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Prakata

Ada banyak hal yang melatarbelakangi penulisan buku ini , tapi yang paling
utama adalah semakin meningkatnya konflik penguasaan tanah di Propinsi
Jambi yang akhir-akhir ini bahkan telah menelan korban jiwa.  Konflik
penguasaan atas tanah dan sumber -sumber kekayaan alam lainnya yang
berujung pada penyingkiran ruang hidup kelompok minoritas masyarakat
adat Suku Anak Dalam (SAD) di Propinsi Jambi, bahkan telah berlangsung
sejak lama dan menyebabkan proses pemiskinan secara struktural. Tidak
hanya itu, kearifan mengelola sumber -sumber kekayaan alam juga telah
dihancurkan oleh massifnya pembangunan industri -industri ekstraktif
disektor kehutanan (HPH dan HTI), perkebunan skala besar dan
pertambangan yang membutuhkan kontrol dan penguasaan tanah dalam
skala besar.  Sebagai salah satu komunitas asli yang ada di Propinsi Jambi,
SAD Batin 9 di beberapa tempat juga mengalami proses pemiskinan sosial
budaya yang juga memutus hubungan SAD Batin 9 atas tanah dan
penyingkiran ruang hidup yang menceraiberaikan mereka .  Kesemuanya
merupakan dampak dari model pembangunan y ang mengabaikan hak-hak
mereka. Beberapa proyek konservasi kawasan hutan yang dilakukan oleh
negara maupun swasta yang bertujuan untuk mengurang i emisi gas CO2

dengan skema REDD+ pada kenyataannya belumlah menjamin keberadaan
masyarakat adat di suatu tempat.

Suku Anak Dalam Batin (SAD) 9 yang ada di propinsi Jambi sesungguhnya
adalah komunitas yang memiliki sejarah asal -usul dan kebudayaan yang
berbeda dengan Orang Rimba.  Penyebutan Kubu atau dalam istilah
pemerintah saat ini adalah Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam (KAT
SAD) telah mengeneralisasikan identitas O rang Rimba dan SAD Batin 9.
Tetapi, meski menggunakan identitas sebagai SAD Batin 9, labelisasi istilah
SAD yang digunakan oleh pemerintah dengan perangkat indikatornya,
tidaklah merujuk pada keseluruhan SAD Batin 9 yang ada saat ini dan hanya
yang dianggap memenuhi indikator sebagai SAD yang kemu dian di
kategorikan oleh pemerintah sebagai SAD.  Karena itu, diperlukan sebuah
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keberakaran identitas yang dapat menjadi pembeda antara SAD Batin 9
dengan komunitas SAD lainnya yang kemudian melahirkan konsepsi tentang
cerita asal-usul yang menunjukkan seb uah perbedaan antara SAD Batin 9
dengan kelompok masyarakat lainnya, terutama Orang Rimba yang juga
digolongkan oleh pemerintah sebagai SAD .

Akhirnya identitas memang bersifat cair, tergantung pada situasi dan kondisi
yang mempengaruhinya pada satu waktu tertentu. Sebelum muncul istilah
SAD Batin 9, SAD Batin 9 lebih dikenal sebagai SAD saja, Orang Dalam atau
Orang Batin 9. Akan tetapi, merupakan hak seseorang untuk menyatakan
dirinya sendiri (hak ekonomi, sosial dan budaya).  Kenyataannya, SAD Batin
9 juga terpinggirkan, hak mereka diabaikan baik secara ekonomi, sosial dan
budaya. Pada konteks perjuangan hak, sebuah identitas memang menjadi
sangat penting untuk dimunculkan sebagai salah satu bentuk perlawanan
terhadap dominasi kelompok mayoritas atau pe mbeda dari kelompok
lainnya dalam perjuangan hak . Karena itu, peneguhan identitas sebagai SAD
Batin 9 tidak hanya digunakan untuk menunjukkan eksi stensi tentang
keberadaan SAD Batin 9 sebagai salah satu komunitas asli yang ada di Jambi,
tapi juga menjadi sebuah simbol perlawanan atas hak-hak mereka dalam
penguasaan dan pengelolaan sumber -sumber kekayaan alam yang selama
ini diabaikan.

Di beberapa tempat, perjuangan hak atas tanah yang dilakukan oleh SAD
Batin 9 masih terus berlangsung dan perjuangan ters ebut terus menerus
berbenturan dengan domein (Hak Menguasai) negara atas kawasan hutan
dan lahan yang tidak di imbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
Karena itu, meski sederet peraturan negara yang memuat tentang hak
masyarakat adat di Indones ia sudah sedemikian banyaknya, persoalan
pengakuan terhadap hak masyarakat adat hanya tinggal menjadi kebijakan
yang setengah hati.

Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar -
besarnya kepada seluruh komunitas SAD Batin 9 yang telah b ersedia berbagi
cerita, pengalaman dan pergulatan hidup yang tak pernah lelah dalam
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memperjuangkan tanah leluhur yang telah dirampas oleh keberadaan
industri-industri ekstraktif yang ada di Propinsi Jambi.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr.Ir.Rosyani, MSi yang
telah bersedia membimbing saya dalam penulisan buku ini.  Kepada Bapak
Fachruddin Saudagar , Bang Riv dan Mas Tijo, terima kasih untuk diskusi -
diskusinya bersama saya yang tentu saja menjadi masukan yang sangat
berguna dalam penyusun an buku ini.  Juga demikian kepada lembaga dan
teman-teman saya di Yayasan Setara Jambi (Baya, Vindy, Ninik, Jhon, Abi,
Adi, dan terutama Kak Uki yang selalu memberikan kritik dan saran atas
tulisan ini).  Terima kasih untuk Abas yang telah bersedia mendes ain cover
dan layout serta seluruh kawan-kawan yang telah memberikan saran dan
dukungannya. Dan kepada Misereor yang telah memberikan dukungan
sehingga buku ini bisa hadir ditengah -tengah kita.

Dan terakhir, karena latar belakang saya bukanlah seorang A ntropolog yang
memahami betul seluk beluk kebudayaan dan pengetahuan yang cukup
tentang suku bangsa yang ada di Indonesia, buku ini saya rasa masih jauh
dari sempurna.  Tetapi saya beranggapan bahwa seburuk atau se -
kontroversi apa pun sebuah karya, akan se lalu dikenang dari pada sekedar
ucapan atau pikiran yang hanya tersimpan didalam otak.  Semoga buku ini
bermanfaat.

Jambi, April 2012

Rian Hidayat
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Kata Pengantar

Cerita tetang sumberdaya alam di lokasi Batin 9 tidak akan pernah ada, jika
buku tentang sejarah tidak pernah ditulis. Pelajaran berharga dari filsup -
filsup terkenal di dunia selalu di awali dengan sejarah.

Rona lingkungan sumberdaya alam di lokasi Batin 9 mengingatkan Jambi
pada tahun 70-an dan 80-an, dimana masyarakat masih melakukan
diversifikasi usahatani. Masyarakat desa di lokasi Batin 9 sudah terbiasa
mencari garu dan rotan di hutan, menanam karet, dan menanam padi serta
tanaman hortikultura lainnya menyisir aren. Selain itu masyarakat tidak
pernah meninggalkan ternak. Pengelolaan ter nak tetap dilakukan diantara
waktu-waktu yang masih tersisa. Memelihara sungai dan memanfaatkan
hasil sungai. Apakah cerita dan senandung diversifikasi masih dilantunkan
oleh masyarakat Batin 9 ?. Sepertinya tulisan tentang sejarah sumberdaya
alam di dalam buku ini dapat menjawab pertanyaan tersebut. Saya masih
melihat, bahwa masyarakat masih ingin melakukan hal tersebut. Gelombang
arus modernisasi mampu memicu hilangnya peradaban lama, perilaku
diversifikasi yang masih arif terhadap lingkungan.

Ada dua pendekatan yang harus dilakukan dalam mempertahakan
peradaban lama yang dianggap baik. Pertama mulailah dengan melakukan
perbaikan pada”Etika” pada kualitas sumberdaya manusia, karena
manusialah pelaku perubahan tersebut. Mulai dengan pendekatan individu
dan dan kelompok, setelah itu lakukan pendekatan politik dan kebijakan,
tanpa itu perubahan secara revolusioner akan berlangsung, dan sejarah
tentang bagaimana masyarakat mengelola sumberdaya alam tidak akan
pernah ada dan terulang. Gerakan bersama dan teta p berpegang pada cara
pandang “Ekosentrisme” InsyaAllah masyarakat Batin 9, masih dapat
melakukan pertanian diversifikasi seperti cara lama yang pernah dilakukan.
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Semoga buku ini menambah wawasan bagi para pembacanya, termasuk
para petani. Membaca buku ini akan menambah optimis kita. Menuju Jambi
Emas.

Jambi, April 2012,
Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Jambi,

Dr. Ir. Rosyani, MSi
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BBAABB 11

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

1.1. Meneguhkan Identitas

etika mendengar istilah Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Kubu,
bayangan yang muncul dalam pikiran adalah sekelompok orang
yang tidak memakai baju, kumuh, kotor, berada di dalam hutan dan
menganut kepercayaan animisme/dinamisme . Sebagai sebuah
identitas, SAD dikategorikan sebagai masyarakat terasing atau suku

bangsa minoritas. Istilah ini kemudian memunculkan konsekuensi perlakuan
yang berbeda dibanding sukubangsa lain dan memunculkan persepsi yang
salah bagi kebanyakan orang tentang istilah SAD atau Kubu , bahkan oleh
komunitas yang dilabeli sebagai SAD itu sendiri. Istilah SAD yang dipakai
oleh pemerintah merujuk pada konsepsi tentang kelompok minoritas
(dengan indikator tertentu) yang tidak hanya digunakan untuk menye but 1
(satu) komunitas tertentu tapi juga digunakan untuk menyebut banyak
komunitas yang biasanya tinggal di dalam hutan maupun di daerah pesisir
sungai.  Sebagai contoh, Orang Rimba yang tinggal di Taman Nasional Bukit
Dua Belas dan di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di definisikan oleh
pemerintah sebagai SAD, begitu juga dengan Suku Talang Mamak dan Suku
Sakai yang juga di definisikan sebagai SAD. Istilah SAD ini menyebabkan
informasi dan pengetahuan yang diterima oleh masyarakat terhadap
komunitas-komunitas seperti contoh diatas adala h seragam, dengan
anggapan bahwa komunitas tersebut memiliki cara hidup yang sama.

Di Provinsi Jambi, meskipun komunitas masyarakat yang tinggal di dalam
kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas dan Taman Nasional Bukit Tiga
Puluh telah dikenal oleh banyak pihak sebagai Orang Rimba (Muntholib
dalam disertasinya “Orang Rimbo: Kajian struk tural-fungsional, Masyarakat
Terasing di Makekal, Propinsi Jambi --1995,” menggunakan istilah Orang
Rimbo untuk mengganti istilah Orang Rimba), ada juga kelompok
masyarakat asli yang tidak ingin disebut sebagai Orang Kubu ataupun Orang
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Rimba, dan ingin dikenal sebagai Suku Anak Dalam (SAD) Batin 9 1 atau Orang
Dalam. Tidak seperti Orang Rimba yang keberadaannya sudah dikenal dan
diketahui oleh banyak pihak, keberadaan SAD Batin 9 belum diketahui oleh
banyak kalangan sehingga, saat ini, sering dianggap sebagai orang atau
kelompok yang sama deng an Suku Kubu atau Orang Rimba yang ada di
Taman Nasional Bukit Dua Belas dan juga yang ada di Taman Nasional Bukit
Tiga Puluh.

Persoalan identitas menjadi sangat penting untuk memperkuat eksistensi
keberadaan suatu kelompok masyarakat. Karena itu, kelompok masyarakat
membutuhkan suatu sandaran yang tetap akan identitasnya.  Menurut Hall 2,
masyarakat kadang akan menolak identitas d an identifikasi di dalam
mayoritas karena ia akan berusaha untuk mencari sesuatu yang mengakar
dan dapat dijadikan sandaran oleh masyarakat itu.  Karena itu, masyarakat
tersebut harus mencari sesuatu yang bisa dijadikan sandaran , seperti
lokasi/tanah, tempat, posisi dimana mereka dapat berdiri.  Mereka tidak
hanya mencari tempat tapi juga bahasa yang terasa asli, juga memunculkan
sejarah yang hampir hilang.  Bahkan cerita yang belum pernah ditamp ilkan
akan ditampilkan ke publik atau disebut sebagai re-identifikasi, re-
teritorialisasi.

Keinginan untuk memunculkan keberakaran sebuah identitas inilah yang
mendorong lahirnya pertemuan kelompok masyarakat SAD di Gedung PKK
Kabupaten Batang Hari pada tanggal 20 Oktober 2009 dan dihadiri oleh
kelompok masyarakat SAD yang berasal dari beberapa D esa di 3 (Tiga)
Kabupaten di Jambi (Batang Hari, Sarolangun dan Muaro Jambi) . Dari proses
diskusi tentang sejarah asal -usul yang berakar dari cerita lisan orang -orang
tua, kesamaan nasib, proses saling mengenali adat istiada t yang hidup

1 Dalam tulisan ini, penulis menggunakan sebutan SAD Batin 9 (penulisan lain dari “Batin” yang
juga sering digunakan adalah “Bathin”) untuk menghormati  hak kelompok masyarakat dalam
menyatakan identitasnya.  Meskipun istilah SAD sebenarnya hanya digunakan oleh
pemerintah untuk menyebut kelompok Batin 9 yang tinggal di sebelah utara aliran sungai
Batang Hari (Batin Singoan) dan perbatasan Sumsel -Jambi (Batin Bahar), dan tidak semua
kelompok Batin 9 dikategorikan sebagai SAD oleh pemerintah.  Bahasan lebih lengkap, bisa
dilihat di Bab 3 buku ini.

