hak waris pohon durian. Pada kondisi ini tentu membagi atau mengambil hasil panen
akan  mengalami  kesulitan  tersendiri.  Pohon  durian  yang  jumlahnya  tidak  terlalu  banyak
bertambah namun harus dibagi kepada 2-3 keluarga besar didalamnya, sementara musim durian

64 Hasil FGD dengan warga pada tanggal 18 Mei 2018
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panen durian tidak bisa diprediksi kedatangannya.66 Panen Durian yang biasa dilakukan oleh
orang Embong bukan dengan cara memetik durian yang masih bergelantungan diatas pohon;
berbeda  dengan  tanaman  holtikultur  lainnya67,  namun  cara  memanen  pohon  durian  orang
Embong adalah menunggu sampai buah durian itu jatuh ketanah. Menunggu buah jatuh ketanah
berarti  memerlukan kesabaran dan waktu yang tidak sedikit.  Biasanya ketika musim durian
datang  bisa  memakan  waktu  2-3  bulan  lamanya.  Setiap  orang  Embong  biasa  membuat
pondokan di sakea, menginap di kebun sembari memungut durian yang jadi dari pohon.

Waktu menunggu di kebun menjadi poin penting dalam pembagian hasil panen durian. Biasanya
dalam satu keluarga besar waktu menunggu di kebun dibagi. Seluruh keluarga yang memang
dianggap memiliki hak waris bergantian ikut tidur dan menunggu durian jatuh di kebun. Bagi
keluarga yang mendapatkan hak waris sama rata, maka biasanya dalam waktu 1 bulan masa
panen jumlah hari juga dibagi sama rata. Misal ada 4 keluarga dan waktu panen selama 1 bulan;
30 hari, maka selama 30 hari itu 4 keluarga tersebut bergantian tidur di pondok. Masing-masing
keluarga mendapatkan 7-8 hari menunggu kebun. Banyak pula keluarga yang sudah menetap di
kampung lainnya datang kembali  ke desa hanya untuk bisa mendapatkan durian dari  kebun
warisanya. Secara hasil memang tidak seberapa, karena sudah dibagi kebanyak saudara, namun
datang dan menginap di  pondok untuk memungut  durian merupakan tanda bahwa keluraga
tersebut juga memiliki hak waris dari orang tua.

Berdasar pada kepemilikan keluarga ini maka untuk menjual kebun atau menyewakan kebun
kepada orang lain di luar keluarga, syaratnya adalah atas dasar keputusan berasama keluarga.
Dalam hal ini, Siddik juga mengatakan bahwa mengenai hak atas kebun pada umumnya tidak
boleh  diperjual-belikan  atau  digadaikan.  Bisa  diperjual-belikan  atau  digadaikan  atas  dasar
semua ahli waris dari yang mula-mula membuka tanah di imbo bermusyawarah dan mufakat.68

Di  Embong,  ketika  seseorang  ingin  menjual  sakea;  di  dalamnya  ada  pohon  durian,  maka
biasanya akan digantikan dengan upah ketika membuka hutan. Walaupun sulit untuk diperjual-
belikan  namun pohon durian  atau  sakea tetap  bisa  diperjualbelikan.  Dalam hal  ini,  Ostrom
menyebutnya  dengan  istilah  alienation,  hak Alientaion menurut  Ostrom  adalah  hak  untuk
menjual, menyewakan atau memindah-tangankan.

Dalam  hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  pohon  durian  memiliki  peran  yang  penting  dalam
masyarakat  Embong.  Pohon  durian  berbeda  dengan  pohon-pohon  lainnya,  dimana  hanya
dimanfaatkan  hasil  produksinya,  sedangkan  durian  selain  dimanfaatkan  buahnya  juga
merupakan pohon yang memiliki  nilai  sosial  dan sejarah.  Artinya,  memahami pohon durian
maka bisa mengerti bagaimana hak-hak masyarakat terbentuk, salah satunya adalah hak waris,
bahkan sampai pada hak memindahtangankan. 

66 Wawancara dengan John Kenedi sekalu petani durian di Embong Uram, pada tanggal 10 Mei 2018
67 Untuk pohon jengkol, manggis, petai dan kabao biasanya buah dipetik dari pohon. Berbeda hal dengan buah 

durian yang waktu memanennya menunggu sampai buah tersebut jadi ketanah.
68 Siddik, Abdulah, Hukum Adat Rejang, Jakarta: PN BALAI PUSAKA, 1990, Hal. 159



Tabel 6. Tata Kelola Hutan Adat Demong Samin

Hak yang diatur Kuteui

Hutan Demong Samin Kawasan Hutan Demong
Samin

Access/ Withdrawal Management Exclusion Alientaion

Hutan Larangan Wilayah pinggiran sungai
(Dipercayai masyarakat

sebagai tempat bersemayan
Demong Samin)

Diperbolehkan untuk mengambil
tanaman pakis dan jamur. Untuk
pengambilang kayu harus dengan

syarat tertentu

 Diberikan kepada rumah
tangga yang memerlukan

kayu untuk kebutuhan rumah
atau yang bersifat bersama

 

Ketua Kuteui, biasanya
dibantu oleh dukun

Tidak diberikan kepada
siapapun, termasuk juga ketua
kutei, kecuali dalam kondisi

mendesak dan krisis

Put Keling
(Tempat angker, dimana
leluhur orang Embong

berada, tempat mata air)

 Memungut hasil hutan; jamur
atau pakis-pakisan, selain itu

juga diperbolehkan untuk
mengambil rotan atau manau

Dilarang untuk menebang
pohon untuk kepentingan

pribadi, apalagi untuk
membuka menjadi kebun.
Menebang pohon untuk
keperluan bersama atau

pembuatan rumah

Ketua Kuteui, biasanya
dibantu oleh dukun

Tidak diberikan kepada
siapapun, termasuk juga ketua
kutei, kecuali dalam kondisi

mendesak dan krisis

Ulau Tulung
(Bersemayan roh para

leluhur dan  hulu sungai yang
setiap orang memanfaatkan

air dari sungai)

Diperbolehkan untuk mengambil
ikan dan tanaman untuk

kebutuhan rumah tangga.
Penebangan pohon sangat

terbatas dan harus dengan syarat
tertentu

Menebang pohon atas
kepentingan bersama dan

atas sepengtahuan kuteui atau
tuai kuteui. Pohon harus

diganti lagi

Ketua Kuteui, biasanya
dibantu oleh dukun

Tidak diberikan kepada
siapapun, termasuk juga ketua
kutei, kecuali dalam kondisi

mendesak dan krisis

Imu Baua
(Hutan belantara yang
didiami roh leluhur)

