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Propinsi Jambi adalah salah satu propinsi 
yang memiliki beragam suku asli, antara 
lain Suku Rimba atau orang Rimba 
suku Batin Sembilan atau Orang Batin
Kedua Suku ini sama-sama memanfaatkan 
hutan dan hasil hutan secara tradisional 
dalam penghidupannya, jika orang Rimba 
meramu dan tinggal di Taman Nasional 
Bukit 12, Orang Batin mengelola hutan 
yang ada diwilayah teritori mereka secara 
turun temurun. Tempat tinggal dan 
ketergantungan kedua suku ini terhadap 
hutanlah yang kemudian kedua suku ini 
disebut dengan Suku Anak Dalam atau 
Suku Dalam. Walau sama-sama Suku Anak Dalam, tapi pola dan caa hidup 
berbeda, jika Suku Rimba adalah suku masih hidup tidak menetap dan berpindah
kematian dalam keluarga mereka, maka suku 
Batin Sembilan telah menetap dan memiliki 
tempat tinggal. Meskipun suku Rimba 
hidupnya berpindah-pindah, tapi lokasi 
perpindahan mereka tidak pernah 
mengganggu wilayah Suku Rimba lainnya. 
Karena masing-masing keluarga suku Rimba 
memiliki ruang jelajah tertentu dan semua 
keluarga yang ada telah pula mengetahui 
dan menyepakatinya.  
 
Berdasarkan sejarah lisan, SAD Batin 
Sembilan berasal dari 9 keturunan 9 
(Sembilan) bersaudara yang merupakan anak 
dari Raden Ontar.  Raden Ontar anak dari 
Pangeran Nagosari dan cucu dari Maruhum 
Sungsang Romo yang berdarah Mataram 
Hindu.  Kesembilan bersaudara tersebut 
adalah Singo Jayo, Singo Jabo, Singo Pati, 
Singo Inu, Singo Besak, Singo Laut, Singo Delago, Singo Mengalo, Singo Anum yang mewarisi atau 
memiliki kekuasaan di Sembilan anak sungai yang disebut dengan 
dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan Pati/Patih.  
mengandung arti bahwa mereka adalah keturunan dari sembilan bersaudara, batin 
anak sungai. Anak sungai atau batin tersebut adalah; sungai Bulian
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bermuara di Sungai Batang Hari.  Sungai Jebak, sungai 
Pemusiran, Sungai Telisak, Sungai Sekamis, Sungai 
Jangga dan sungai Burung Antu yang bermuara di 
sungai Batang Tembesi Propinsi Jambi.  Kemudian 
sungai Bahar yang bermuara di Sungai Lalan Propinsi 
Sumatera Selatan.  Suku ini dahulu berada dalam 1 
wilayah, karena pemekaran administrasi dan juga 
penggunaan desa telah membuat Suku Batin Sembilan 
secara kekerabatan dan teritori terbelah. Wilayah dan 
teritor Suku Batin Sembilan saat ini tersebar di 3 
kabupaten yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 
Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi 
Jambi.    

  
 

 
Hutan bagi Suku Anak Dalam Batin sembilan tak 
hanya tempat mencari kebutuhan sehari-hari, tapi juga 
tempat tersedianya alat-alat dan bahan-bahan untuk 
pengobatan, ritual, dan bahkan sebagai salah satu 
identitas Suku Batin Sembilan.  
Tradisi dan ritual ini hingga sekarang masih dilakukan 
oleh sebagian Suku Batin Sembilan. Hilangnya hutan 
dan berganti kebun sawit mengakibatkan ritual ini 
jarang dilakukan, karena semua alat-alat untuk 
membuat sesaji dan obat-obatan hanya diperoleh dari 
hutan.  

 
 
 
 
 

 
Jika melihat peta penguasaan lahan diatas areal 
teritori dan wilayah Suku Batin Sembilan, 
sangat jelas bahwa suku ini tak lagi punya 
ruang bergerak, apalagi ruang untuk 
melanjutkan hidup, budaya dan juga 
identitasnya sebagai suku Anak Dalam batin 
Sembilan.  
 
PT Asiatic Persada; menggusur rumah hingga 
pemakaman tua demi sustainability 
Standar minyak sawit berkelanjutan yang 
dilahirkan oleh RSPO ternyata tidak cukup 
ampuh untuk memaksa perusahaan-
perusahaan yang menjadi anggotanya taat pada 
standar tersebut. PT Asiatic Persada misalnya, 
perusahaan anggota RSPO melalui Wilmar 
Group (induk Perusahaan) salah satunya. 
Perusahaan yang beroperasi di Jambi, dan 
berada diatas wilayah teritori Suku Batin 
Sembilan  dengan luas mencapai 20.000 Ha 
telah melakukan pengusiran terhadap 
masyarakat Suku Anak Dalam batin Sembilan  

Hutan; Budaya, identitas dan kehidupan. 
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yang telah lama mendiami Anak Sungai Bahar atau Batin Bahar. Tak hanya 
menggusur, PT Asiatic persada juga menghancurkan rumah-rumah milik 
masyarakat Suku Anak Dalam Batin Sembilan, dan bahkan menggusur 
pemakaman tua milik SAD Batin Sembilan yang mendiami Sungai Bahar.  
 