2
Dikutip dari : http://prasetijo.wordpress/2008/06/29/old -and-new-identities-old-and-new-
ethnicities/, diakses pada tanggal 30 november 2011 pukul 12.45 WIB

http://prasetijo.wordpress/2008/06/29/old-and-new-identities-old-and-new-
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dalam keseharian, dan labelisasi sebagai Orang Rimba atau Suku Kubu,
memunculkan keyakinan bahwa mereka adalah komunitas yang berbeda
dengan Orang Rimba maupun Orang Kubu dan menyebut diri sebagai SAD
Batin 9.  Batin 9 mengandung pengertian se bagai 9 (Sembilan) anak sungai
(Bulian, Bahar, Jebak, Jangga, Pemusiran, Burung antu, Telisak, Sekamis,
Singoan) dimana masing -masing sungai tersebut dikuasai oleh sembilan
orang bersaudara yang diyakini sebagai nenek moyang SAD Batin 9.

Peneguhan identitas ini tidak hanya digunakan untuk menunjukkan
eksistensi tentang keberadaan SAD Batin 9 sebagai salah satu komunitas asli
yang ada di Jambi, tapi juga menjadi sebuah simbol perlawanan atas hak-
hak mereka dalam penguasaan dan pengelolaan sumber -sumber kekayaan
alam yang selama ini diabai kan. Sebagaimana diungkapkan Lim Thee Ghee
dan Alberto G.Gomes (1993 :3)3, selama berabad-abad sukubangsa
minoritas di Asia Tenggara mengalami proses penaklukan dan dominasi baik
oleh kekuatan kolonial maupun oleh kelompok masyarakat lain, misalnya
pada kasus pemukiman, proses pemiskinan budaya dan sosial, serta
penceraiberaian mereka sebagai akibat tuntutan dunia luar atas
pemanfaatan sumber daya alam.  Mereka tersingkir dari “dunia” atau
hutannya oleh proses industri alisasi yang berbasis sumber daya alam yang
kadang didukung oleh negara dengan alasan ingin memajukan dan
memodernkan mereka.

1.2. Peminggiran Hak

SAD Batin 9 sebenarnya merupakan bagian dari kelompok suku bangsa
Melayu yang tinggal di hulu sungai dan berada di pedalaman hutan. Di masa
lalu, daerah hulu sungai merupakan daerah yang cukup terisolir dan sebagai
dampak dari modernisasi dan pembangunan industri yang sudah dimulai
sejak Belanda berkuasa di jambi , wilayah di pedalaman hutan dan di h ulu
sungai yang menjadi tempat tinggal SAD Batin 9 mulai dibuka. Interaksi
antar sukubangsa dan kebudayaan pada gilirannya menimbulkan proses
akulturasi dan asimilasi kebudayaan yang cenderung mengikuti kebudayaan
mayoritas. Akan tetapi, perubahan yang terjadi di setiap tempat berbeda-

3 Dalam Prasetijo, 2011:3
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beda, sesuai dengan tingkat kemampuan masing -masing komunitas untuk
beradaptasi dengan perubahan -perubahan lingkungan yang terjadi .

Praktek pembukaan kawasan hutan bagi kepentingan bisnis mulai massif
dilakukan di era Presiden Soeharto dengan ideologi pembangunannya.
Pemberian izin konsesi di sektor kehutanan, tambang , dan perkebunan tidak
saja membutuhkan mobilisasi tanah yang luas tapi mobilisasi tenaga kerja
dari pulau Jawa melalui program transmigrasi yang massif d i zaman Orde
Baru. Dibeberapa tempat, situasi ini menimbulkan damp ak buruk bagi SAD
Batin 9, terutama yang berkaitan dengan ruang hidup berupa hutan dan
lahan. Wilayah-wilayah yang menjadi lokasi Industri penebangan kayu baik
yang resmi (HPH) maupun liar dan pembukaan lahan untuk industri
perkebunan kelapa sawit telah berdampak pada mata pencah arian dan
sumber penghidupan SAD Batin 9. Hal ini terjadi pada kelompok Batin 9 di
Batin Bahar yang berada di Desa Bungku dan sekita rnya, dan juga Batin
Singoan yang berada di sebelah utara aliran Sungai B atang Hari.

Sebagai bagian masyarakat yang saat ini didefinisikan oleh pemerintah
sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT) SAD, program Pemberdayaan
Masyarakat Terasing yang dijalankan oleh pemerintah pada kenyataannya
belum mampu menjawab problem struktu ral kemiskinan yang menghimpit
SAD Batin 9. Meski sudah banyak produk kebijakan negara yang mengatur
tentang hak masyarakat adat, tetapi hanya sebatas pengakuan dan belum
terimplementasi secara konkret dalam pelaksanaannya. Alokasi lahan masih
saja diprioritaskan bagi kelompok -kelompok bisnis dengan karakter
ekstraktif dan eksploitatif serta memerlukan penghimpunan kontrol atas
tanah dalam skala besar. Akibatnya, ruang hidup rakyat yang bersandar
akan ketersediaan lahan semakin menyempit dan pada gilirannya konflik
sosial yang berhubungan dengan lahan terus menerus terjadi dan
menjadikan rakyat sebagai kelompok yang terpinggirka n.

Perampasan tanah yang dilakukan industri maupun negara di zaman Orde
Baru kenyataannya masih berlanjut dan menimbulkan konflik yang tak
jarang membuat jatuhnya korban. Wacana kesejahteraan yang dibungkus
dengan konsep pembangunan keberlanjutan dan berwawas an lingkungan
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terus menerus dikampanyekan oleh pemerintah yang seringkali bertolak
belakang dengan fakta yang ada di lapangan.  Kondisi ini menimbulkan
banyak masalah yang utamanya berkaitan dengan penguasaan atas tanah.
Dewasa ini, pengkotak-kotakan antara masyarakat lokal dan pendatang
(berdasarkan kesukuan ) sering menjadi senjata yang digunakan oleh pihak
perusahaan dan bahkan pemerintah dalam merespon kebu tuhan rakyat
akan tanah garapan, sehingga tak jarang memunculkan perpecahan di
tingkat masyarakat yang berpotensi untuk terjadinya konflik horizontal.

1.3. Membangkitkan Batang Terendam

Tidak seperti Orang Rimba yang tinggal di dalam Taman Nasio nal Bukit Dua
Belas dan sekitarnya yang hidup dalam kelompok-kelompok yang disebut
Rombong, kehidupan SAD Batin 9 telah bercampur baur dengan sukubangsa
lain dan tersebar di banyak desa di tiga (3) Kabupaten, yaitu Kabupaten
Batang Hari, Muara Jam bi dan Kabupaten Sarolangun. Secara keseluruhan,
penampilan luar dari SAD Batin 9 sudah tidak menampakkan perbedaan lagi
dengan komunitas masyarakat lainnya ( mata pencaharian, seperti cara
berpakaian dan mulai mengenal teknologi seperti alat komunikasi, memiliki
kendaraan bermotor, atau memiliki sarana hiburan semacam televisi dll)
yang menunjukkan bahwa sebagian besar SAD Batin 9 telah beradaptasi dan
berinteraksi dengan masyarakat lain dan juga telah menerima perubahan -
perubahan lingkungan. Tetapi, identitas sebagai SAD Batin 9 tetap melekat
begitu juga dengan hak -hak ulayat yang saat ini telah tergusur oleh semakin
massifnya praktek industrialisasi di jambi.

Tulisan sederhana ini bercerita tentang SAD Batin 9 yang tidak ingin
dianggap sama (asal-usul dan cara hidup) dengan Orang Rimba di Taman
Nasional Bukit Dua Belas dan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh .  Begitu juga
dengan tradisi yang saat ini terus diperkenalkan oleh SAD Batin 9 melalui
aktivitas kebudayaan seperti pernikahan dan upacara pengobatan
tradisional Besale. Bagi SAD Batin 9, usaha untuk meneguhkan identitas dan
eksistensi keberadaan mereka se bagai komunitas asli di Jambi yang juga
berkaitan erat dengan usah perjuangan hak atas tanah adat.  Kesemuanya
merupakan sebuah usaha untuk ”Membangkitkan Batang Terendam”.
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Sebuah kiasan yang ingin menunjuk kan eksistensi keberadaan SAD Batin 9
sebagai salah satu komunitas asli yang ada di Propinsi Jambi.

Buku ini disusun oleh penulis berdasarkan penggalian informasi ---dan
kunjungan lapangan---yang sudah penulis lakukan sejak tahun 2009
terhadap SAD Batin 9 yang berada di Kabupaten Batang Hari, yaitu ; Dusun
Sialang Pungguk, Desa Kilangan, Desa Singkawang, Desa Bungku (Dusun
Pinang Tinggi, Tanah Menang d an Padang Salak),  Desa Jebak, Desa Pompa
Air dan Desa Jangga. Di Kabupaten Muara Jambi; Desa Nyogan, Desa
Nebang Para, Dusun Sungai Beruang, Desa Markanding, Dusun Penyerukan,
Desa Tanjung Lebar dan di Kabupaten Sarolangun ; Desa Lamban sigatal dan
Dusun III Sepintun yang menjadi tempat dari persebaran pemukiman SAD
Batin 9 saat ini. Sebenarnya masih banyak lagi D esa-desa lain yang juga
menjadi tempat pemukiman SAD Batin 9. Pilihan lokasi diatas dianggap
penulis dapat mewakili beberapa informasi yang dibutuhkan terkait dengan
penyusunan buku ini.

Tulisan ini menempatkan SAD Batin 9 sebagai sumber informasi utama,
seperti Bapak Abunyani dan Mang Zainal di Desa Kilangan. Bapak Zainul di
Dusun Sialang Pungguk .  Pak Abas Subuk, Pak Wahab, Pak Kutar dan Pak
Mat Aman di Dusun Tanah Menang . Pak Nurman dan Pak Salim, serta Datuk
Bengking, Saudin, yang tinggal di pemukiman trans sosial Desa Nyoga n dan
Datuk Asmuni di Desa Lamban Segatal. Pak Markus, Pak Urus dan Pak Rony
yang tinggal di Dusun Sungai Beruang Desa Tanjung Lebar. Tuo-tuo
tengganai, orang-orang tua (datuk) dan ninik mamak yang ada di setiap
kelompok SAD Batin 9 juga menjadi sumber informasi untuk penulis.
Informasi tentang kehidupan Orang Rimba saya dapatkan dari diskusi
dengan Temenggung Pemubar di Makekal Hulu dan kawan -kawan dari
Kelompok Makekal Bersatu (KMB), seperti Pengendum dan Mijak. Diskusi-
diskusi dengan akademisi di Jambi dan juga pihak-pihak lain di lakukan oleh
penulis untuk melengkapi hasil study, serta kajian literatur yan g membantu
penulis dalam penyusunan hasil study ini.

Secara umum, tulisan ini terbagi menjadi 6 (enam) bagian.  Bagian pertama
(Bab 1) buku ini adalah pendahuluan yang menyajikan ulasan awal tentang
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perlawanan identitas salah komunitas masyarakat asli di Jambi yang tidak
ingin dikenal dan disebut sebagai Orang Kubu atau Orang Rimba, tap i
sebagai SAD Batin 9. Bagian kedua (Bab 2) adalah Keadaan alam Jambi dan
masyarakatnya. Bagian ketiga (Bab 3) menyajikan tentang pemaknaan
istilah SAD yang digunakan oleh pemerintah serta tentang keberadaan SAD
Batin 9 di Jambi baik dari sejarah asal usul, wilayah adat dan persebaran
SAD Batin 9 saat ini.  Bagian keempat (Bab 4) menyajikan tentang
pemukiman dan mata pencahari an serta gambaran tentang pengelolaan
kekayaan alam oleh SAD Batin 9, adat dan tradisi yang masih hidup dalam
masyarakat SAD Batin 9 serta perubahan-perubahan yang terjadi. Bagian
kelima (Bab 5) Menyajikan tentang perjuangan hak SAD Batin 9 dan dampak
kebijakan negara serta dominasi penguasaan negara atas tanah dan sumber
kekayaan alam lainnya terhadap ruang hidup SAD Batin 9. Bagian terakhir
(Bab 6) adalah kesimpulan dan pandangan penulis (rekomendasi) yang
berkaitan dengan pemenuhan kewajiban negara atas hak -hak masyarakat
adat seperti SAD Batin 9.