Diperbolehkan untuk mengambil
tanaman pakis dan jamur. Untuk
pengambilang kayu harus dengan
syarat tertentu dan jenis tertentu

Diberikan kepada seluruh
anggota adat yang

bergantung pada sumber
daya hutan. Pohon harus
diganti lagi atau ditanam

Ketua Kuteui, biasanya
dibantu oleh dukun

Tidak diberikan kepada
siapapun, termasuk juga ketua
kutei, kecuali dalam kondisi

mendesak dan krisis

Bioa Yermuk-yerdam
(Aliran air bawah tanah

biasanya ditandai dengan
munculnya mata air di kaki

bukit)

Hak untuk memanfaatkan hasil
hutan; sayuran maupun jamur-

jamuran. Apabila ingin
menebang pohon dengan jumlah

yang sangat terbatas

Diberikan kepada seluruh
anggota adat dan harus

mematuhi peraturan adat.
Menebang pohon atas

kepentingan bersama dan

Ketua Kuteui, biasanya
dibantu oleh dukun

Tidak diberikan kepada
siapapun, termasuk juga ketua
kutei, kecuali dalam kondisi

mendesak dan krisis



atas sepengtahuan kuteui atau
tuai kuteui. 

Kayu Puguk bauk 
(Rimbunan pepohonan,

biasanya lembab sehingga
lumut tumbuh dengan subur

disana)

Memungut hasil hutan; jamur
atau pakis-pakisan,

diperbolehkan untuk mengambil
rotan atau manau. boleh

menebang pohon dengan jumlah
yang sangat terbatas

Menebang pohon untuk
keperluan bersama atau

pembuatan rumah

Ketua Kuteui, biasanya
dibantu oleh dukun

Tidak diberikan kepada
siapapun, termasuk juga ketua
kutei, kecuali dalam kondisi

mendesak dan krisis

Imbo tenang
 (hutan tenang dimana

terdapat pepohonan yang
rindang dan satu sama

lainnya saling menutupi)

Hak untuk memanfaatkan hasil
hutan; rotan dan manau.  Apabila
ingin menebang pohon dengan

jumlah yang sangat terbatas

Diberikan kepada seluruh
anggota adat dan harus

mematuhi peraturan adat.
Apabila menebang pohon
untuk keperluan bersama
atau pembuatan rumah

Ketua Kuteui, biasanya
dibantu oleh dukun

Tidak diberikan kepada
siapapun, termasuk juga ketua
kutei. Kecuali dalam kondisi

genting dan krisis

Hutan Garapan Jamai
(tempat orang Embong untuk
menanam padi atau ketan di

dalam hutan)

Hak untuk memanen padi bagi
orang yang menanam padi 

Pada saat memanen sering
kali pemilik jamai

melibatkan rumah tangga
lain

Pemilik lahan
menentukan siapa-siapa
saja orang yang diajak

panen bersama

Pemilik jamai bisa kapan saja
menyewakan atau menjual hutan

garapannya kepada orang lain

Sakea tambea dan Lem
(kebun milik warga yang
biasanya ditandai dengan

tanaman holtikultur, terutama
durian)

Hak untuk memanen hasil buah
dan biji-bijian yang berada di

sakea, terutama adalah keluarga
waris

Waktu panen diatur
sedemikian rupa untuk
kepentingan bersama.

Apabila ada pihak diluar
ingin memanfaatkan hasil

panen maka harus seijin hak
waris

Berdasarkan kesepakatan
atau pemilik sakea

menentukan siapa saja
yang boleh ikut mambil

hasil hutan

Pemilik  sakea bisa  kapan
memindahtangankan  sakea;  atau
pohon durian kepada orang lain,
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4.3. Perubahan Tata Kelola HA Rejang

Perubahan tata kelola hutan adat Rejang atau di Embong disebut hutan  Demong Samin diawali
dari masuknya tanaman komoditas kopi di hutan garapan orang Embong; sakea. Tanaman kopi
dianggap menjadi salah satu alternatif ekonomi lain setelah hasil panen dari sawah dan hasil
panen  dari  durian  tidak  lagi  mencukupi  untuk  kebutuhan  rumah  tangga  petani.  Masuknya
tanaman kopi membuat pohon durian dan buah-buahan lain yang ditanam di sakea ditebang dan
digantikan  dengan  kopi.  Digantikannya  pohon  durian  dengan  kopi  tentu  berakibat  pada
perubahan kepemilikan orang Embong, dari kepemilikan yang bersifat ethic access menjurus ke
kepemilikan  individu.  Sementara itu,  negara dengan gegabahnya menetapkan hutan Demong
Samin menjadi kawasan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat);  state property. Dalam segi
hak secara de jure, tentu menjadikan orang Embong hanya sebagai user semata. Semua kegiatan
perkebunan  yang  berada  di  kawasan  TNKS  dianggap  ilegal  oleh  negara.  Orang  Embong
dilarang  untuk  mengelola  hutan  garapaan  sebagaimana  tata  kelola  adat;  common  property,
berlaku.  

Walaupun hak orang Embong dibatasi oleh negara namun diam-diam orang Embong juga masih
tetap  masuk  ke  hutan  garapan mereka;  sakea.  Orang  Embong tetap  berkebun  sebagaimana
aktivitas nenek-nenek mereka sebelumnya. Dalam hal ini penting kiranya memahami  access
orang Embong paska hutan Demong Samin ditetapkan sebagai kawasan TNKS. Menurut Ribot
dan Peluso teori  access lebih memfokuskan pada “kemampuan” daripada “hak-hak” sebagai
teori kepemilikan. Ribot dan Peluso lebih menekankan secara luas atas relasi sosial yang dapat
mendorong  atau  mencegah  seseorang  mengambil  manfaat  dari  sumber  daya  tanpa
membatasinya semata-mata pada kepemilikannya. Teori akses dipahami sebagai segala hal yang
dimungkinkan bagi setiap orang melalui berbagai cara untuk mengambil manfaat dari sesuatu.
Dari teori  access ini maka akan dapat diketahui pihak mana yang paling banyak mendapatkan
manfaat atau keuntungan dari penetapan kawasan TNKS.