Peristiwa terbaru adalah terjadi pada tanggal 9-15 Agustus 2011, dimana 
perusahaan PT Asiatic Persada mengahancurkan rumah-rumah SAD Batin 
Sembilan, dan penghancuran tersebut telah melenyapkan sekitar 70 buah 
Rumah dan 1 buah dusun. Dan akibatnya sekitar 150 KK saat ini mengungsi 
di propinsi Jambi. PT Asiatic Persada tidak hanya berkelanjutan secara 
ekonomi, tapi juga berkelanjutan dalam melakukan pemusnahan hutan, 
kebun, kampung, sumber-sumber kehidupan dan bahkan pemusnahan 
identitas Suku Anak Dalam Batin Sembilan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kronologis 
Pemusnahan Dusun Sungai Beruang Oleh Aparat Brimob dan PT Asiatic Persada 
 
Senin,8 Agustus 2011 
Hari Senin mobil Pak Zainal ditangkap oleh Security PT Asiatic Persada (PT AP) di Pabrik 
Kelapa Sawit (PKS) PT Asiatic Persada. Oleh Security PT AP, Pak Zainal dituduh mencuri 
buah kelapa sawit dari kebun PT AP.   
Pukul 10 malam, kemudian Pak Zainal mendatangi Brimob yang jaga di PT AP, dengan 
tujuan minta dilepaskan mobil truk dan sopir. Brimob mengatakan, bukan wewenang dia, 
karena dia hanya jaga, yang menangkap adalah Security PT AP. Karena tidak terima dengan 
alasan Brimob, Pak Zainal bersama dengan sekitar 4 orang anggota keluarganya marah 
hingga terjadi perkelahian dengan 2 orang aparat Brimob, kedua anggota Brimob 
mengalami luka. Pak Zainal  dan keluarga berhasil merampas 2 senjata Brimob. Pak Zainal 
kemudian pulang kembali ke Dusun Sungai Beruang, dan mengumpulkan masyarakat, tetapi 
oleh Pak Damsi dan Pak Gandi pertemuan dibubarkan, karena ini urusan internal Pak Zainal 
dengan Brimob, bukan dengan masyarakat.    
Selasa 9 Agustus 2011 
Sekitar jam 6 pagi rumah Pak Zainal dikepung sekitar 15 orang aparat Brimob. Tujuan 
Brimob adalah untuk mengambil senjata mereka yang ditahan Pak Zainal. Sempat terjadi 
negoisasi, disepakati oleh Pak Zainal dan pihak Brimob senjata akan diserahkan dan truk 
akan dikembalikan. Setelah senjata dikembalikan, Brimob mengatakan mobil ada di camp 
PT AP (sekitar 100 meter dari rumah Pak Zainal), dan disuruh ambil disana. Pak Zainal 
mengutus dua orang anaknya untuk mengambil mobil, sekitar 15 menit kemudian anak Pak 
Zainal berteriak minta tolong. Pak Zainal mendatangi anaknya, ketika keluar rumah, rumah 
pak Zainal dibakar oleh Brimob (kemungkinan, dengan cara kompor gas ditembak oleh 
Brimob, dan didalam rumah Pak Zainal juga ada bensin). 
Ternyata didepan camp sudah ada ratusan aparat Brimob dan kepolisian Polres Batanghari, 
kemudian Pak Zainal juga didorong oleh 15 orang aparat Brimob yang berada dirumahnya. 
Sempat terjadi bentrok antara Pak Zainal dengan keluarganya, tetapi kalah jumlah Pak 
Zainal berhasil ditangkap. Disela kerusuhan pagi itu, ada salah satu masyarakat yang berada 
di lokasi terkena tembakan di punggung, bernama Pak Bas. Terkena tembakan Pak Bas 
ketakutan, dan lari kedalam hutan (sampai sekarang belum diketahui keberadaannya).  
Setelah kejadian itu, masyarakat sedikit resah, walau tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.  
Rabu, 10 Agustus 2011 
Sekitar jam 8 aparat Brimob dan karyawan PT AP keluar dari camp. Melihat hal ini, 
terutama adanya pasukan Brimob, masyarakat sedikit panik. Masyarakat kemudian 
menelpon Pak Kades Tanjung Lebar, dan tak berapa lama Kades datang ke dusun. 
Masyarakat berharap Kades bisa melindungi mereka.  
Karyawan PT AP melakukan pemanenan di kebun mereka --- berbatasan jalan dengan 
Dusun Sungai Beruang --- dikawal Brimob. Tetapi,  ketika selesai memanen, sekitar jam 1 
siang, 4 Brimob mendatangi Kepala Desa yang sedang berkumpul bersama masyarakat. 
Brimob menanyakan kepada Kades, “siapa anda?”, dijawab “saya Kades”. Oleh Brimob Kades 
diminta untuk pergi, karena kalau tidak pergi, dikatakan oleh Brimob, akan terkena imbas 
karena, menurut Brimob, orang Dusun Sungai Beruang itu adalah “anjing, babi, karena 
melakukan pengeroyokan kepada kawan mereka (Brimob)”. Setelah mengatakan hal 
tersebut, aparat Brimob kemudian menembakkan senjatanya keatas, diikuti oleh puluhan 
aparat Brimob lainnya.  
Masyarakat lari dan bubar, karena ketakutan. Aparat Brimob kemudian masuk kedalam 
dusun, mengusir, memukul, memaki dan menodongkan senjata. Alat berat dari PT AP, yang 
dikendalikan oleh karyawan PT AP melakukan penggusuran dan perusakan rumah 
masyarakat, termasuk harta benda masyarakat juga dihancurkan. (SETARA, CAPPA, PH) 
 