Buku ini memang bukan sebuah karya etnografi yang memfokuskan diri
pada pengamatan aktivitas keseharian komunitas SAD Batin 9 di satu
tempat atau di satu wilayah Batin tertentu. Dengan kata lain, buku ini hanya
sebuah kajian awal yang bercerita tentang komunitas masyarakat asli di
Jambi yang tidak ingin disebut dan dikenal sebagai Orang Kubu atau Orang
Rimba, tapi ingin disebut dan dikenal sebagai Orang Dalam, Orang Batin 9
atau SAD Batin 9. Semoga buku ini bermanfaat.
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BBAABB 22

AALLAAMM JJAAMMBBII DDAANN MMAASSYYAARRAAKKAATTNNYYAA

2.1.  Bentang Alam dan Potensi Ekonomi

ambi merupakan salah satu Popinsi di Kepulauan Sumatera yang
secara geografis terletak  antara 0.45° garis Lintang Utara 2.45°
garis Lintang Selatan dan 101.10° sampai 104.55° Bujur Timur
dengan luas wilayah 53.435.72 km 2 atau setara dengan 5.343.500
Ha.  Luas Propinsi Jambi terbagi atas luas daratan 53.435,72 Km 2

dan luas lautan 2.435,75 Km 2. Posisi geografis ini membuat Propinsi Jambi
tepat berada di tengah-tengah pulau Sumatera dan berbatasan dengan:

A. Sebelah utara : Propinsi Riau
B. Sebelah Selatan : Propinsi Sumatera Selatan
C. Sebelah Barat : Propinsi Sumatera barat
D. Sebelah Timur : Laut Cina Selatan

Secara administratif, Propinsi Jambi terbagi dalam 11 daerah tingkat II, yaitu
Muaro Jambi, Batang Hari, Sarolangun, Merangin, Tanjung Jabung Timur,
Tanjung Jabung Barat, Kerinci, Tebo, Bungo, Kotamadya Jambi dan
Kotamadya Sungai Penuh. Kawasan Timur merupakan daerah dataran
rendah, sedangkan diarah barat Pro pinsi Jambi, khususnya daerah
Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, morfologi lahannya semakin
tinggi dimana bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan
yang berbatasan dengan Propinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang
merupakan bagian dari k awasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
Selain memiliki kawasan pegunungan yang terdiri dari perbukitan dan
dataran tinggi, Jambi juga memiliki kawasan hutan dataran rendah dengan
sungai-sungai besar seperti sungai Batang Hari, Batang Tembesi, Batang
Merangin dan Batang Asai.
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Gambar 1. Peta Propinsi Jambi (Sumber : Dari ber bagai sumber)

Dengan luas Propinsi yang mencapai 5 . 343.500 Ha dan jenis tanah podsolik
merah kuning yang berada di bagian tengah propinsi Jambi, membuat daya
dukung lahan cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial
untuk pengembangan tanaman keras dan perkebunan, sehingga
mengundang banyak investasi di sek tor perkebunan terutama kelapa sawit.
Berdasarkan data yang disusun oleh Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Propinsi
Jambi, tercatat ada sekitar 259 izin perkebunan kelapa sawit dengan luas
areal mencapai 1.345.826 Ha di tahun 2008 dengan luas areal yang
tertanam sekitar 448.899 Ha 4.  Selain itu, perkebunan milik rakyat
didominasi oleh tanaman karet dan juga sawit.  Dari sisi pendapatan, sektor
perkebunan menyumbang 12 % dari total pendapatan daerah Propinsi jambi
di tahun 2009. Meski demikian, alokasi penguasaan lahan oleh segelintir

4
Bahan Presentasi Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Propi nsi Jambi dalam diskusi bulanan Fraksi
Gerakan Keadilan bulan januari 2011
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perusahaan besar perkebunan kelapa sawit tidak sebanding dengan
penguasaan lahan oleh petani di Jambi yang berjumlah jutaan orang, bahkan
dibeberapa tempat, banyak petani yang tidak memiliki lahan ga rapan.
Penguasaan ruang yang timpang menjadi salah satu pemicu terjadinya
konflik lahan di perkebunan kelapa sawit.  Sampai dengan tahun 2010,
Yayasan Setara Jambi mencatat ada sekitar 41 konflik lahan di perkebunan
kelapa sawit di Jambi 5.

Sedangkan di bagian barat Propinsi Jambi didominasi dataran tinggi l ahan
kering yang berbukit -bukit. Pada bagian tengah Kabupaten Kerinci banyak di
temui jenis tanah alluvial yang subur dan dimanfaatkan sebagai lahan
persawahan irigasi yang cukup luas.  Kondisi lahan sawah di banyak daerah
di Propinsi Jambi kini terancam untuk beralih fungsi menjadi perkebunan
kelapa sawit yang dianggap lebih menguntungkan ketimbang tanaman padi
yang sangat bergantung dengan iklim dan cuaca, memiliki biaya produksi
dan resiko gagal panen yang tinggi. Dalam catatan Yayasan Setara Jambi,
sepanjang tahun 2001-2009, sekitar 72.000 Ha lahan pangan di Provinsi
Jambi telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. 6

Sumber kekayaan alam lain yang tersedia di Jambi adalah minyak bumi da n
pertambangan. Investasi di sektor pertambangan batubara di tahun 2011
semakin menggeliat. Tercatat, ada sekitar 301 izin yang sudah dikeluarkan,
baik yang baru tahap eksplorasi hingga yang sudah melakukan eksploitasi.
Beberapa aktivitas pertambangan ju ga menimbulkan masalah baru, yakni
kerusakan lingkungan di lokasi dimana aktivitas pertambangan tersebut di
lakukan dan juga potensi terjadinya konflik lahan akibat terjadinya tumpang
tindih penguasaan lahan. Belum lagi kerusakan jalan yang disebabkan ole h
mobil angkutan batubara yang melintas di jalan -jalan umum.   Jalan-jalan
menjadi berlubang, debu berterbangan dan mengganggu aktivitas warga
yang tinggal di sepanjang jalan.  Resiko terkena penyakit saluran pernafasan
semakin tinggi karena debu -debu dari jalan yang berlubang semakin banyak
beterbangan hingga kerumah -rumah warga yang tinggal di sekitar jalan.

5
Database Yayasan Setara Jambi, 2010

6
Ibid, 2010
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Semakin rusaknya jalan menyebabkan kekesalan warga hingga berujung
pada pemblokiran jalan 7.  Sepertinya kekayaan alam yang terdapat di
Propinsi jambi menjadi “surga” bagi pengusaha yang ingin menanamkan
investasinya, baik di sektor kehutanan dan perkebunan hingga ke sektor
pertambangan.  Tapi bagi masyarakat miskin, kekayaan alam tersebut belum
menjadi jaminan bagi kesejahteraan mereka, terutama bagi golongan
masyarakat seperti Orang Rimba dan SAD Batin 9.

2.2. Problem Kehutanan di Jambi

Penelitian Kevin Bohmer (1998:1 -3)8, seorang analis Bank Dunia,
menunjukkan bahwa pada umumnya kawasan hutan di Jambi merupakan
hutan tropis dataran rendah yang sangat rawan terhadap proses deforestasi.
Berdasarkan catatan Bohmer, pada tahun 1970 lingkungan alam di Jambi
berubah drastis setelah adanya program pembukaan hutan untuk lahan
produksi (HTI), pemukiman transmigrasi, pengembangan pertanian
perkebunan dan proyek peningkatan infrastruktur.  Dampak dari kegiatan
tersebut adalah kebakaran hutan yang tak terkontrol dan pembukaan hutan
dilakukan terus-menerus sehingga menyebabkan penurunan kualitas
lingkungan di dataran rendah jambi.  Proyek transmigrasi berikut proyek -
proyek pendukung lainnya, seperti perkebunan sawit, pemukiman, dan
jalan, memengaruhi perubahan lingkungan di dataran ren dah Jambi secara
luas.  Proyek-proyek tersebut mengubah fungsi hutan, dari hutan primer ke
kawasan perkebunan dan pemukiman secara cepat.

Luas kawasan hutan di Jambi dalam buku draft RTRWP Jambi tahun 2010 -
2025 adalah 2.339.344 Ha atau setara dengan 40% lu as Propinsi Jambi.
Kawasan hutan tersebut terdiri dari kawasan lindung (Hutan Lindung,
Kawasan suaka alam dan cagar budaya, Taman Nasional) seluas 1.353.417
Ha dan kawasan Hutan Produksi seluas 985.927 Ha.  Dari luas kawasan
hutan tersebut, sekitar 1.100. 000 Ha berada dalam kondisi kritis.
Umumnya, kawasan hutan yang kritis berada di kawasan Hutan Produksi

7
Lihat Tribun Jambi, 2 Juli 2011, “Jalan Bulian-Tempino di Blokir Massa”.

8
Dalam Prasetijo, 2011:16-17
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(HP) yang merupakan eks HPH yang ditelantarkan begitu saja tanpa ada
upaya untuk mereklamasinya, aktivitas pembalakan liar dan juga aktivitas
pembangunan perkebunan kelapa sawit.  Belum lagi penguasaan kawasan
HP yang di dominasi oleh industri Hutan Tanaman dengan luas mencapai
600.000 Ha, dimana Sinar Mas sebagai group besar yang secara mayoritas
menguasai industri Hutan Tanaman di Jambi melalui berbaga i anak
perusahaannya.  Keberadaan perusahaan Hutan Tanaman Industri tak jarang
menimbulkan konflik dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar
kawasan hutan karena tata kelola kawasan hutan yang buruk dan
mengabaikan keberadaan masyarakat.  Di ta hun 2010, konflik antara petani
Desa Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi dengan
Perusahaan Hutan Tanaman Industri (PT Wira karya Sakti) yang melibatkan
aparat kepolisian Briomob Polda jambi, menyebabkan satu orang meninggal
dunia9.

Dalam UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan menyatakan hanya ada 2
(dua) status kawasan hutan , yaitu Hutan Negara dan Hutan Hak.  Dan jika
ditinjau dari fungsinya maka fungsi hutan terdiri atas fungsi konservasi,
fungsi lindung dan fungsi produksi. Dalam konteks Sumatera dan Jambi,
maka akan sangat sulit sekali masyarakat mempunyai hak atas hutan,
bahkan untuk kawasan adat sekalipun. Karena menurut UU Nomor 41/1999,
hutan adat merupakan hutan negara yang berada dalam wilayah hukum
masyarakat adat (Pasal 1 UU Nomo r 41/1999), dimana juga harus ada dan
diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional (Pasal 4 UU Nomor 41/1999).

Sebagai contoh, meskipun wilayah hidup Orang Rimba telah ditetapkan oleh
pemerintah menjadi kawasan lindung Taman Nasional Bukit Dua Belas yang
dianggap sebagai cara untuk melindungi ruang hidup Orang Rimba,
kenyataannya masih mengalami kendala terkait dengan sistem zonasi yang
ada di Taman Nasional Bukit Dua Belas10.  Aktivitas ekonomi Orang Rimba
seperti berburu, berkebun, dan memungut hasil hutan terbatas dan hanya

9
Lihat Tribun Jambi, 9/11/2010, “Penghadang Kapal WKS Kena Tembak”.

10
Lihat Tribun Jambi, 24/8/2011, “Pemerintah Dianggap Langgar 12 Hak Oran g Rimba”.
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bisa dilakukan di dalam zona pemanfaatan yang luasnya sangat terbatas.
Kondisi ini memaksa Orang Rimba untuk menyesuaikan diri dengan situasi
yang baru dan, secara perlahan mereka akan kehilangan sumber -sumber
penghidupan dengan adanya pembatasan yang justru diatur oleh hukum
negara, bukan oleh hukum adat yang selama ini mereka jalankan 11.  Secara
perlahan, negara telah melakukan peminggiran hak hidup (sosial dan
ekonomi) Orang Rimba.

Berbeda dengan SAD Batin 9 yang ada di Kabupaten Batang Hari.
Perubahan fungsi hutan menjadi areal perkebunan kelapa sawit membuat
SAD Batin 9 di wilayah Bahar D esa Bungku, terusir oleh perusahaan besar
perkebunan kelapa sawit, PT Asiatic Persada (dahulu PT Bangun Desa
Utama) yang dimiliki oleh Wilmar Internasional yang merupakan salah satu
perusahaan Trans Nasional kelapa sawit besar dunia. Cerita sama juga
datang dari SAD Batin 9 yang berada di wilayah Singoan, yang terusir dari
tanahnya sendiri oleh PT Induk Kebun Unggul.

Meskipun konflik tanah ini sudah berlangsung sejak lama dan membuat SAD
Batin 9 kehilangan sumber-sumber penghidupan, belum ada upaya nyata
dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini dan semakin
menenggelamkan mereka dalam jurang kemiskinan yang tak pernah putus.
Yang terbaru adalah penggusuran rumah milik SAD Batin 9 di Dusun Sungai
Beruang, Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan  pada bulan Agustus 2011.
Puluhan rumah warga SAD digusur karena dianggap memasuki kawas an
HGU PT Asiatic Persada 12.  Dampak dari kejadian itu, puluhan orang SAD
mengungsi kedalam konsesi PT Resotrasi Ekosistem (PT REKI) yang
mengelola kawasan hutan restorasi dan hutan konservasi 13. Keberadaan
SAD Batin 9 yang berada di wilayah konsesi PT REK I juga terancam.

11
http://harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article& id=3693:orang-
rimba-minta-taman-nasional-dikelola-adat&catid=4:nasional&Itemid=78 , “Orang Rimba
minta Taman nasional dikelola  adat”, diakses pada tanggal 7 Juni 2011 pukul 09.15 WIB

12
Lihat Pos Metro Jambi, 13/8/2011, “23 Rumah SAD Dirobohkan”.

13
Lihat Tribun Jambi, 16/8/2011, “32 Orang SA D Belum Kembali”

http://harianhaluan.com/index.php
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Ketika industri perkayuan masih menggeliat di Jambi, SAD Batin 9 di Sungai
Bahar terusir oleh industri HPH Asialog.  Dan kini nasibnya tak jauh berbeda
meski izin yang diberikan pemerintah kepada PT REKI 14 berupa IUPHHK
Restorasi Ekosistem yang bertujuan untuk “menghutankan kembali”
kawasan hutan yang dulunya adalah eks HPH Asialog.  Sebagai wilayah
konsesi kehutanan yang diberikan oleh negara, penguasaan kawasan
tersebut tetaplah menjadi milik PT REKI.  Sementara disisi yang lain, SAD
Batin 9 yang berada di kawasan tersebut hanya diakui keberadaannya saja
dan secara terbatas “diizinkan”  untuk memungut hasil hutan seperti rotan
dan jernang, dan secara prinsip tetap tidak diakui kepemilikannya atas tanah
ulayat di wilayah tersebut.