4.3.1. Kopi sebagai Alternatif Ekonomi Orang Embong

Kopi mulai intensif ditanam di hutan garapan orang Embong dimulai sekitar tahun 1990-an.
Kala itu pasar kopi sedang berkembang dengan baik di Lebong. Embong sendiri termasuk desa
terakhir yang warganya mulai masif untuk menanam kopi. Di Tapus aktivitas menanam kopi
sudah mulai  masif  dilakukan sejak masa  orde lama.  Di  Tapus  konsentrasi  penanaman kopi
berlokasi  di  2  (dua)  bukit  yaitu,  Bukit  Pedinding dan Bukit  Serdang.  Bertahun-tahun orang
Tapus membuka hutan untuk kebun kopi, karena pembukaan kebun kopi tak terkendali maka
tahun 1995 Tapus dilanda banjir bandang.69 Tanaman kopi pertama kali dikenalkan oleh Belanda
sekitar tahun 1900-an, bersamaan dengan pembukaan wilayah perkebunan di sekitar Curup dan
Kepahyang. Kala itu ada sekitar 26 perkebunan besar (ondernemingen) untuk ditanami kopi,
teh, karet dan kina. Penanaman tanaman komoditas tersebut berhubungan dengan naiknya harga
kopi, teh, karet dan kina di dunia. Lambat laun, tanaman-tanaman tersebut menyebar ke seluruh
penjuru Lebong.70 Jadi dari sejak awal tanaman kopi ke Lebong memang merupakan komoditas
perdagangan. 

Penanaman kopi  kembali  meningkat  sekitar  tahun 1990-an.  Di Tapus kebun kopi  diperluas,
membuka hutan disekitar kampung mereka, tidak mau ketinggalan di Embong penanaman kopi
juga mulai dilakukan disekitar hutan garapan. Penanaman kopi di Embong banyak dilakukan di
hutan garapan sakea. Penanaman kopi secara intensif tentu akan banyak mengorbankan pohon-
pohon  lainya;  petai,  jengkol,  kabao  dan  terutama  adalah  pohon  durian.  Tentu  apabila
dibandingkan dengan pohon durian, tanaman kopi terhitung akan lebih menguntungkan. Masa

69 Catatan penelitian Akar Foundation tahun 2016
70   Siddik, Abdullah. SEJARAH BENGKULU 1500-1990, Bengkulu: PN Balai Pustaka, 1996. Hal-110.



panen kopi, dalam satu tahun bisa melakukan 4 kali petik. Tanaman kopi juga terbilang tanaman
yang cepat dan mudah berbuah; biasanya 4 tahun setelah penanaman maka kopi akan mulai bisa
dipanen.  Berdasarkan  pada  karakteristik  tersebut  tanaman  kopi  dianggap  akan  lebih
menguntungkan dibandingkan dengan tanaman; holtikultur lainnya.

Tabel 7. Jenis Tanaman di Hutan Garapan
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Sumber: dari data hasil kuesioner

Dari tabel 7 dapat dipahami bahwa jenis tanaman yang paling banyak dibudidaya oleh orang
Embong hari ini adalah kopi. Dari 35 responden petani hutan dan sawah yang diambil, 40%
orang  Embong  menanam  kopi  di  hutan  garapan  mereka.  Jumlah  ini  terhitung  lebih  besar
dibandingkan dengan jumlah pohon durian yang ditanam di hutan garapan, sekitar 12%. Disusul
dengan warga yang hanya mengambil  sayur-sayuran di  dalam hutan yang jumlahnya hanya
sekitar  4%. Ada juga dari  orang Embong yang menanam secara kombinasi  antara kopi  dan
durian, kopi dan mangis, serta durian dan sayur-sayuran. Dari penanaman kombinasi ini juga
dapat diketahui bahwa kopi dan durian merupakan tanaman yang paling banyak di budidaya di
hutan garapan, jumlahnya 16%. 

Kebutuhan penanaman kopi muncul ketika pendapatan di desa; sawah dan pekarangan dianggap
tidak bisa  lagi  memenuhi  kebutuhan harian orang Embong.  Dalam waktu satu tahun,  orang
Embong hanya menanam padi  1 (satu)  kali.  Sementara  itu,  ikan yang tadinya bisa  menjadi
tambahan pendapatan  orang  Embong  sudah tidak  bisa  lagi  dibudidayakan secara  maksimal
setelah 15 tahun terakhir ini ikan banyak yang terkena penyakit; gagal panen. Akhirnya, orang
Embong  ketika  hari  ini  masih  membudidayakan  ikan  di  sawah;  paska  panen  padi,  yang
diharapkan hanya untuk memenuhi kebutuhan harian, selebihnya baru dijual. Beberapa tanaman
holtikultur di pekarangan juga sama, dahulu orang Embong mengandalkan pinang sebagai salah
satu pendapatan tambahan rumah tangga. Namun 10 tahun belakangan ini, ketika banyak orang
membeli pinang muda untuk di jual di kota, malahan membuat harga pinang itu anjlok. Selain
itu, pemetikan pinang muda kan membuat masa tumbuh biji pinang memakan waktu yang lama,
berbeda dengan pemetikan pinang tua yang dalam waktu 1-2 bulan biji pinang bisa di panen
kembali. Untuk lebih jelas melihat perbandingan pendapatan petani; orang Embong di hutan dan
di sawah maka bisa melihat tabel dibawah ini:



Tabel 8. Perbandingan Pendapatan Kopi dan Padi

Sumber: dari data kuesioner

Dari  tabel  8 dapat  diketahui  bahwa setiap tahunya pendapatan orang Embong lebih banyak
diperoleh dari hasil kopi dibandingkan dengan padi. Ada sekitar 44.44 % orang Embong yang
berpendapatan10jt-20jt  per  tahun  dari  hasil  panen  kopi.  Sejumlah  11.11%  orang  Embong
berpendapatan  dengan  rentang  30jt-40jt,  dengan  prosentase  yang  sama  pendapatan  orang
Embong 20jt-30jt. Sedangkan , 5.56% orang Embong berpendapatan lebih dari 40jt. Pendapatan
kopi berbanding terbalik dengan pendapatan padi sawah. Sekitar 83.87% petani padi di Embong
hanya bisa mendapatkan 1 jt-10jt.  Pendapatan petani padi yang lebih dari 30jt  hanya sekitar
3.23%.71

Pendapatan padi sawah yang dibilang kecil tidak sebanding dengan pengeluaran harian orang
Embong;  rataan  konsumsi  Rp.38.000  dan  non  konsumsi  Rp.67.000.72Oleh  karenanya,  kopi
menjadi alternatif pendapatan lain orang Embong. Orang Embong, selain memiliki sawah di
desa juga biasanya akan menggarap kebun kopi di hutan garapan. Kedua kombinasi pertanian
ini yang membuat orang Embong bisa melanjutkan ekonomi rumah tangganya.