 



 
PT REKI; demi carbon, SAD jadi korban 
Perubahan iklim telah membuat rakyat miskin menderita, 
terutama rakyat yang berdiam dan bergantung pada hutan. Batin 
Sembilan contohnya, setelah hutannya habis dikeruk dan 
ditebang untuk dibangun kebun kelapa sawit, yang dianggap 
sebagai komoditas yang mampu menghasilkan minyak untuk 
mesin yang ramah lingkungan, kembali Batin Sembilan harus 
menderita, perdagangan karbon demi pencegah pemanasan 
global telah kembali merampas hutan mereka. Bukan untuk 
dibangun kebun kelapa sawit, tapi untuk diperdagangkan 
karbonnya. Suku Batin Sembilan yang selama ini hanya memiliki 
hutan tersisa setelah semua lahan, kebun dan kampung mereka 
menjadi kebun kelapa sawit, kini hutan yang menjadi harapan 
anak cucu mereka, kini berganti menjadi Hutan harapan bagi 
masyarakat dunia. Sebetulnya tak masalah bagi mereka, ketika 
hutan mereka sangat berharga bagi masyarakat didunia, tapi 
persoalannya adalah, hutan mereka kini telah dikuasai oleh 
industri carbon yaitu PT REKI yang tak ada bedanya dengan 
industri kelapa sawit. Industri karbon yang bernama PT REKI 
atau Harapan rainforest, telah pula mengusir mereka secara 
perlahan-lahan dengan memisahkan mereka dengan hutan yang 
menjadi tempat hidup, tempat mendapatkan obat-obatan dan 
sebagai ruang pengakuan identitas mereka sebagai Suku Anak 
Dalam Batin Sembilan.  

 
Bagai kutukan, Hutan yang dahulu sebagai tempat hidup, 
sumber makanan, identitas dan kebudayaan bagi Suku Anak 
Dalam Batin Sembilan, kini berubah menjadi musuh mereka. 
Hutan yang telah berganti menjadi kebun sawit, seolah tak lagi 
ramah buat mereka, hutan yang dahulu menjadi sahabat mereka, 
kini berubah menjadi ruang tak tersentuh dan tak terjamah bagi 
mereka.  

 
 
 
 

Ketika sumber makanan telah musnah menjadi kebun kelapa 
sawit, ketika hutan tersisa sebagai pertahanan terakhir pun 
tertutup buat mereka, tak ada pilihan kecuali bertahan dalam 
kebun kelapa sawit dengan rumah seadanya, dan berkerja 
sebagai pemungut brondol (buah sawit yang jatuh dari pohon) 
kelapa sawit dengan upah Rp 300/Kg diperusahaan, atau 
menjadi “pencuri” buah kelapa sawit. Namun tak sedikit dari mereka yang tak mampu bertahan, 
memilih melarikan diri jauh kedalam hutan dengan resiko ditangkap dan dipenjarakan oleh pihak 
keamanan pemegang izin konsesi karbon.  

 
Suku Batin Sembilan, secara teritori telah lenyap, berganti menjadi HGU dan HPH. Batin Sembilan 
secara budaya juga telah menghilang, dan bahkan secara identitas perlahan mulai pudar. Penguasaan 
hutan untuk konsesi karbon, penguasaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit adalah pemicu 
semakin hilangnya dan bahkan punahnya suku ini. Jika sudah begitu, tak ada artinya standar minyak 
sawit berkelanjutan dan tak ada artinya hutan diselamatkan untuk perdagangan karbon. Jika  suku 
Asli yang seharusnya menikmati dan sebagai penerima manfaat telah hilang. (STR)  
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