2.3.  Masyarakat Jambi

Teori Migrasi dan Sejarah Melayu jambi

Sepanjang catatan dari Wilkinson (1935) 15, mengenai alam dan penduduk
melayu, adalah sebuah penjelasan mengenai ruang dan bentang benua.
Pada masa purba, benua Asia dengan Australia masih dipisahkan oleh
sebuah lautan besar.  Sedangkan semenanjung tanah Melayu masih bersatu
dengan Pulau Sumatera , Jawa, dan Kalimantan.  Sedangkan Pulau Papua
bersatu dengan benua Australia.  Penduduk Asia Tenggara pada asasnya
berasal dari satu nenek moyang yang masih datang dari daratan Yunan yang
kemudian bergelombang masuk ke Indo -Cina dan Kamboja.  Gelombang
perpindahan manusia dari dataran Asia dan Afrika masuk ke kawasan
kepulauan (yang hari ini bernama Indonesia) berlangsung berpuluh -puluh
abad sebelum Masehi.  Bangsa -bangsa tersebut berasal dari Indo cina yang
didalam nya terdapat ras Mongoloid.  Namun sebel um masa itu, terjadi pula

14
PT REKI merupakan perusahaan konservasi hutan yang didirikan oleh konsorsium yang
beranggotakan Burung Indonesia, Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) dan
BirdLife International yang bertujuan untuk merestorasi kembali kawasan hutan yang telah
rusak dengan izin IUPHHK Restorasi Ekosistem Hutan yang diberikan oleh Departemen
Kehutanan dan menjadi salah satu pilot project REDD di Indonesia.  Wilayah konsesi PT REKI
berada di dua propinsi, yai tu Jambi dan Sumatera Selatan.  Di Jambi, areal PT REKI berada di
kawasan hutan eks HPH Asialog.

15
Dalam Yusuf, 2009:17
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perpindahan ras Negroid yang berasal dari tanah induk Afrika yang
kemudian berbaur dengan ras Weda.  Percampuran ras -ras tersebut
melahirkan penghuni asal kepulauan Indonesia .

Teori migrasi lainnya menyatakan bahwa manusia gelomb ang pertama yang
mendarat di kepulauan Indonesia dikenal sebagai Melayu tua atau Proto
Melayu yang memiliki peradaban sangat sederhana.  Gelombang kedua yang
mungkin berasal dari Dongson, sebelah utara Vietnam membawa teknologi
dan keterampilan yang lebih canggih dibandingkan gelombang pertama.
Karena tingginya ilmu kelompok gelombang kedua, dengan cepat Melayu
Tua di telan oleh kebudayaan perantau baru dan melahirkan ras Duetro -
Melayu. Hipotesis migrasi lain yang dinyatakan Bellwood dalam bukunya
yang diterbitkan pada tahun 1985 menjelaskan bahwa mungkin orang
Melayu masuk ke Indonesia melalui Taiwan dan Filipina dan setelah itu
menyebar ke Indonesia melalui semenanjung Malaysia ke Asia Tenggara
dalam dua gelombang 16.

Sepanjang korpus perjalanan peradaba n besar di permukaan bumi, dapat
disimpulkan bahwa, awal dari peradaban besar itu bersumber di sepanjang
tebing sungai; Mesir kuno jaya dan gemilang, karena sungai Nil yang menjadi
urat nadi dan sumber kehidupan bagi bangsa Mesir.  Masyarakat Melayu
dalam perjalanan panjang peradabannya, juga mengambil tapak sungai
sebagai tapak perdana bagi persemaian peradaban dan kerajaan Melayu,
sebut saja Sriwijaya di Sungai Musi, kerajaan Melayu Jambi yang tua, juga
berada di pesisir sungai Batang Hari. 17

Sejarah Melayu dimulai tahun 671 M ketika istilah Melayu dikaitkan dengan
Jambi.  Istilah Melayu pertama kali diperkenalkan ke dunia luar oleh I -Tsing,
seorang pendeta yang berasal dari Cina, ketika melakukan perjalanan dari
Kanton menuju sebuah Bandar (kota pelabuhan ) yang bernama Sriwijaya.
Sebelum sampai di Bandar Sriwijaya, I -Tsing singgah di sebuah Bandar lain di

16
Weintre, 2003:30-31

17
Yusuf, 2009:4-5
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pulau Sumatera yang bernama Mo-lo-yeu yang terletak di tengah jalur
pelayaran antara Sriwijaya dan Kedah (kini Malaysia) (Nia, 1996:24) 18.

Sejarah Melayu Jambi sendiri dapat dipilah dalam tiga tahap utama. Tahap
awal munculnya nama Melayu dan pengidentifikasiannya dengan Jambi di
abad ke-7 yang disebut sebagai masa kerajaan Melayu I.  Pada masa ini
Jambi menjadi kerajaan mandiri di bawah kekua saan Sriwijaya dan
kemudian berkembang menjadi kerajaan yang berkuasa menggantikan
Sriwijaya.  Tahap kedua, yakni masa Melayu II, ditandai dengan
berkembangnya hubungan antara kerajaan Melayu dan Jawa pada abad ke -
13.  Adapun periode ketiga adalah masa Mel ayu III, ditandai ketika kerajaan
Melayu sudah mendapat pengaruh Islam dan mempunyai bentuk
kesultanan19.

Di dekat kota Jambi ditemui beberapa candi dan tulisan tanggal Caka 986
atau 1064 M. Kelihatannya salah satu batu dari tempat arkeologi tidak
berasal dari Jawa tetapi mungkin dari pedalaman Jambi. Artinya, mungkin
sudah ada hubungan antara penduduk dari pesisir dan pedalaman. Kerajaan
Majapahit yang menguasai bagian Sumatera menjadi contoh par excelen
untuk menyatukan Indonesia. Sebenarnya, semboyan Indo nesia modern
‘Bhinneka tunggal ika’, atau berbeda beda tetapi tetap satu juga ( unity in
diversity), didapat dari puisi Majapahit yang memiliki keinginan untuk
menyatukan nusantara. Pada abad ke14 proporsi penduduk yang berasal
dari luar, khususnya dari Tio ngkok bertambah.20

Pengaruh kebudayaan Jawa pada masyarakat Melayu pesisir Jambi dapat
ditelusuri sejak sebelum abad ke -17.  Bukti-bukti arkeologi menyatakan
bahwa wilayah Jambi pesisir merupakan pelabuhan persinggahan dagang
yang cukup ramai sehingga menar ik perhatian pihak luar, termasuk
kerajaan-kerajaan Jawa.  Menurut Lapian (1992) 21,pada abad ke-9

18
Dalam Prasetijo, 2010:21-22

19
ibid, 2010:22

20
Weintre, 2003:32

21
Dalam Prasetijo, 2011:30
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kekuasaan Sriwijaya di Asia Tenggara mulai digoyang oleh beberapa
kekuatan lain, diantaranya kerajaan Cola dan Airlangga, sehingga pusat
kekuatan Sriwijaya ber alih ke Jambi.  Perpindahan pusat kekuasaan ini
melemahkan Sriwijaya karena memunculkan kekuatan -kekuatan baru di
Sumatera dan wilayah-wilayah jajahan Sriwijaya.  Pada abad ke -14, wilayah
Jambi berada di bawah kekuasaan Kertanegara, raja Singasari dari Jaw a
Timur.

Berdasarkan studi sejarah yang dilakukan oleh Andaya (1993) 22, masyarakat
Melayu Jambi dibagi menjadi dua subkebudayaan, yaitu kebudayaan
masyarakat Melayu yang ada didaerah Hulu (pedalaman) atau disebut Ulu
dan kebudayaan masyarakat yang ada di H ilir (pesisir) atau disebut Ilir.
Masyarakat pedalaman hidup secara bebas dan tersebar di wilayah sumber
daya alam produktif, hidup secara berkelompok berdasarkan marga yang
masing-masing mempunyai wilayah “kekuasaan” tertentu, yang jelas batas-
batasnya di daerah Air Hitam.  Masyarakat hilir mempunyai gaya hidup
berbeda karena telah tersentuh dunia luar, terutama kebudayaan Jawa,
sehingga struktur masyarakat seperti masyarakat Jawa.

Belanda, melalui VOC menjadi kekuatan baru di Indonesia pada abad ke 17.
Dalam catatan singkat Karesidenan Jambi yang ditulis W.H. Keuchenius
tahun 1912 (lihat Keuchenius, 1912:1), Jambi sering melakukan penyerangan
kepada Palembang yang dikuasai oleh Hindia Belanda.  Pemerintah Hindia
Belanda kemudian melakukan penyerangan da n menduduki Jambi tahun
1833, mulai dari Muara Kumpih (Muara Kumpe) dan pemberlakuan UU
Gubernur Jenderal Belanda.  Tahun 1834 dibuat kontrak antara Pemerintah
Hindia Belanda dan Sultan Jambi yang berisi bahwa Sultan mengakui jambi
menjadi wilayah Hindia B elanda.  Namun Sultan Thaha, yang naik takhta
tahun 1855, menolak keberadaan Belanda tersebut.  Belanda mengirim
ekspedisi militer ke Jambi.  Sultan Thaha dan pengikutnya kemudian lari ke
pegunungan dan menetap disana sambil menjalankan pemerintahan hingga
tahun 1904.  Sultan jambi terakhir naik takhta tahun 1891, dan setelah itu
wilayah kesultanan Jambi dikuasai oleh Hindia Belanda.  Pemerintahan

22
Dalam Prasetijo, 2011:14
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dipegang sepenuhnya oleh Gubernur Jenderal belanda dan mulai diadakan
perbaikan keadaan.  Tahun 1901 Jambi dise rahkan kepada Residen
Palembang dan dinyatakan sebagai daerah darurat militer.  Tahun 1906
keadaan di Jambi dinilai stabil oleh pihak Belanda, sehingga kemudian
dijadikan sebagai daerah karesidenan. 23

Penduduk Jambi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jambi, jumlah
penduduk Jambi di tahun 2010 mencapai 3.088.618 juta jiwa yang sebagian
besar tinggal di wilayah pedesaan dan b erprofesi sebagai petani yang
mengusahakan tanaman perkebunan karet dan kelapa sawit sebagai
komoditi utama.  Di wilayah dataran tinggi seperti Kabupaten Kerinci dan
Merangin, petani mengusahakan tanaman padi, kopi, teh dan kayu manis.
Suku bangsa Melayu Jambi merupakan penduduk mayoritas yang mendiami
wilayah Jambi. Suku bangsa lainnya adalah Jawa, Aceh, Sumatera Utara,
Padang, Bugis, Banjar, Palembang, dan suku bangsa lainnya. Berdasarkan
sensus penduduk 2010, masyarakat yang diidentifikasi oleh pemerintah
sebagai masyarakat terasing atau Suku Anak Dalam (SAD) berjumlah 3.198
jiwa.  Mayoritas penduduk Jamb i memeluk agama Islam, disamping agama -
agama lainnya seperti Kristen protestan, Katolik, Hindu, Budha dan
Konghucu.

Sebagian besar pendatang (Suku Jawa) berasal dari program transmigrasi
yang sudah dimulai sejak tahun 1920 an ketika pemerintahan Belanda
melaksanakan program kolonisasi di Sumatera. Salah satu industri
perkebunan yang di bangun oleh pemerintah Belanda adalah perkebunan
teh di Kabupaten Kerinci yang sekarang di kelola oleh perusahaan
perkebunan milik negara (PTPN).  Untuk kebutuhan tenaga kerj a pada waktu
itu, Belanda mendatangkan tenaga kerja dari Pulau Jawa.  Tak heran apabila
kita berkunjung ke lokasi perkebunan teh di Kayu Aro Kabupaten Kerinci,
banyak suku bangsa Jawa yang bekerja sebagai buruh perkebunan teh yang
merupakan keturunan dari pekerja-pekerja yang didatangkan oleh Belanda

23
Dalam Prasetijo, 2011:23-24
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dari Pulau Jawa ketika Belanda berkuasa di Jambi.  Transmigrasi yang gencar
dilakukan oleh pemerintah di tahun 1980 an diintegrasikan oleh pemerintah
dengan pembangunan industri perkebunan di sekitar lahan dan pemukiman
para transmigran dengan konsep kemitraan PIR -Trans (Perkebunan Inti
Rakyat-Transmigrasi).  Karena itu, kebanyakan transmigran bekerja di bidang
perkebunan karet dan kelapa sawit dan terpusat di daerah -daerah
pemukiman transmigrasi yang ada di Jam bi.

Disamping itu, ada orang -orang etnis Tionghoa (Cina) yang mayoritas
bekerja di sektor perdagangan.  Pada umumnya mereka berpusat di kota
Jambi dan di kota-kota Kabupaten.  Mereka umumnya hidup dalam
kelompok-kelompok di satu wilayah tertentu dan tingga l di ruko-ruko atau
rumah petak yang sempit, tapi ada juga orang Cina yang berhasil secara
ekonomi dan mendapatkan kedudukan yang baik di masyarakat.  Meski
sudah tinggal lama dan beberapa generasi lahir di Jambi, tetapi orang Cina
tetap ditandai secara as kriptif oleh orang lain sebagai orang Cina melalui
ciri-ciri fisik seperti mata sipit, kulit putih dan perangkat budaya seperti
bahasa dan agama (Kristen, Budha, Kong Hu Cu) dan simbol -simbol budaya
lainnya.