4.3.2. Kopi sebagai Komoditas dan Tendensi kepemilikan Individu

Tanaman kopi  tentu berbeda dengan tanaman durian,  kopi  pertama kali  datang ke Embong
dengan tujuan sebagai  tanaman komoditas.  Sedangkan,  durian merupakan tanaman endemik
yang sejak dari  awal  memiliki  nilai  sosial  tersendiri;  ethic access.  Tanaman durian menjadi
penanda kepemilikan bersama dari beberapa keluarga. Memang ada beberapa hak waris yang
dibagikan rata, artinya bersifat individu namun apabila hak waris masih ditanami pohon durian
maka  akan  sulit  untuk  memindahtangakan  hak  kepemilikan  kepada  orang  lain  tanpa
musyawarah mufakat keluarga. Berbeda dengan tanaman kopi yang dari awal datang merupakan
tanaman  komoditas,  nilai  yang  terbangun  adalah  nilai  ekonomi.  Artinya,  hasil  panen
diperuntukan untuk tujuan ekonomi tanpa memperhatikan lebih jauh kepemilikan bersama.

71 Sebagian padi di Embong tidak dijual, namun hanya untuk konsumsi di masing-masing rumah tangga petani. 
Dalam hal ini peneliti mencoba untuk memvaluasikan hasil panen padi kedalam bentuk rupiah. Petani yang 
berhasil menyakap sawah dan memiliki alat perontok padi memiliki penghasilan yang lebih besar dibanding 
petani padi yang hanya mengusahakan tanahnya sendiri. 

72 Bisa melihat tabel di lampiran No. 5 Tentang Tabel Pengeluaran Harian warga Desa Embong.



Tabel 9. Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan

Sumber: dari data kuesioner

Dari  35  responden  sekitar  75% orang  Embong  memiliki  tanah  garapan  di  kawasan  hutan.
25.57% orang Embong memiliki  tanah dengan rantang 1-1.49 Ha,  jumlah ini  sama dengan
orang  Embong  yang  tidak  memiliki  tanah  garapan  di  hutan.  Sementara  itu,  17.14%  orang
Embong memiliki tanah garapan dengan rentang 0.5-0.99 Ha. Orang Embong yang memiliki
tanah garapan lebih dari sama dengan 3 Ha hanya berjumlah 2.86%. Dari 75% orang Embong
yang memiliki  tanah garapan di  hutan,  sekitar  40% tanah garapan ditanami  kopi  dibanding
tanaman durian  yang hanya  14%.  Oleh  karena  itu,  kepemilikan  kopi  di  Embong tergolong
tinggi.

Di Embong, intensifikasi penanaman kopi dimulai dengan menebang pohon di hutan garapan
atau kebun, salah satu pohon yang paling banyak ditebang adalah durian. Pohon durian ditebang
terutama dilakukan oleh pemegang hak waris, yang sebelumnya diturunkan dari orang tuanya.
Di  Embong,  sepanjang  seseorang  sudah  mendapatkan  hak  waris  maka  ia  bebas  untuk
mengalihfungsikan lahan, demikian juga ketika seseorang ingin mengganti pohon durian dengan
pohon  kopi;  yang  menjadi  pertimbangkan  bersama  (keluarga)  adalah  ketika  menjual  atau
memindahtangankan hak.  Sejak menebang pohon durian, biasanya pemilik kebun akan dibantu
oleh anak atau kalau tidak mencukup tenaga kerja akan meminta bantuan keorang lain; sistem
upah.   Setelah pohon durian ditebang maka sembari  kebun bersih  dari  rumput  dan batang,
pemilik kebun akan mempersiapkan bibit kopi terlebih dahulu. Untuk bibit kopi, ada memang
pemilik kebun yang membudidayakan bibitnya sendiri, namun tidak jarang orang membeli bibit
di pasar muara aman. Harga bibit tidak menentu tergantung dari umur bibit kopi itu sendiri. 

Paska kebun siap untuk ditanami kopi, maka biasanya pemilik kopi akan meminta bantuan pada
buruh tanam untuk membantu menanam. Untuk 1500 batang pohon kopi, membutuhkan sekitar
10 orang buruh tanam yang bekerja selama 7 hari. Per harinya upah yang didapatkan oleh buruh
tanam  sekitar  Rp.50.000.  Memang  seringkali  salah  satu  keluarga  terdekat  ikut  membantu
menanam kopi namun juga mendapatkan upah yang sama dengan buruh tanam lainnya. Selain
itu,  sejak  pertama  kali  ditanam,  kopi  memiliki  perawatan  yang  lebih  intens  dibandingkan
dengan durian.  Pemupukan kopi  dilakukan oleh  pemilik  kebun sejak pertama kali  ditanam,
pengeluaran untuk membeli pupuk tergantung dari luasan kebun kopi. Di Embong, pohon kopi
akan menghasilkan buah atau biji kopi setelah umur kopi sudah mencapai 3-4 tahun. Cukup



singkat memang dibanding dengan pohon durian yang 8 tahun lamanya baru bisa menghasilkan.
Namun dalam waktu menunggu pohon kopi sampai bisa berbuah, pemilik kebun juga harus
tetap merawat kopinya. Perawatan yang paling utama dilakukan adalah membersihkan rumput
disekitar tanaman kopi, yang biasanya menggunakan obat semprot dan buruh semprot. Dalam
hal ini, pemilik kebun juga harus mengeluarkan ongkos tambahan yang tidak sedikit jumlahnya.
Oleh karena itu, kopi merupakan tanaman holtikultur yang syarat modal. 

Penanaman dan perawatan kopi yang syarat  modal  ini,  membuat  pemilik kopi  lebih banyak
berhitung dalam pengelolaan  hasil  panen.  Pemilik  kopi  tentu tidak  membiarkan begitu  saja
hasil  panennya  diambil  orang bahkan oleh  keluarga  sendiri.  Kalkulasi  untung rugi  menjadi
penting bagi pemilik kopi, pemilik kopi lebih baik mencari buruh petik ketimbang membagi
hasil kopinya secara gratis kepada keluarga sendiri. Di Embong ada 2 (dua) cara pengupahan
pada buruh petik, yaitu dengan cari bagi hasil dan pengupahan yang dihitung harian. Untuk bagi
hasil, biasanya dilakukan dengan perbandingan 5:1. Ketika buruh petik mendapatkan 5 kaleng
kopi basah maka 1 kaleng merupakan hak buruh, sedangkan untuk buruh petik yang diupah
maka dia akan dibayar Rp.50.000/harinya. Pada konteks ini, pengelolaan panen kopi merupakan
otoritas pemilik kebun itu sendiri, sifatnya juga lebih terbatas tergantung dari pemilik kebun
kopi  dalam pemilihan buruh petik.  Berbeda dengan pohon durian yang waktu panen diatur
secara bersama; seberapa lama menginap di pondok dan giliran siapa yang menginap di pondok.