Orang Rimba dan SAD Batin 9 merupakan salah satu bagian dari suku-suku
asli yang mendiami wilayah Jambi.  Diperkirakan populasi SAD Batin 9 saat
ini mencapai 3000 Kepala Keluarga (KK) 24. Mayoritas SAD Batin 9 bermukim
dan bercampur baur dengan masyarakat lainnya di desa -desa yang tersebar
di Kabupaten Muara Jambi, Batang Hari dan Sarolangun.  Secara
kebudayaan, SAD Batin 9 lebih Melayu dibandingkan dengan Orang Rimba.
Hal ini tercermin dalam penggunaan bahasa Melayu Jambi ---dengan
berbagai macam logat/dialek ---dalam keseharian  dan keyakinan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dimana SAD Batin 9 sejak dulu telah memeluk agama
Islam, walaupun hal-hal yang berkaitan dengan hal -hal yang berbau mistik
masih tetap diyakini dan dijalankan oleh SAD Batin 9.  Hal ini tercermin
dalam tradisi pengobatan tradisional, besale.

24
Dalam diskusi dengan Bapak Abunyani, Ketua Himpunan Masyarakat Adat SAD Batin 9, 23
Januari 2011.
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enyeragaman istilah SAD membuat pola pendekatan pembangunan
terhadap komunitas masyarakat yang dianggap terasing adalah
seragam.  Karena itu, program Pengembangan Kesejahteraan
Masyarakat Terasing  (PKMT) juga di lakukan oleh pemerintah
terhadap SAD Batin 9 yang ada di Dusun Sialang Pungguk dan juga

di Desa Nyogan, Bungku, Pompa Air, Desa Nebang Para dan beberapa desa
lainnya.  SAD Batin 9 di wilayah tersebut sering dianggap oleh pemerintah
memiliki cara hidup yang sama dengan Orang Rimba. Program PKMT (dal am
bentuk pembangunan pemukiman) yang diberikan oleh pemerintah
terhadap SAD Batin 9 yang sudah berlangsung sejak tahun 1974 dianggap
berhasil karena masyarakat yang menerima bantuan pemukiman sampai
saat ini masih tetap tinggal dan menempati rumah -rumah yang dibangun
oleh Dinas Sosial Propinsi Jambi.  Ukuran keberhasilan dengan salah satu
indikator yang ditetapkan oleh pemerintah adalah  menempatkan SAD Batin
9 dalam satuan pemukiman yang berada di dalam Desa dan tidak lagi
bermukim didalam atau disekitar kawasan hutan. Indikator keberhasilan ini
digunakan oleh pemerintah karena ciri -ciri SAD yang lebih merujuk pada
komunitas Orang Rimba di Taman Nasonal Bukit Dua Belas dan Bukit Tiga
Puluh yang tidak tinggal menetap karena tradisi melangun.

Istilah SAD digunakan oleh pemerintah untuk mengganti istilah Kubu yang
dianggap pemerintah memiliki konotasi negatif.  Sehingga, setiap komunitas
yang dianggap sama atau memiliki ciri yang sama atau mirip  dengan Kubu
digolongkan oleh  pemerintah sebagai SAD.  Istil ah SAD sebenarnya lebih
merujuk pada bentuk perbedaan kebudayaan sebuah komunitas dengan
kebudayaan masyarakat yang ada di Jambi pada umumnya.  Akan tetapi,
istilah SAD kemudian berkembang dan menjadi sebuah istilah yang dimaknai
oleh banyak pihak sebagai bentuk identitas etnis yang berakibat pada
penyeragaman sukubangsa seperti Orang Rimba dan SAD Batin 9.  Istilah ini
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juga mengandung masalah karena dibuat dengan maksud, makna dan
simbolik masyarakat yang tunduk atau patuh dalam aturan negara atau
pada konteks mengikuti kebudayaan mayoritas.

3.1.  Cerita Asal Usul SAD Batin 9

Berdasarkan cerita lisan, Bapak Abunyani dari Desa Kilangan Kabupaten
Batang Hari yang juga ke tua Himpunan Masyarakat Adat SAD Batin 9
menceritakan tentang asal -usul keturunan SAD Batin 9 yang berasal dari
keturunan 9 (Sembilan) bersaudara yang mer upakan anak dari Raden Ontar.
Raden Ontar anak dari Pangeran Nagosari dan cucu dari Maruhum Sungsang
Romo yang berdarah Mataram Hindu yang menikah dengan Putri Bayan
Lais.  Putri bayan Lais adalah putri dari Pangeran Bagas Gayur yang berasal
dari Kerajaan Pagaruyung yang menikah dengan Putri Berdarah Putih yang
berasal dari Gunung Kembang ((Kabupaten Sarolangun) .

Menurut riwayat, 600 tahun yang lalu, raja kerajaan Pagaruyung
memerintahkan anaknya Pangeran Bagas Gayur untuk bertarak atau
bersemedi memohon pada yang maha kuasa demi keselamatan dan
kejayaan kerajaan Pagaruyung. Mitologi sejarah yang disampaikan oleh
Abunyani, ketua adat Himpunan Masyarakat Adat SAD Batin 9, dalam
semedinya Pangeran Bagas Gayur  berjumpa dengan seorang perempuan
yang mengaku diutus oleh sang dewata untuk menjadi pendamping hidup
pangeran Bagas Gayur.  Konon, perempuan tersebut berdarah putih
sehingga Pangeran Bagas Gayur memberikan nama Putri Berdarah Putih
kepada perempuan tersebut.  Pangeran Bagas Gayur kemudian
menghentikan semedinya dan membawa Putri Berdarah Putih kembali ke
Kerajaan Pagaruyung. Raja Pagaruyung marah karena sang anak tidak
memenuhi kewajiban nya dan mengusir pangeran Bagas Gayur keluar dari
istana.  Sebelum meninggalkan istana, atas permintaan Pangeran Bagas
Gayur kepada Raja Pagaruyung, maka dilangsungkan lah pernikahan antara
Pangeran Bagas Gayur dengan Putri Berdarah Putih.   Raja Pagaruyung
memberikan perbekalan berupa hewan ternak da n beberapa orang prajurit
untuk menemani Pangeran Bagas Gayur yang telah diusir keluar dari istana.
Bagas Gayur mengganti nama menjadi Serompak dan istrinya berganti nama
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menjadi Siceren.  Alasan penggantian nama ini karena mereka bukan lagi
sebagai keluarga Kerajaan Pagaruyung dan merasa tidak pantas lagi untuk
menyandang nama Pangeran dan Putri.  Mereka kemudian membangun
perkampungan di sepanjang aliran Sungai Bulian yang bermuara di Sungai
Batang Hari.  Serompak dan Siceren kemudian memiliki seorang p utri yang
diberi gelar Bayan Lais yang menikah dengan Maruhum Sungsang Romo,
seorang saudagar keturunan kerajaan Mataram Hindu.  Menurut riwayat,
Maruhum Sungsang Romo bercerai dengan Bayan Lais dan menikah dengan
seorang putri dari Raja Jambi.  Bayan Lais kembali ke sungai semak dengan
mengandung seorang anak laki -laki yang ketika lahir diberi nama dengan
Pangeran/Raden Nagosari. Pangeran Nagosari menikah dan memiliki
seorang anak yang diberi nama Raden Ontar.  Raden Ontar inilah yang
kemudian memiliki Sembilan (9) orang anak yang menjadi cikal bakal
keturunan Suku Batin 9. Kesembilan bersaudara tersebut adalah Singo Jayo,
Singo Jabo, Singo Pati, Singo Inu, Singo Besak, Singo Laut, Singo Delago,
Singo Mengalo, Singo Anum.  Setelah dewasa, kesemblian sauda ra tersebut
diberikan kekuasaan di Sembilan anak sungai yang kemudian disebut
dengan Batin.

Sebutan Batin 9 mengandung pengertian sebagai satu komunitas yang
menguasai Sembilan aliran anak sungai yang bermuara di Sungai Batang Hari
dan Batang Tembesi Propinsi Jambi. Hanya Sungai Bahar yang bermuara ke
Sungai Lalan Propinsi Sumatera Selatan. Mengenai 9 (Sembilan) orang
anak dari Raden Ontar tersebut, ada versi yang menyatakan bahwa
semuanya laki-laki, dan ada juga versi yang menyatakan bahwa 8 orang laki -
laki dan 1 orang perempuan. Selain itu, Maruhum Sungsang Romo diyakini
sebagai salah satu dari R aja-raja yang pernah berkuasa di Jambi. Kata
“Batin”(tanpa huruf ‘H’/bathin) menurut Bapak Abunyani, lebih tepat
dibandingkan dengan kata Bathin (dengan huruf ‘H’ ) yang artinya adalah
anak sungai.  Sedangkan kata “Batang” berarti sungai.

Cerita lain tentang asal usul SAD Batin 9 adalah cerita tentang Puyang
Semikat---sebagian SAD Batin 9 menyebut Puyang Senikat.  Sejarah
menceritakan bahwa Puyang Semikat adalah nenek moyang SAD Batin 9
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yang berasal dari Palembang . Diceritakan bahwa Puyang Semikat
menelusuri Sungai Lalan (Sumatera  Selatan) dan sampailah ke Sungai Bahar
(Jambi). Di wilayah Sungai Bahar,  Puyang Semikat bertemu dengan
penguasa setempat, Depati Seneneng Ikan  Tanah. Ia mengawini dua putri
Depati Seneneng Ikan Tanah, Bayan Riu dan Bayan Lais, dan  memiliki anak-
anak. Keturunannya berkembang pada sembilan sungai tersier di Kabupaten
Muaro Jambi, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi
Jambi.  Sungai-sungai ini bermuara ke  Sung ai Batang Tembesi, Sungai
Batang Hari dan Sungai Lalan.

Cerita lain mengenai Puyang Semikat di ceritakan oleh Datuk Mus tar di
Dusun Penyerokan.  Menurut Datuk Mustar, Depati Seneneng Ikan Tanah
memiliki 4 (empat ) orang anak, dua laki -laki (Terompak dan Seceren) dan
dua orang perempuan (Bayan Riu dan Bayan Lais).  Puyang Semikat
disebutkan hanya  beristri Bayan Riu dan tid ak memiliki anak.  Komunitas
SAD Batin 9 sebenarnya berasal dari keturunan Bayan L ais yang menikah
dengan seorang Panembahan Kerajaan Jambi dan mempunyai anak
bernama Pangeran Nagasari yang memiliki Sembilan orang anak.
Kesembilan anak dari Pangeran Naga sari inilah yang kemudian hidup
berpencar dan mendiami Sembilan anak sungai (Bahar, Jebak, Jangga,
Bulian, Telisak, Sekamis, Pemusiran, Burung Antu, Singoan).

Menurut Pak Maksum yang tinggal di Desa Penyerukan, penyebutan nama
Depati Seneneng Ikan Tanah adalah penyebutan nama yang salah.
penyebutan nama yang tepat adalah Depati Sendengkan Tanah.
Sendengkan Tanah adalah gelar yang diberikan kepada Depati tersebut
karena memiliki kemampuan untuk membuat tanah yang dipijaknya menjadi
miring (sendeng).

Cerita Puyang Semikat juga penulis dapatkan dari Pak wahab di Dusun Tanah
Menang Kabupaten Batang Hari. “kami jugo pernah dengar cerito tentang
Puyang Semikat.  Untuk kepastiannyo kami jugo dak tau.  Ado yang
ngatokan Puyang Semikat itu orang Lalan yang kawin dengan orang Bahar
asli keturunan kerajaan Mataram,  Bekembang biak lah keturunannyo di
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sekitar muaro sungai bahar dengan sungai Lalan.  Ado jugo yang ngatokan
kalo Puyang Semikat tu orang asli Bahar dan kami yang ado di Bahar ni
keturunannyo.” (kami pernah mendengar cerita tentang Puyang Semikat.
Kami juga tidak tahu tentang kebenarannya.  Ada yang mengatakan Puyang
Semikat itu orang Lalan/kubu Lalan yang menikah dengan orang Bahar
keturunan kerajaan Mataram.  Keturunan dari Puyang Semikat berkembang
biak di sepanjang sekitar muara Sungai Bahar dan Sungai Lalan.  Ada yang
mengatakan kalau Puyang Semikat itu orang asli Bahar dan kami adalah
keturunannya).

Dari cerita diatas, sulit untuk menggambarkan peristiwa dan kejadian -
kejadian yang berlangsung d i masa lalu. Cerita tentang asal-usul SAD Batin
9 sama sekali berbeda dengan cerita asal -usul Orang Rimba yang banyak
dimuat dalam berbagai tulisan tentang Orang Rimba.  Pesan kuat yang ingin
ditampilkan oleh SAD Batin 9 bahwa Orang Rimba dan SAD Batin 9 tidak
berasal dari keturunan yang sama.  Hal ini tercermin dalam cerita asal -usul
yang satu sama lain menunjukkan perbedaaan.  Karena itu, meskipun
mereka (SAD Batin 9) dan Orang Rimba disebut oleh pemerintah sebagai
SAD, tetap terdapat perbedaan antara S AD Batin 9 dengan Orang Rimba.
Melalui cerita-cerita tersebut, SAD Batin 9 ingin menunjukkan bahwa
mereka memiliki keberakaran identitas yang kuat sebagai SAD Batin 9.
Begitu juga dengan penguasaan wilayah  yang terletak di sepanjang
sembilan aliran anak sungai yang kesemuanya bermuara di Sungai Batang
Hari, Sungai Batang Tembesi dan Sungai Lalan.  Bahkan cerita mengenai
asal-usul SAD Batin 9 yang berasal dari keturunan Kerajaan Pagaruyung
merupakan cerita baru yang dimunculkan, meskipun nama -nama yang ada
dalam cerita-cerita tersebut memiliki banyak kemiripan dan kesamaan.

Selain itu, mengaitkan Putri Pinang M asak dalam cerita asal -usul,
memberikan penekanan bahwa mereka (SAD Batin 9) adalah bagian dari
orang Melayu atau etnis yang le bih dominan.  Dengan demikian, walaupun
dengan cerita yang sedikit berbeda, keberakaran sebuah indentitas akan
menjadi bagian yang integral dari sejarah keberadaan dari kerajaan -kerajaan
yang dahulu ada di Provinsi Jambi.  Cerita tentang Putri Pinang Masak juga
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terdapat dalam cerita asal-usul tentang Orang Rimba.

Gambar 3.  Silsilah Keturunan SAD Batin 9

Gambar 2. Silsilah Keturunan SAD Batin 9 (Modifikasi penulis berdasarkan diskusi dengan
Bapak Abunyani)

Silsilah diatas memberikan gambaran tentang asal -usul keberadaan SAD
Batin 9.  Anak dari Raden Ontar diberikan kekuasaan di masing-masing
tempat yang didasarkan pada aliran anak sun gai yang disebut dengan batin.
Dari setiap batin inilah keturunan SAD Batin 9 berkembang biak. Ke
Sembilan Batin yang dikuasai oleh 9 orang anak dari Raden Ontar dapat
dilihat pada Tabel 1.

Silsilah keturunan SAD Batin 9
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Dalam pandangan Fachrudin Saudagar 25, SAD yang ada di Jambi (Orang
Rimba dan SAD Batin 9) memiliki asal -usul keturunan yang sama, yakni dari
sisa-sisa prajurit Kerajaan Sriwijaya yang kalah dalam peperangan melawan
Kerajaan Chola dari India (Abad ke 11 atau sekitar tahun 1030).  Karena tak
ingin dijajah oleh Kerajaan Chola, si sa pasukan Kerajaan Sriwijaya memilih
menyingkir masuk ke daerah pedalaman.  Perbedaan yang terdapat di dalam
kehidupan Orang Rimba dan SAD Batin 9 saat ini dikarenakan adanya proses
adaptasi dan polarisasi kebudayaan yang berjalan berbeda disetiap
kelompok masyarakat.  Dan hal tersebut telah berlangsung sejak ratusan
tahun yang lalu.   Menurut Fachrudin Saudagar, istilah Batin 9 tidak merujuk
pada suatu etnis tapi lebih tepatnya merujuk pada suatu wilayah (Sembilan
aliran sungai).  Jadi, SAD Batin 9 adalah SAD yang tinggal di Sembilan aliran
sungai.  Seperti umumnya orang Asia Tenggara, khususnya Sumatera, Orang
Rimba dan SAD Batin 9 berasal dari ras yang sama, yaitu ras Malay
Mongoloid.

Mengenai istilah batin atau bathin, ada juga yang menyebutkan istila h batin
atau perbatinan sebagai satu keluarga besar atau bisa disamakan dengan
istilah marga. Hal ini juga disampaikan oleh Robert Aritonang 26 dalam
diskusinya bersama penulis.  Menurutnya, b elum bisa dipastikan arti kata
batin dalam bahasa Melayu apakah me ngandung pengertian sebagai  anak
sungai atau kah merujuk pada satu rombongan besar atau satu keluarga
besar yang sama pengertian nya dengan marga/margo. Sedangkan dalam
masa kesultanan Jambi, kata Batin/Bathin merujuk pada pembagian wilayah
yang dilakukan oleh Sultan berdasarkan keturunan atau golongan kerja yang
berhubungan dengan ketatanegaraan (Haga, 1928)27.

Istilah Batin juga merujuk pada etnis tersendiri dalam populasi masyarakat
Jambi yang terbagi menjadi daerah ulu dan ilir dimana Jambi hulu dihuni

25Fachrudin Saudagar, salah satu akademisi di Jambi dan menjadi salah satu staf
pengajar/dosen di FKIP Universitas Jambi.  Selama ini beliau terlibat dalam banyak kajian
tentang SAD di Jambi.  Diskusi dilakukan penulis pada tanggal 29 dan 30 anuari 2012.

26 Robert Aritonang, salah satu antropolog dari lembaga KKI Warsi Jambi yang selama ini
melakukan pendampingan terhadap Orang Rimba di Taman Nasional Bukit 12 (Dua Belas)

27
Dalam Prasetijo, 2011:
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oleh orang-orang Batin yang oleh literatur adat secara keliru dikatakan
berasal dari Minangkabau (Andaya, 1993) 28.  Sebagian orang Minangkabau,
yang berpindah ke Selatan pada abad ke 17 (tujuh belas) atau sesudahnya
karena tidak punya lahan di pegunungan dan persaingan antara para raja
dan pemimpin adat, menyatakan tunduk kepada populasi Batin dengan
menyatakan diri sebagai penghulu.  Istilah Batin dan penguhulu, meski
menunjuk kelompok-kelompok etnis berbeda, secara etimologis
mengungkapkan hubungan hierarkis.  Batin  berarti pemimpin tertinggi,
sedangkan penghulu menunjukkan peran subordinat.  Para penguasa Batin
menunjuk penghulu sebagai pemimpin lokal (Hall, 1977) 29.  Sedangkan
kelompok Batin migran yang kedua menetap di Rawas di perbatasan Jambi
dan Palembang.  Pada masa Kesultanan Melayu Jambi, Sultan Jambi
memerintah semua kelompok masyarakat Jambi yang heterogen, termasuk
kelompok batin dan kubu yang tinggal dihutan30.

Meski dalam salah satu cerita asal -usul disebutkan bahwa ne nek moyang
SAD Batin 9 memiliki hubungan kekerabatan dengan kerjaan Pagaruyung
(Minangkabau), belum bisa dipastikan apakah SAD Batin 9 memiliki
hubungan kekerabatan dengan suku Batin yang dianggap memiliki unsur
kebudayaan yang sangat erat dengan Minangkab au.  Suku Batin saat ini
tersebar di beberapa desa di Kabupaten Kerinci dan di Kabupaten Merangin
Propinsi Jambi.  Bila mengacu pada cerita asal -usul, istilah Batin 9 lebih
merujuk pada penguasaan wilayah oleh nenek moyang SAD Batin 9 yang
menyebar dan berada di sepanjang 9 (sembilan) aliran anak sungai (lihat
tabel 1).

Dalam penelusuran penulis, meski menggunakan bahasa Melayu Jambi,
terdapat perbedaan dialek/logat bahasa antara komunitas Batin 9 yang
tinggal di perbatasan Jambi dan Musi Banyuasin Sumater a Selatan yang
menggunakan dialek Musi dengan komunitas SAD Batin 9 lainnya yang
cenderung dipengaruhi oleh logat/dialek Minangkabau.

28
Dalam Scholten, 2008:42

29 Ibid
30 Ibid
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Tabel 1.  Wilayah kekuasaan dari kesembilan A nak Raden Ontar

Nama Wilayah Kekuasaan/Batin (Berdasarkan
anak sungai)

Singo Pati
Batin Bulian ; di sepanjang aliran Sungai
Bulian

Singo Jayo
Batin Jebak ; di sepanjang aliran Sungai
Jebak

Singo Besak
Batin Bahar ; di sepanjang aliran Sungai
Bahar

Singo Mengalo
Batin Sekamis ; di sepanjang aliran Sungai
Sekamis

Singo Delago
Batin Jangga ; di sepanjang aliran Sungai
Jangga

Singo Jabo
Batin Singoan; di sepanjang aliran Sungai
Singoan

Singo Inu
Batin Burung Antu ; di sepanjang aliran
Sungai Burung Antu

Singo Laut
Batin Pemusiran ; di sepanjang aliran
Sungai Pemusiran

Singo Anum
Batin Telisak ; di sepanjang aliran Sungai
Telisak

Penguasaan sungai memberi sebuah orientasi pada ruang yang kemudian
berdampak pada segi -segi kehidupan SAD Batin 9.  Sebagai sumber
kehidupan, sungai menjadi pusat dari segala acuan dalam pola
pembangunan pemukiman berupa rumah panggung yang berada di
sepanjang aliran sungai.  Sungai yang dikuasai dan bermuara pada sungai -
sungai besar menjadi gerbang untuk berhubungan dengan orang -orang lain
diluar wilayah SAD Batin 9 . Sungai dimanfaatkan untu k berbagai keperluan
hidup serta aktivitas perdagangan dan pertukaran barang juga dilakukan
melalui sungai sebagai jalur transportasi air .  Oleh karena itu, aliran sungai
tidak boleh dibiarkan dangkal dan menyempit. Sungai seakan-akan menjadi
halaman depan bagi SAD Batin 9, sedangkan kawasan hutan menjadi
halaman belakang.
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3.2.  Wilayah dan Sebaran SAD Batin 9

Pada zaman kesultanan Jambi, Sultan Jambi membagi wilayah kesultanan
menjadi Kalbu atau Bathin.  Setiap Kalbu mempunyai hak dan kewajiban
masing-masing kepada kesultanan.  Setiap Kalbu juga mempunyai wilayah
masing-masing yang kemudian dibagi dalam beberapa Dusun atau
Kampung.  Setiap Dusun memiliki dan mengetahui Dusun induknya (tempat
mereka pertama kali menyeb ar). Kalbu dipimpin oleh seorang pemimpin
Dusun yang bergelar Lurah, Kedemang, dan Tumenggung (Haga, 1928)31.
Wilayah SAD Batin 9 kemudian menjadi bagian dari wilayah Kesultanan
Jambi.

Ketika Belanda menguasai Jambi di Tahun 1906, kesultanan Jambi
dibubarkan Belanda dan wilayah Jambi dibagi menjadi 12 (Dua Belas) marga
(onderdistrict) berdasarkan hukum adat.  Setiap marga dipimpin oleh ketua
yang dinamakan pesirahan.  Dasar hukum pembagi an itu adalah IGOB
(Inlandsche Gemente Ordonatie Buitengewesten) yang mengatur bentuk
pemerintahan Hindia Belanda diluar pulau Jawa. Marga-marga tersebut
antara lain Onderdistrict  Sarolangun (Sarolangun, Pelawan, dan Batin VIII),
Onderdistrict Limun (Cermin nan Gedang, Datuk nan Tigo, dan Bukit Bulan),
Onderdistrict Batangasai (Batangasai, Batang Hungemban, dan Sungai
Pinang), dan Onderdistrict Pauh (Batin VI, Simpang III, dan Air Hitam)
(Tideman, 1938:14) 32.

Sejak pembubaran kesultanan, di Jambi berlaku dua macam hukum tata
negara yang berbeda satu sama lain, yaitu hukum atas dasar kehidupan yang
mengatur hubungan kesultanan dengan pemerintah Belanda seperti bentuk
dan besaran pajak serta hukum adat yang mengatur pemerintahan
kesultanan yang hanya berlak u di dalam Kesultanan Jambi (Tideman,
1938:11)33.  Artinya, pada masa ini ada dua hukum yang berlaku.  Untuk hal -
hal yang berkaitan dengan keputusan politik dan administrasi negara

31 Dalam Prasetijo, 2011:32
32 ibid, 2011:34-35
33 Ibid, 2011:35
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menggunakan hukum Belanda, sementara untuk pengaturan kehidupan
sosial masyarakat masih dipergunakan hukum adat yang berlaku ditengah
masyarakat.

Sejak dikeluarkannya Undang -Undang No. 5 tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, Dusun -dusun yang merupakan tempat bermukimnya
SAD Batin 9 kemudian disatukan ke dalam satu wilayah admin istrasi Desa.
Perubahan struktur adminitrasi pemerintahan yang tidak berdasarkan
pemerintahan adat seperti di masa lalu menimbulkan konsekuensi -
konsekuensi.  Pimpinan adat seperti Tuo Tengganai tidak lagi punya
kewenangan untuk mengontrol dan mengatur sel uruh warganya karena
harus mengikuti pola birokrasi pemerintahan D esa, begitu juga dengan
aturan-aturan adat yang kemudian tidak lagi mengikat masyarakat karena
harus mengikuti pola pemerintahan yang baru.  Begitu juga dampak dari
pembangunan dan pengemban gan industri yang massif menyebabkan
komunitas SAD Batin 9 tercerai berai. Kesemuanya telah menghancur kan
sistem sosial masyarakat SAD Batin 9 termasuk juga terhadap hak
pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam yang kemudian dikuasai secara
utuh oleh negara.