Paska panen pemilik kopi juga tidak membagikan hasil panennya kepada keluarga atau saudara
namun memang sepenuhnya menjadi bahan jualan. Seringkali memang kopi dibagi ke sanak
saudara namun prosentasenya tergolong kecil bila dibandingkan dengan kopi yang dijual. Dari
proses menanam yang melibatkan buruh, proses panen yang juga melibatkan buruh sampai pada
proses paska panen dan distribusi yang sepenuhnya kepasar, membuat akses pohon kopi terbatas
pada individu dibandingkan dengan satu keluarga besar. Penanaman kopi dikebun juga berimbas
pada  kepemilikan  tanah  yang  semakin  menguat,  tanah  selanjutnya  juga  dikuantifikasikan,
walaupun  memang  pada  masa  marga  pengukuran  dan  surat  ijin  berkebun  mulai
diterapkan.73Selain  itu,  satu  hal  yang semakin  menguatkan pada  kepemilikan  individu  ialah
tentang hak menjual atau memindahkan kebun atau pohon kopi. Pada waktu tanaman durian
masih diandalkan oleh orang Embong, menjual atau memindahtangkan pohon durian kepada
orang  lain  bisa  dilakukan  namun  harus  dengan  kesepakatan  bersama.  Namun,  karena
kepemilikan pohon kopi semakin bersifat individu, menjual atau memindahtangkan kebun kopi
semakin mudah, walaupun intensitas menjual kebun kopi di Embong tidak terlalu tinggi, hanya
beberapa orang saja. 

Intensifikasi  kopi  di  hutan  garapan  orang  Embong  semakin  membuat  individualisasi  tanah
semakin menguat.  Setidaknya hal  ini  dapat  dilihat  dari  proses  komodifikasi  menanam kopi,
merawat kopi, menjual kopi yang selalu melibatkan tenaga kerja berupah didalamnya. Pemilik
kebun  kopi  semakin  mengkalkulasikan  hasil  panen  yang  diharapkan,  akses  kopi  semakin
mengkrucut pada individu dan akses kepada keluarga yang lebih semakin terbatas.

4.3.3. Paska Panen dan Jaringan Distribusi Kopi di Embong

Paska kopi dipanen oleh orang Embong, biasanya akan dijual ke tokek74 yang berlokasi di Desa
Embong sendiri. Di Embong, ada 2 (dua) jenis kualitas kopi yang dijual ke  tokek yaitu, dijual
dengan  kualitas  basah  atau  biji  cherry,  dan  dijual  berasan  atau  green  bean.  Harga  kopi
tergantung dari kualitas kopi itu sendiri. Untuk kualitas basah, biasanya orang Embong menjual
ke  tokek dengan  harga  Rp.50.000/kaleng75,  dan  untuk  kualitas  kering,  harga  bisa  naik  lagi

73 Lihar catatan akar foundation tenang surat marga yang pernah dimiliki oleh pemilik kebun di hutan.
74 Istilah orang Embong untuk menyebut tengkulak
75 Apabila dikonversikan ke kg (kilogram) sebesar 12 kg.



menjadi Rp.22.000/kg. Kopi dengan kualitas berasan memang lebih mahal harganya dibanding
dengan menjul kopi  kualitas basah,  namun menjual  kopi berasan membutuhkan waktu yang
lama  karena  harus  mengkeringkan  dulu  kopi  yang  bisa  memakan  1-2  minggu,  tergantung
kondisi cuaca. Berbeda dengan menjual kopi basah, setelah kopi diangkut dari kebun maka saat
itu juga kopi bisa langsung dijual ke tokek. 

Kebutuhan  memilih  kualitas  kopi  mana  yang  akan  dijual;  basah  atau  berasan,  biasanya
tergantung  dari  kebutuhan  uang  cash  orang  Embong  sendiri.  Dalam  artian  bahwa  ketika
kebutuhan uang  cash mendesak atau tiba-tiba butuh uang; untuk hajatan, anak sekolah, sakit
atau tiba-tiba ada kematian, maka orang Embong akan menjual  kopi dengan kualitas basah.
Kopi dengan kualitas berasan akan disimpan dalam waktu yang cukup lama, disimpan di rumah
masing-masing orang Embong ketika uang cash untuk kebutuhan harian diperlukan maka kopi
berasan tersebut akan dijual ke tokek. Namun demikian tidak semua kopi dijual ke tokek, tetapi
orang  Embong  menyisihkan  kopi  untuk  keperluan  rumah  tangga  sendiri.  Tidak  lupa  juga
dibagikan kepada tetangga ketika sedang membutuhkan untuk hajatan atau upacara adat. 

Siapapun bisa menjadi  tokek di  Embong, karena syarat  utama  tokek adalah memiliki  modal
ekonomi. Menjadi tokek di Embong berarti harus selalu siap menghutangi atau menalangi setiap
kebutuhan petani kopi, mulai dari kebutuhan petani untuk membeli bibit kopi, kebutuhan petani
untuk membeli pupuk, sampai kepada kebutuhan petani untuk membeli racun. Orang Embong
yang biasanya terjerat hutang ke  tokek  maka ketika ia menjual kopi ke  tokek  harganya akan
lebih  rendah;  tergantung  dari  jumlah  uang  yang  dihutang.  Dari  Rp.22.000/kg  untuk  harga
pasaran kopi  berasan,  menjadi  Rp.21.000/kg bahkan sampai Rp.20.000/kg.  Pada kondisi  ini
petani kopi biasanya akan sulit untuk terlepas dari jeratan hutang dan saat itu juga tergantung
pada modal ekonomi yang diberikan  tokek.  Selain memberi modal untuk kebutuhan produksi
petani, tidak jarang tokek juga sering memberi hutang untuk kebutuhan rumah tangga petani;
reproduksi. Ketika kopi belum memasuki masa panen, dan stok kopi di rumah tangga orang
Embong mulai habis, sementara ada kebutuhan mendesak; sakit, sekolah atau untuk kematian
maka seringkali orang Embong akan meminjam uang ke tokek.76 Relasi ini yang dikatakan scott
sebagai relasi patron-klient, dimana tokek akan memberikan keamanan kepada orang Embong;
petani kopi.77 

Keuntungan tokek  bisa dibilang tidak sedikit. Dari setiap kilogram kopi yang dibeli ke petani
Embong,  tokek bisa mengantongi Rp.1000-Rp.2000/kg, tergantung dari hutang petani sendiri.
Mencoba mensimulasi, apabila setiap tahunya seorang  tokek menampung kopi hingga 15 ton
maka bisa  dihitung keuntungan yang didapatkan  tokek dari  petani  kopi.  Apabila  tokek bisa
mendapatkan untung Rp.2000/kg maka 15 ton kopi  yang tokek jual  akan bisa mendapatkan
untung  Rp.30jt.  Nilai  ini  bisa  bertambah  tergantung  dari  kapasitas  tokek menampung  hasil
panen petani  kopi.  Tokek  di  Embong tentu saja  tidak berdiri  sendiri,  setelah  tokek  di  Desa
Embong mendapatkan kopi maka biasanya tokek akan menjual ke penampung kopi di luar Desa
Embong.  Paling  banyak  tokek di  Embong  menjual  kopi  ke  Pasar  Muaraaman.  Di  Pasar
Muaraaman,  harga  kopi  berasan sudah  naik  lagi,  dimana  harga  eceran  bisa  mencapai
Rp.30.000/kg.