Berdasarkan cerita dari para Tuo Tengganai, Ninik Mamak dan orang-orang
tua SAD Batin 9, wilayah SAD Batin 9 sangat luas dan masing -masing Batin
dipimpin oleh seorang Patih. Berdasarkan batas administratif pemerin tahan
sekarang, wilayah SAD Batin 9 yang berdasarkan anak sunga i tersebut
berada di Kabupaten B atang Hari, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten
Muara Jambi. Berdasarkan  sejarah lisan, dari sem ua sungai yang dikuasai
oleh SAD Batin 9, hanya Sungai Bulian yang dari muaro sampai dengan ulu
menjadi wilayah kekuasaan SAD Batin 9, sedangkan sungai -sungai lainnya
hanya bagian tengah sampai dengan ulu yang dikuasai.   Dalam kosmologi
SAD Batin 9, tinggal di wilayah yang semakin menjorok ke pedalaman atau
semakin jauh ke pedalaman maka sumber -sumber penghidupan yang
terletak di dalam hutan semakin mudah untuk dijangkau.  Dalam
perkembangannya, menurut riwayat, wilayah yang dekat dengan muara
sungai tersebut dikuasai oleh masyarakat lain atau suku bangsa lainnya.
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Dari ke 9 (Sembilan) anak sungai yang dikuasai oleh SAD Batin 9, hanya
Batin Singoan yang berada di sebelah utara aliran sungai Batang Hari
sedangkan wilayah adat Batin yang lain berada di sebelah selatan aliran
Sungai Batang Hari.  Mengenai wilayah Batin Singoan yang terpisah dengan
batin lainnya, ada riwayat yang menceritakan bahwa anak Rad en Ontar yang
bernama Singo Jabo adalah seorang anak yang tidak patuh dan sering
melawan perintah ayahnya. Ketika dewasa, Singo Jabo diberikan kekuasaan
disebelah Utara sungai Batang Hari dan terp isah dengan saudara-
saudaranya yang berkuasa di sebelah selatan sungai Batang Hari. Dalam
diskusi penulis dengan pengurus Himpunan Masyarak at Adat SAD Batin 9 ,
batas wilayah adat SAD Batin 9 adalah :

“Mulai dari muaro batin semak ilir batang sampe ke Ola k Gedong
melako intan, menuju ulu Penerokan, melintas di Lesung Batu
menitih pematang beliung patah sampai ke batas Palembang
menuju batin bahar.  melintas ke lubuk udang tegantung menuju ke
bakal petas  menitih pematang tulung batin sikamis turun sampai
batin pemusiran.   Melintas menuju batin jangga turun lalu ke batin
jebak laju ke ilir batang melintas ulu sungai ringin menuju batas
rambahan ilir tibo ke muaro batin semak.  Batin singoan sebrang
batang batin singoan dari sungai rambutan lalu ke jalan bab at
menuju ke bukit bucu melintas pematang ulu sungai rengas sampai
ke batu tetedeng ilir menuju ulu sangkilan sampai ke sungai
merante eler sampai batin singoan”.

Ungkapan diatas menjelaskan tentang aliran kesembilan anak sungai dan
nama-nama tempat yang d ialiri oleh anak sungai tersebut dan sekaligus
menjadi bagian dari wilayah kekuasaan SAD Batin 9 di masa lalu.  Selain
Sungai Bulian, anak sungai yang dikuasai oleh SAD Batin 9, tidak ada yang
sampai di muara sungai.  Karena penguasaan aliran sungai yang m encapai
Muara Sungai Batang Hari, SAD Batin 9 yang berada di wilayah Batin Bulian
memungkinkan untuk lebih berinteraksi dengan masyarakat lain melalui
jalur perdagangan yang di masa lalu mengandalkan transportasi air yang
melewati sungai-sungai besar seperti Sungai Batang Hari. Bila mengacu
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pada administratif pemerintahan sekarang, maka wilayah adat dimasing -
masing Batin dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.  Wilayah dan Persebaran SAD Batin 9

Nama Batin Dusun Lamo Wilayah administrasi
sekarang

Kabupaten

Bulian Dusun
Singkawang

Kel. Bulian, Kel Sridadi,
Kel.Pasar baru, Desa
Kilangan, Kel. Rengas
Condong, Desa
Singkawang, Desa
Sungkai, Kel. Bajubang,
Desa Petajin, Desa
Batin

Batang

Hari

Jebak Dusun Jebak Tanjung Merwo, Desa
Jebak

Batang

Hari

Pemusiran Dusun Pemusiran Desa Pemusiran,
Dusun Baru

Sarolangun

Singoan Dusun Semeguk,
Dusun sialang
Pungguk

Dusun Sialang
Pungguk, Desa Tidar
Kerangi, Desa bulian
jaya

Batang

Hari

Jangga Dusun Jangga Aur Desa jangga Baru, Desa
Jangga Aur, Desa
Meranti Baru, Desa
Buntang Baru, Desa
Terentang Baru

Batang

Hari

Burung Antu Dusun Burung
Antu

Trans Ketalo Sarolangun

Sekamis Dusun Sekamis,
Dusun Tanah
Rubuh

Desa Taman Bandung,
sebagian daerah Trans
Ketalo

Sarolangun
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Bahar Dusun Pinang
Tinggi, Dusun
Padang Salak,
Dusun Tanah
Menang, Dusun
Mengkanding,
Dusun Tanjung
Lebar

Desa Pelempang, Desa
Nyogan,Desa
Penyerukan, Desa
Tanjung lebar, Tanjung
Pauh Ilir, Ladang Peris,
Sungai Landai, Dusun
Baru, Desa Bungku,
desa-desa transmigrasi
di kabupaten Muaro
Jambi

Muaro

Jambi,

Batang

Hari

Telisak Dusun Telisak,
Dusun Lamban
Sigatal, Dusun
Lamo Sepintun,
Dusun Lubuk Batu

Desa Lamban Sigatal,
Lubuk Napal, Trans
Mandiri Teladan Batin
9, Desa Sepintun

Sarolangun

Sangat sulit untuk menggambarkan secara persis batas - batas wilayah adat
SAD Batin 9 dimasa lalu. Sebagai kelompok masyarakat yang telah
bercampur baur dengan sukubangsa lainnya, wilayah -wilayah tersebut tentu
saja secara administratif telah dikuasai oleh pemerintah dan atau
masyarakat diluar SAD Batin 9.  Kesulitan yang muncul adalah pe rsoalan
batas-batas wilayah SAD Batin 9 yang mengikuti tanda -tanda alam sudah
hilang atau sulit untuk dikenali.  Pada akhirnya, penulis bersama -sama
dengan masyarakat SAD Batin 9 mengambil titik-titik tertentu yang menj adi
batas luar wilayah adat SAD Batin 9 di masa lalu  berdasarkan sketsa gambar
wilayah adat SAD Batin 9 dan meregistrasinya ke dalam peta Propinsi Jambi.
Pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat b antu pemetaan,
GPS—Global Positioning System. Hasil sketsa tersebut bila diregistrasi
dalam sebuah peta dapat dilihat di Gambar 3.
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Gambar 3. Peta Indikasi Wilayah Adat SAD Batin 9 (Sumber : Dokumentasi Yayasan Setara
Jambi)

Gambar 3. Merupakan peta indikasi y ang menunjukkan wilayah adat SAD
Batin 9 dan juga menunjukkan persebaran SAD Batin 9 saat ini. Warna
hijau tua merupakan wilayah adat dan persebaran SAD Batin 9 yang pada
saat ini sudah dipecah berdasarkan struktur adminstratif pemerintahan yang
berlaku (lihat tabel 2). Pada saat ini, tidak hanya SAD Batin 9 saja yang
mendiami wilayah tersebut, tetapi terdapat suku bangsa lain yang menetap
dan kini telah bercampur dan membaur dengan kehidupan orang -orang
Batin 9. Sebagai contoh, proses akulturasi dan asimilasi kebudayaan SAD
Batin 9 yang tinggal di Desa Singkawang, Bajubang, Desa Jebak, Desa
Lamban Sigatal, dengan kebudayaan suku bangsa lain telah berlangsung
sedemikian rupa.  Terjadinya pernikahan antara SAD Batin 9 dengan suku
bangsa lain yang telah berlangsung sejak lama dan juga kebudayaan Melayu
yang lekat dalam kehidupan SAD Batin 9 menunjukkan bahwa kehidupan
keseharian SAD Batin 9 tiada berbeda dengan kehidupan suku bangsa
lainnya yang tinggal menetap dalam suatu wilayah/Desa yang sama.
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Perbedaan akan mulai terlihat ketika orang -orang Batin 9 menjalankan
tradisi-tradisi adat yang menjadi ciri khas SAD Batin 9, seperti tradisi
pengobatan tradisional Besale, tradisi mengambil repoh (madu) dari batang
sialang maupun ritual-ritual adat lainnya.

Sekalipun sudah bercampur dengan suku bangsa lain, tidak terdapat konflik
yang berhubungan dengan tenurial/tanah antar suku bangsa yang mendiami
wilayah tersebut.  Konfli k atas lahan yang melibatkan SAD Batin 9 justru
tercipta ketika industri -industri ekstraktif disektor kehutanan (HTI dan HPH)
dan perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan izin konsesi di wilayah
tersebut. Selain telah merusak keberadaan hutan, keberadaan industri
tersebut telah menghilangkan tidak hanya pe rladangan sebagai sumber
penghidupan tapi juga perkampungan milik SAD Batin 9 dan sekaligus
merubah tatanan sistem sosial dan ekonomi yang terdapat di dalam
kehidupan SAD Batin 9.

3.3. Pemaknaan Kubu dan Suku Anak Dalam (SAD)

Sekalipun istilah Kubu sud ah digunakan sejak lama, arti dan konotasi nama
pun berubah.  Bagi masyarakat Jambi, orang Kubu identik dengan
kebodohan, kemiskinan, tidak memiliki agama, terbelakang dan terisolasi
baik secara geografis maupun secara budaya.   Pemahaman ini
memunculkan perlakukan yang diskriminatif terhadap suk u bangsa yang
dianggap sebagai Orang Kubu.  Di dalam kehidupan sehari -hari masyarakat
Jambi, ucapan seperti “Kubu kau” atau “dasar orang Kubu” sering digunakan
untuk seseorang yang dianggap bandel atau tidak mau diatur, misalnya
orang tua yang mengatakan “mau kau jadi orang Kubu?” apabila anaknya
bandel dan tidak patuh dengan perintah orang tua.

Suku Kubu adalah suatu kelompok sukubangsa di Jambi, Sumatera.  Mereka
digolongkan sebagai sukubangsa minoritas, yaitu golongan sosial yang
mempunyai kekuatan lemah sehingga tidak mampu mempengaruhi sistem
sosial masyarakat yang ada di wilayahnya 34. Keminoritasan suatu kelompok

34 Dalam Praetijo, 2011:2
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tidak selalu berkaitan dengan jumlah populasi atau keanggotaan kelompok
tersebut, tetapi lebih k epada status marjinal yang dipunyai kelompok
tersebut terhadap kelompok lain yang dianggap lebih dominan.  Status
marjinal menurut Seymour (1987) 35, terjadi karena kelompok minoritas
mengalami pembatasan dan peminggiran secara ekonomi, politik, dan sosial
oleh kelompok lain yang dianggap lebih dominan.  Bruner (1974) 36, 40 tahun
silam, mengungkapkan konsep analisis dominan atau tidaknya suatu
sukubangsa disuatu wilayah dan bagaimana budaya tersebut berinteraksi
dengan kebudayaan dominan.  Dominan atau tidakny a suatu kebudayaan
kepada kelompok sukubangsa lain nya dipengaruhi oleh tiga unsur penting,
yaitu (1) perimbangan jumlah atau demografi sosial yang tidak hanya
berfungsi sebagai fakta heterogenitas tetapi lebih kepada keadaan yang
secara khusus memberikan k aitan dominas, (2) mantapnya kebudayaan
setempat dan bagaimana sesungguhnya pengartikulasiannya, serta (3)
adanya ruang bagi kekuasaan dan distribusinya di antara sukubangsa -
sukubangsa lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,  definisi ‘minoritas’ disebu tkan
sebagai “golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika
dibandingkan dengan yang lain dalam suatu masyarakat dan karena itu
didiskriminasikan oleh golongan lain itu 37. Pemahaman ini menempatkan
minoritas dalam pemahaman numerik, berupa per bandingan jumlah suatu
kelompok terhadap keseluruhan dan ada konsekuensi yang didapat dari
jumlah populasi yang sedikit itu.

Definisi tentang kelompok minoritas yang dikemukakan dalam dokumen
PBB adalah sebagai berikut:

Suatu kelompok yang secara numerik, bersifat inferior
dibandingkandengan populasi lain dalam suatu negara,
dalam posisi non-dominan, yang keanggotaanya

35 Dalam Prasetijo, 2011:2
36 Ibid, 2011:6
37 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php ,

diakses  pada tanggal 6 Mei 2011 pukul 15.00 WIB

www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
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menunjukkan karakteristik etnis, religi, atau budaya yang
berbeda dari populasi lainnya dan menampakkan
perasaan solidaritasnya secara langsung dalam rangka
memelihara budaya, tradisi, religi, atau bahasanya .38

Persamaan dari kedua definisi tersebut adalah menempatkan pemahaman
minoritas melalui jumlah populasi.  Artinya, sebuah kelompok akan disebut
minoritas jika memang jumlahnya secara signifikan lebih kecil dibandingkan
dengan populasi lainnya dalam suatu negara.  Definisi mengenai minoritas
menempatkan dominasi sebagai sebuah aspek penting yang menentukan
posisi suatu kelompok dibandingkan dengan yang lai n. Pada konteks ini,
minoritas diletakkan dalam posisi tidak dominan dalam sebuah negara atau
didominasi oleh kelompok lainnya.  Selain itu, definisi minoritas
menunjukkan bahwa terdapatnya perbedaan dari sisi etnik, agama, dan
linguistik, dibandingkan den gan kelompok populasi lainnya.  Menjadi
minoritas mengharuskan orang atau kelompok orang untuk memiliki rasa
solidaritas antara sesamanya, dan membagi bersama keinginan untuk
melestarikan agama, bahasa, dan tradisi, budaya dan kepentingan untuk
meraih persaman di depan hukum, dengan populasi di luarnya.