Dari Pasar Muaraaman jaringan perdagangan kopi tersebar, ada yang dibawa ke Curup, ada juga
yang langsung ke Lampung dan Palembang. Orang Embong mengira bahwa kopi yang dibawa
ke Lampung dan Palembang untuk keperluan kopi saset milik brand kopi nasional; seperti kapal
api, top kopi dll. Namun demikian, di Lebong sendiri terdapat kopi saket dengan brand lokal
dan banyak dikonsumsi oleh orang Lebong sendiri. Kopi dengan brand lokal tersebut misalnya;

76 Wawancara dengan petani kopi di Desa Kota Baru, Embong 1 dan Embong Uram data juga diolah dari kuesioner
77    Scott, JC. The Moral Economy of  The Peasant: Rebellion and Subsistence in  Southeast Asia, New haven: Yale 
University, 1976.



kopi dengan cap atau brand “3 harimau” yang diproduksi di Curup dan ada juga kopi dengan
cap atau brand “Kopi Bubuk: 100% Asli”. Memang jaringan perdagangan kopi di Lebong ada
yang sampai pada skala nasional namun, kopi dengan cap atau brand lokal juga masih banyak
diminati orang Lebong maupun Embong. (lihat lampiran No. 6 Tentang brand kopi lokal)

4.3.4. Analisis Hak dan Akses Paska Penetapan TNKS

Ketika pemerintah orde baru berkuasa hutan adat Demong Samin secara sepihak ditetapkan oleh
negara  sebagai  Kawasan Hutan Konservasi  Taman Nasional  Kerinci  Seblat  (TNKS).  TNKS
sendiri merupakan gabungan dari 17 kelompok Hutan Lindung Register tahun 1921-1926 yang
ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda (dikenal oleh masyarakat dengan istilah BW), Cagar
Alam  dan  Suaka  Margasatwa  yang  ditetapkan  pada  kurun  1978-1981,  ditambah  dengan
kawasan Hutan Produksi. Pengusulan awal untuk membentuk kawasan TNKS didasarkan pada
hasil  penelitian  Direktorat  Jenderal  Perlindungan  dan  Pelestarian  Alam  dan  WWF  yang
disponsori FAO (Food and Agriculture Organization) pada tahun 1977–1980. Usulan tersebut
ditindak-lanjuti  Departemen Pertanian  (kala  itu  membidangi  sektor  kehutanan),  Departeman
Penerangan,  Menteri  Negara  PPLH  dan  Meneg  Ristek  dengan  mengeluarkan  pernyataan
bersama dan konsep “Strategi Konservasi Alam di Indonesia” pada 6 Maret 1980.78

Surat  Menteri  Pertanian  No.736/  Mentan/X/1982,  tertanggal  14  Oktober  1982,  menetapkan
TNKS  seluas  1.484.660  hektar.  Dalam  perkembangannya,  luas  TNKS  berkurang  menjadi
1.386.000 hektar berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 192/Kpts-II/1996, tertanggal 1 Mei
1996.  Akibat  adanya  perubahan luasan  tersebut,  kemudian  dilakukan pengukuran  tata  batas
ulang. Setelah dilakukan pemancangan pal batas dan rekonstruksi, Menteri Kehutanan melalui
Surat  Keputusan  No.  901/Kpts-  II/1999,  tertanggal  14  Oktober  1999,  menetapkan kawasan
TNKS seluas 1.375.349 hektar.  Kemudian,  berdasarkan SK Menhut No.420/Menhut-II/2004,
luas TNKS kembali berubah menjadi 1.389.510 hektar.79 Terakhir, sesuai dengan SK Menhut
No 748/Menhut-II/2012, luas kawasan TNKS adalah 345.841,30 hektar atau 35,8 % dari luas
total hutan Provinsi Bengkulu (924.6.31 hektar). TNKS di Provinsi Bengkulu membentang di
wilayah  Kabupaten  Mukomuko  (150.036  hektar),  Kabupaten  Bengkulu  Utara  (71.702,70
hektar),  Kabupaten  Rejang  Lebong  (25.815,60  hektar)  dan  Kabupaten  Lebong  (98.287,2
hektar). Khusus di Kabupaten Lebong, luas kawasan TNKS setara dengan 51 persen dari luas
wilayah Lebong (192.924 hektar). Dengan ditetapkannya hutan menjadi TNKS maka disaat itu
juga orang Lebong, khususnya orang Embong dilarang memasuki hutan80.

Di  rezim  TNKS  ini;  state  property,  orang  Embong  dilarang  keras  mengelola  kebun  kopi.
Jangankan  mengelola  kopi,  mengambil  hasil  hutan  saja  seringkali  di  larang  oleh  pegawai
TNKS, warga sering dianggap merusak ekosistem hutan TNKS. Menurut pasal 32 UU N0. 5
Tahun 1990, menyatakan bahwa kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang
terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan. Selanjutnya,
pasal  33  ayat  1,  menyatakan  setiap  orang  dilarang  melakukan  kegiatan  yang  dapat
mengakibatkan  perubahan terhadap keutuhan zona  inti  taman nasional.  Perubahan keutuhan
zona inti yang dimaksud tertuang dalam ayat 2, meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan
luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.81

Artinya,  setiap kegiatan orang Embong yang berhubungan dengan becocok tanam di  hutan,

78 Hendry, Dedek, Studi Pola Penguasaan Lahan/Pemanfaatan Sumber Daya Alam Masyarakat di Dalam dan 
Sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat, Provinsi Bengkulu, Bengkulu: Akar Foundation, 2015, Hal. 19

79 Mengutip Zainudin (2018), bahwa terdapat lebih dari 70 desa di Kabupaten Lebong yang masuk dalam zona-zona 
tertentu dalam taman nasional. 

80 Lihat SK Menhut No 748/Menhut-II/2012
81 Lihat UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, pasal 32, 33 ayat 1 dan
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sampai pada mengambil hasil hutan dilarang keras oleh Taman Nasional. Orang Embong hanya
boleh memasuki wilayah TNKS; authorized entrance.

Pelarangan orang Embong memasuki kawasan TNKS tentu saja sudah menyalahi tata kelola
hutan  Demong  Samin;  common  property.  Dalam  tata  kelola  hutan  Demong  Samin  orang
Embong memiliki hak  propertior  dan owner.  Orang Embong dalam satu sisi bebas mengelola
hutan untuk kepentingan ekonomi; hutan garapan, namun sisi lain juga terdapat batasan hak;
hutan larangan, untuk kepentingan bersama-ekologi. Walaupun secara  de jure,  orang Embong
dilarang  untuk  memasuki  hutan,  namun  secara de  facto  orang  Embong  masih  tetap  dapat
mengakses ke hutan garapan mereka. Selain memang kebun warisan turun temurun dari orang
tua dan kakek orang Embong, selain itu itu juga menanam kopi di kebun merupakan alternatif
ekonomi lain untuk bertahan hidup orang Embong setelah ekonomi pertanian di desa sudah
tidak lagi mencukupi. 

Sementara  penerima manfaat  lain dari  TNKS adalah para  tokek kopi.  Tokek atau tengkulak
walaupun  tidak  secara  langsung  mengakses  hutan  namun  ia  mendapatkan  manfaat  tidak
langsung dari para petani yang menjual hasil kopinya. Kalau dibandingkan dengan pendapatan
petani  kopi sendiri  dapat  dikatakan bahwa  tokek  mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Para  tokek,  selain menggunakan modal ekonominya untuk mendapatkan manfaat dari TNKS
juga  menggunakan modal  sosial  patron-klient  kepada  para  petani  agar  tetap  bisa  mendapat
keuntung.  Tokek kopi bukan hanya berlokasi di Desa Embong semata, namun demikian jaring
tokek tersebar hingga keluar desa, bahkan antar provinsi. Oleh karena itu, penerima manfaat
dari penetapan TNKS ini bukan hanya orang Embong saja yang bertani kopi di hutan garapan
mereka namun juga para tokek kopi yang terhubung hingga lintas provinsi, terutama Lampung
dan Palembang.

Tabel 10. Jejaring Hak dan Akses Paska Penetapan TNKS

Aktor Penerima Manfaat
Hak dan Akses 

De facto De Jure

TNKS (Taman Nasional
Kerinci Seblat)

TNKS telah mengambil alih
Hutan Adat Demong Samin.

Dalam tata kelola hutan
Demong Samin orang Embong

memiliki hak propertior dan
owner. Kawasan TNKS

merupakan kebun milik warga
sejak dahulu; durian, petai,

jengkol dan kabao,  sehingga
secara ekosistem pun sudah

berubah

SK Menhut No 748/Menhut-
II/2012, Penetapan Kawasan

TNKS di Bengkulu. Sehingga Hak
hutan Demong  Samin berada di

penguasaan TNKS (negara)

Masyarakat Adat Rejang
(Embong)

Orang Embong masih bisa
mengakses kebun kopi

miliknya walaupun harus di
kejar-kejar oleh aparat TNKS
dan beberapa warga mendapat
perlaukan represif. Selain itu,
hadirnya tanaman komoditas

kopi telah membuat
kepemilikan bersama; durian,

menjurus kepemilikan
individu.  Orang Embong

masih memiliki hak propertior

MHA Rejang atau orang Embong
hanya boleh memasuki wilayah

TNKS; authorized entrance.
Merujuk pada pasal 33, ayat  1 dan

2 UU N0. 5 Tahun 1990



dan owner.  Sampai saat ini,
orang Embong masih

mendapatkan keuntungan dari
bercocok tanam kopi di

Kawasan TNKS

Tokek atau Tengkulak kopi Selama ini tokek terbilang
merupakan pihak yang paling

aman dan sekaligus pihak yang
paling banyak diuntungkan.

Tokek tidak perlu berhadapan
langsung dengan pegawai

keamanan TNKS, karena tidak
perlu punya kebun di hutan.

Selain itu, karena tokek
membeli kopi dari petani

sehingga tokek  bisa
mendapatkan untung

Merujuk pada pasal 33, ayat  1 dan
2 UU N0. 5 Tahun 1990. Tokek
juga hanya sebagai authorized

entrance, sehingga memiliki posisi
yang sama dengan Orang Embong

lainnya

Sumber:  (Ribot & Peluso (1992), Schlager & Ostrom (1992))



5. Kesimpulan

Untuk memahami tantangan dan faktor kunci apa saja yang hadir dalam menjamin kepastian
Hak HA Rejang maka yang harus diketahui lebih dahulu bahwa masyarakat Rejang khususnya
di Embong pada dasarnya memiliki tata kelola sendiri  terhadap hutan adat-nya.  Di Embong
misalnya, hutan adat Demong Samin, sejak dahulu telah ada tata kelola-nya, yang terbantuk dari
peraturan-peraturan adat maupun hak yang melekat di dalamnya. Dalam hal ini, kuteui menjadi
titik berangkat untuk melihat pembagian hak dan peraturan tersebut. Di hutan Demong Samin,
setidaknya terdapat dua kawasan hutan yang memiliki perbedaan peraturan dan hak. Di hutan
larangan misalnya; put keling, yermuk-yerdam, imo tenang, dan daerah pinggiran sungai, secara
hak, orang Embong atau warga kuteui sampai tahap propertior.  Hal ini karena, terdapat fungsi
religi dan ekologi yang lebih dominan di dalamnya. Hutan larangan biasanya merupakan tempat
bersemayam para leluhur orang Embong, hutan larangan juga biasanya berhubungan dengan
kawasan produksi air atau tangkapan air. Kalau pun ingin memanfaatkan hutan larangan maka
harus seijin Tuai Kuteui dan jumlah pemanfaatnya juga sangat terbatas.

Hutan  larangan  Demong  Samin berbeda  dengan  kawasan  hutan  garapan.  Di  hutan  garapan
Demong Samin, hak orang Embong dapat dikatakan lebih lengkap dibanding di hutan larangan.
Lebih  lengkap  karena  orang  Embong  bisa  memiliki  hak  owner,  yang  berarti  bahwa  orang
Embong bisa menjual, menyewakan atau memindah-tangankan kebun atau hutan garapannya.
Berbeda dengan larangan kuteui di hutan garapan, yang dapat dikatakan lebih terbatas dibanding
dengan hutan larangan. Peran Tuai Kuteui, di hutan garapan biasanya hanya sebatas memastikan
bahwa tidak ada pengambilan pohon atau pencurian yang berujung pada konflik sesama warga
kuteui. Setiap pemilik hutan garapan yang terpenting mengetahui masing-masing batas  jamai,
sadei dan  sakea.  Kondisi demikian berlangsung pada saat Hutan  Demong Samin berada pada
kepemilikan bersama;  common property.  Hingga pada akhirnya negara dengan semena-mena
menetapkan Hutan Demong Samin menjadi kawasan TNKS tanpa kesepakatan warga. Saat ini
yang terjadi adalah hilangnya hak kuteui atau warga kuteui sebagai penguasa dan pemilik hutan
Demong  Samin.  Warga  Kuteui hanya  diperbolehkan  untuk  memasuki  dan  mengambil  hasil
hutan yang terbatas, authorized users. 

Tantangan  pertama  datang  dari  TNKS  atau  negara.  Apabila  negara  tetap  saja  kekeh
mempertahankan kawasan TNKS maka sepanjang itu juga konflik dan permasalahan akan tetap
mucul antara TNKS atau pemerintah dengan masyarakat adat atau kuteui. Penentuan kawasan
TNKS secara sepihak oleh negara maupun pelarangan warga untuk memasuki hutan garapan
dan larangannya menjadi ancaman bagi penjaminan hak HA MHA Rejang. Selain secara teknis,
banyak  kesalahan  negara  dalam penentuan  kawasan  TNKS;  (1)  pemasangan  patok  dan  (2)
kebun; tanaman holtikultur yang masuk pada zona TNKS.  Dalam hal ini, tentu menjadi penting
bagi negara untuk benar-benar melihat  kuteui sebagai  common property MHA Rejang. Bentuk
hak  dan  tata  kelolanya  sudah  berjalanan  ratusan  tahun  bahkan  sebelum  adanya  negara  itu
sendiri.  Di  dalamnya  bukan  hanya  pertimbangan  ekonomi  saja,  namun  juga  terdapat
pertimbangan ekologi yang berbarengan dengan religi. Seperti halnya terdapat hutan larangan
dan hutan garapan.  

Kedua,  perubahan dari pohon durian menjadi kopi tentu membentuk tantangan tersendiri bagi
tata  kelola  warga  kuteui.  Pohon durian  merupakan  ethic  access yang dimiliki  dan  dikuasai
bukan hanya oleh satu rumah tangga namun oleh beberapa rumah tangga atau keluarga. Kondisi
ini membuat ikatan sosial tersendiri antara keluarga dan pohon durian. Salah satunya, durian
tidak  sembarang  dijual,  ketika  akan  melakukan  proses  penjualan  maka  ia  harus
dimusyawarahkan secara bersama. Hasil durian pun diusahakan harus dapat dinikmati seluruh
anggota keluarga. Berbeda dengan tanaman kopi,  yang sedari awal masuk ke Lebong sudah
merupakan tanaman komoditas. Komodifikasi pada tanaman kopi ini membuat pohon dan tanah
semakin mengkrucut pada satu rumah tangga; proses individualisasi. Relasi dengan keluarga



lainnya semakin tergantikan dengan mekanisasi  buruh kopi  dan upah.  Dalam produksi  kopi
hampir semua proses produksi menggunakan upah dan buruh. Hal  ini tentu berbeda dengan
pohon durian yang dalam proses produksinya masih menggunakan tenaga kerja keluarga besar.
Dari  perbedaan proses  produksi  ini  juga  yang membuat  pemusatan  panen atau  hasil  panen
terjadi  pada  satu  rumah  tangga  saja.  Kalkulasi  keuntungan  lebih  dikedepankan,  sehingga
mengakibatkan individualisasi pohon dan tanah pada satu rumah tangga atau individu.

Proses komodifikasi kopi dan individualisasi ini tentu akan menjadi tantangan berat bagi warga
kuteui  sendiri.  Tantangan  dalam  artian  bahwa  tidak  menutup  kemungkinan  perluasan
perkebunan kopi, akan terjadi di kawasan hutan Demong Samin, terutama ketika jumlah tanah di
sekitar desa sudah tidak lagi mencukupi penghidupan warganya. Sementara kebutuhan harian
dan jumlah penduduk semakin meningkat. Selain itu, dorongan dari pasar lokal dan interlokal
kopi juga akan semakin mendorong perluasan kebun kopi di  Demong Samin:  sakea. Apabila
dillihat, dari paska panen sampai pada pemasaran kopi, keuntungan kopi memang terpusat pada
tokek, baik di tingkat desa maupun di luar desa. Tentu dalam konteks ini, penting kiranya warga
kuteui untuk  mengurus  kopi  secara  bersama,  dengan  bentuk-bentuk  organisasi  yang
memungkinkan di Rejang. Sementara itu, kemungkinan perluasan kebun kopi yang terjadi juga
bisa di cegah dengan mekanisme tata kelola Demong Samin. Tentu hutan-hutan larangan akan
sangat  sulit  untuk  dibuka  menjadi  kebun kopi,  karena  adalah  tempat  leluhur  dan  sekaligus
kawasan kantong air. 

Dalam hal ini, ketika berbicara tentang kepastian hak tata kelola HA Rejang maka tidak bisa
dilepaskan dari tata kelola  kuteui atau masyarakat  adat  sendiri;  common property.  Di  Hutan
Demong Samin, setidaknya terdapat 2 (dua) klasifikasi hak yang melekat pada warga kuteui,
yaitu  propertior dan  owner.  Propertior pada  hutan  larangan,  sedangkan  owner pada  hutan
garapan. Subjek masyarakat adat saat ini memang sudah diakui negara dengan diterbitkannya
perda No. 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Pelindungan MHA Rejang, namun itu belum
termasuk HA Demong Samin sebagai objek. Negara dalam hal ini, minimal harus memastikan
bahwa  hak-hak  masyarakat  adat;  propertior dan owner harus  terpenuhi.  Bukan  malah
mengurangi  hak-hak masyarakat  adat  yang sudah ada sebelumnya.  Memang ada  perubahan
relasi yang terjadi antara MHA Rejang dengan hutan adatnya; proses individualisasi,  namun
yang  harus  diperhatikan  bahwa  itu  terjadi  karena  semakin  sempitnya  tanah  di  desa
meningkatnya kebutuhan harian. Dalam hal ini, negara harusnya bisa memfasilitasi penguatan
pemasaran  dan  distribusi  kopi  yang  berbasis  masyarakat  adat  agar  keuntungan  tidak
diakumulasi  oleh  tokek.  Oleh  karena  itu,  mendorong  negara  untuk  mengakui  Hutan  Adat
Rejang;  Demong  Samin,  minimal  propertior dan  owner,  serta  mendorong  negara  untuk
memfasilitasi ekonomi berbasis pertanian; kopi, maka kepastian hak tata kelola HA Rejang akan
terjamin.
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