Meski kelihatannya masuk akal, tetapi batasan ini menetapkan minoritas
menjadi sebuah kriteria yang sudah selesai disematkan kepada sekelompok
orang dan menutup peluang adanya peluang reposisi hubungan sos ial
dengan kelompok-kelompok di luarnya. Batasan tersebut menyiratkan
bahwa untuk menjadi minoritas, sebuah kelompok harus tidak berubah. 39

Karena itu, komunitas masyarakat yang kemudian dianggap sebagai
kelompok minoritas berdasarkan ciri -ciri diatas perlu untuk dikembangkan
dan dibina.  Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi dikategorikan oleh pemerintah
sebagai suku bangsa minoritas yang kemudian harus dibina dan
dikembangkan. Celakanya, proyek pengembangan dan pembinaan ini tidak

38 Francesco Capotorti dalam Study on the Rights of Person belonging to Ethnic, Religious, and
Linguistic Minorities, sebagaimana dikutip oleh Budiman dalam Budiman (ed), 2005: 10

39 Budiman dalam Budiman (ed), 2005: 11 -12
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didasarkan atas apa yang menjadi kebutuhan utama mereka, terutama yang
berkaitan dengan mata pencaharian.   Labelisasi SAD yang tidak merujuk
pada satu etnis tertentu juga menimbulkan masalah dengan
mengeneralisasi pola hidup satu komunitas dengan komunitas masyarakat
yang lain dan juga generalisasi persoalan yang dihadapi oleh komunitas
masyarakat yang dikategorikan oleh pemerintah sebagai SAD.  Program
pembinaan hanya berdasarkan pada indikator -indikator yang telah
ditetapkan oleh pemerintah tanpa melihat lebih terang tentang pan dangan
komunitas itu sendiri terkait dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Tak
jarang ruang hidup kelompok ini dirampas dengan bersem bunyi dibalik
kedok pemberdayaan.

Dari Kubu menjadi Suku Anak Dalam

Istilah Kubu pertama kali diperkenalkan oleh Van Donge n untuk menyebut
orang-orang primitif yang ditemuinya ketika berkunjung ke Palembang.  Ia
menyebutnya sebagai Kubu Ridan, atau orang Kubu yang ada di sungai Ridan
di daerah Palembang.  Kubu oleh orang Melayu diartikan sebagai
pertahanan atau benteng, sehin gga Orang Kubu dianggap sebagai orang
yang bertahan di dalam hutan.  Sebutan Kubu kemudian berkembang
menjadi istilah baku bagi mereka 40.   Dalam perjalanannya, istilah Kubu
mengalami pergeseran makna.  Kata “Kubu” mempunyai makna negatif
yang berarti bodoh, bakhil atau bego (Sitepu, 1993:2)41.  Ciri-ciri bodoh,
miskin, terbelakang dan bahkan menjijikkan menjadi sebuah pemahaman
yang terbangun sejak lama dalam kehidupn masyarakat di Jambi.
Tampaknya hal ini berhubungan dengan ciri -ciri menonjol pada Orang
Rimba, yang dinilai orang -orang Jambi sebagai kehidupan yang masih
terbelakang, bodoh, dan miskin. (Saudagar, 1993:35) 42.

40 Dikutip dari http://prasetijo.wordpress.com/2011/04/03/makna -kain-bagi-orang-rimba/,
Makna Kain Bagi Orang Rimba, Adi Prasetijo.  Diakses pada tanggal 2 Desember 2011, pukul
10.00 WIB.

41 Dalam Prasetijo, 2011:152
42 Ibid, 2011:152

http://prasetijo.wordpress.com/2011/04/03/makna-kain-bagi-orang-rimba/
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Dalam Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia 43, Suku Kubu dinyatakan
sebagai berikut:

“Suku bangsa Kubu hidup di sekitar perbatasan Propinsi Jambi
dan Propinsi Sumatera Selatan, dianggap masih terasing secara
kultural dan sering juga disebut Suku Anak Dalam…
…Tempat tinggal mereka sering berpindah karena banyak yang
hidup sebagai peramu hasil hutan, pemburu dan menangkap
ikan”.

Dalam literatur ini disebutkan bahwa Suku Kubu adalah penamaan lain bagi
Suku Anak Dalam sekalipun keduanya dijelaskan secara terpisah
berdasarkan alfabetikalnya, namun dengan definisi yang mirip.  Dalam
literatur yang sama juga disebutkan bahwa 44:

“ Suku Anak Dalam adalah masyarakat yang selalu berpindah -
pindah di lingkungan hutan sehingga dianggap sebagai
masyarakat yang masih “terasing” secara budaya dan
perhubungan. Pada masa sekarang, sebagaian kecil sudah ada
yang menetap dan mulai bercocok tanam seperti masy arakat
tetangganya.  Kelompok Anak Dalam yang tinggal dekat
pemukiman orang Melayu sudah ada yang memeluk Islam.
Sedangkan yang lain umumnya masih memegang teguh
keyakinan asli mereka yang bersifat animisme dan dinamisme”.

Dari literatur diatas, pengertian tentang Suku Anak Dalam at au Suku Kubu
dapat mencakup Orang Rimba, SAD Batin 9 yang tinggal di perbatasan
Jambi-Sumatera Selatan, dan sukubangsa yang tinggal di sepanjang aliran
Sungai Lalan di perbatasan Jambi dan Sumatera Sela tan yang disebut juga
oleh SAD Batin 9 sebagai Orang kubu lalan. Dalam pemikiran Andaya , Orang
Kubu merupakan salah satu masyarakat Melayu yang bebas dan menjadi
penghuni hutan, yang menolak untuk disatukan.  Selain orang Kubu,
menurut Andaya, terdapat O rang Bathin sebagai suatu ke lompok tertua di
Jambi (Andaya, 1993) 45. Sekalipun istilah Kubu sudah digunakan sejak lama,

43 Hidayah, 1996: 140
44 ibid, 1996: 14-15
45 Dalam Prasetijo, 2011:29
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arti dan konotasi nama pun be rubah.  Bagi masyarakat Jambi, O rang Kubu
identik dengan kebodohan, kemiskinan, tidak memiliki agama, terbelakang
dan terisolasi baik secara geografis maupun secara budaya. Pemahaman ini
memunculkan perlakukan yang diskriminatif terhadap suk u bangsa yang
dianggap sebagai Orang Kubu.

Istilah Suku Anak Dalam (SAD) digunakan oleh Departemen sosial untuk
menggantikan istilah Kubu.  Menurut Departemen Sosial, kata “Kubu”
dianggap tidak manusiawi karena mencerminkan sesuatu yang buruk dan
tidak pantas. Orang Batin 9 yang bermukim di dalam dan di sekitar Taman
Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifudin di Kabupaten Batang Hari tidak
ingin dipanggil dengan sebutan Orang Kubu tapi lebih suka di panggil dengan
sebutan Orang Dalam.  Karena, sejak dulu mereka dikenal dengan sebutan
tersebut.

Penolakan yang sama datang dari Pak Zainul di Dusun Sialang Pungguk.
Menurut pak Zainul yang tinggal di sebelah utara aliran sungai Batang Hari
atau lebih tepatnya dise panjang aliran sungai Singoan, S uku Kubu adalah
orang-orang yang hidup di dalam kawasan Taman Nasional Bukit 12. “Kalo
kami ko bukan orang Kubu, tapi oran g Batin keturunan Sembilan (9)
besaudaro anak Raden Ontar.  Kalo orang Kubu ado di Bukit 12. Kalo
sekarang orang nyebutnyo orang Rimbo.” (Kami bukan orang Kubu, tapi
orang Batin keturunan Sembilan (9) bersaudara anak dari Raden Ontar.
Orang Kubu ada di Bukit 12.  Kalau sekarang orang menyebutnya sebagai
orang Rimbo).  Demikian kata pak Zainul, SAD Batin 9 yang berasal dari
Singoan tentang istilah Kubu.

Pada tahun 1999, muncul Keppres Nomor 111 tahun 1999 yang mengganti
istilah “masyarakat terasing” de ngan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
Definisi resmi pemerintah atas KAT 46 adalah “Kelompok sosial (budaya) yang
bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan
pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik”. Adapun karakterist iknya
meliputi: (1) Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup, dan homogen; (2)

46 Dimuat di dalam Keppres no 111/1999 dan Kepmensos No. 06/PEGHUK/2002
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Organisasi sosial/pranata sosialnya bertumpu pada hubungan kekerabatan
(bersifat informal dan kental dengan norma adat); (3) Pada umumnya
terpencil secara geografis dan secar a sosial-budaya dengan masyarakat yang
lebih luas; (4) Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten
(berburu dan meramu, peladang berpindah, nelayan subsisten, dan
kombinasi di antaranya); (5) Peralatan dan teknologinya sederhana; (6)
Ketergantungan kepada lingkungan hidup dan sumber daya alam  setempat
relatif tinggi, dan; (7) Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar, ekonomi
dan politik.

Penggunaan istilah SAD atau KAT SAD yang digunakan oleh pemerintah pada
kenyataannya sangat bias dan tidak merujuk pada kelompok sukubangsa
tertentu seperti Orang Rimba atau Batin 9 , namun lebih merujuk pada
kelompok sukubangsa minoritas yang ada di Jambi dan mempunyai ciri
budaya yang berbeda dengan kebudayaan masyarakat di Jambi .
Konsekuensinya, istilah SAD yang digunakan oleh pemerintah membuat
komunitas masyarakat yang berbeda satu sama lain  seakan menjadi satu
komunitas yang sama baik dari asal -usul, adat istiadat dan pola hidup. Pada
perkembangannya, istilah SAD dimaknai oleh banyak orang ---termasuk juga
pemerintah---sebagai sebuah identitas etnis/kesukuan.  Bahkan oleh SAD
Batin 9 sendiri.   Hal ini tercermin dalam penggunaan identitas sebagai SAD
yang digunakan oleh SAD Batin 9.  Padahal, istilah SAD lebih merupakan
sebuah bentuk stratifikasi sosial y ang menjadi pembeda antara “kita” dan
“mereka (SAD)” berdasarkan ciri -ciri tertentu yang ditetapkan oleh
pemerintah.  Karena ada ciri -ciri tertentu yang melekat, maka setiap
perubahan yang terjadi di dalam suatu komunitas yang dikategorikan oleh
pemerintah sebagai SAD maka akan berdampak pada pelabelan SAD itu
sendiri.  Misal, komunitas yang dianggap sudah menetap dan memiliki pola
hidup seperti masyarakat umum tidak lagi dikategorikan sebagai SAD atau
dikategorikan sebagai SAD yang sudah menetap.

Kebijakan kebudayaan pemerintah terhadap komunitas -komunitas tersebut
merupakan cerminan dari kebingungan menyikapi keberagaman kultur yang
ada di Indonesia. kebingungan ini juga tercermin ketika terdapat kelompok -
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kelompok tertentu, memiliki jarak geografis yang ja uh, dan memiliki keciri -
khas-an hidup, maka kelompok ini disebut sebagai “suku terasing.” Batasan
“terasing” yang diletakkan dalam konteks eksistensi dan relasi sosial mereka
terhadap kelompok masyarakat yang lain pun tidak bisa diterima dengan
dalih konseptual seperti apa pun. Jika komunitas Badui atau komunitas
Kubu dimasukkan dalam kriteria “terasing”, maka sebutan ini tidak lebih dari
anggapan orang luar, karena pada realitasnya yang sangat konkret, baik
Kubu maupun Badui tidak pernah merasa problemati k dengan eksistensi dan
relasi sosial yang mereka bentuk 47.

Suku Anak Dalam Batin 9 (SAD Batin 9)

Hegemoni pemaknaan SAD oleh pemerintah berpengaruh terhadap cara
pandang SAD Batin 9 dalam mengidentifikasikan identitasnya.  Sebagai etnis,
ciri-ciri sebagai Orang Melayu terdapat dalam kehidupan SAD Batin 9,
seperti bahasa dan dialek yang sama dengan sukubangsa Melayu, memeluk
agama Islam, sebagian besar tinggal di dalam kampung/Desa dan mengelola
perladangan tetap serta mengusahakan tanaman karet yang sudah
berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Yang menjadi salah satu
pembeda dengan Orang Melayu lainnya yang ada di Jambi adalah
kebudayaan dalam bentuk ritual pengobatan tradisional yang disebut
dengan besale yang tidak terdapat dalam kehidupan tradisi Orang Melayu
Jambi pada umumnya. Menurut Datuk Asmuni di Desa Lamban Si gatal
Kabupaten Sarolangun, ketika Belanda berkuasa, nenek moyang mereka
berperang melawan penjajah dengan membangun pertahanan di dalam
hutan. Karena itulah nenek moyang mereka disebut sebagai Orang Dalam,
karena Sampai kekuasaan Belanda berakhir, mereka tetap bertahan dilokasi
tersebut, berladang dan membangun pemukiman.

Perubahan sosial dalam setiap masyarakat menunjukkan adanya perbeda an
waktu yang dibutuhkan. Satu masyarakat berubah secara cepat tetapi
masyarakat yang lain berubah secara lambat. Begitu pula bahwa perubahan

47 Dikutip dari http://gubugbudaya.wordpress.com/2007/06/08/artikel -27-iccpr-hak-minoritas-
di-indonesia/, diakses  pada tanggal 5 Mei 2011, pukul 13.00 WIB.

http://gubugbudaya.wordpress.com/2007/06/08/artikel-27-iccpr-hak-minoritas-
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tidak terjadi secara serempak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Ada satu isu perubahan yang mampu mengubah satu unsur atau komponen
masyarakat tetapi tidak mampu mengubah unsur -unsur atau komponen
lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa respon setiap masyarakat
terhadap perubahan itu berbeda -beda, bahkan terjadi pula perbedaan
respon dari setiap komponen -komponen di dalam suatu masyarakat.
Tingkat perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat sangat bergantung
kepada sejauh mana kuat -lemahnya sumber-sumber perubahan (aspek
eksternal) dalam mempengaruhi volume perubahan yang terjadi. Selain itu,
tingkat perubahan tersebut bergantung pula pada respon atau penerimaan
masyarakat yang menjadi sasaran perubahan 48.

Sebagai salah satu kelompok tertua di Jambi , SAD Batin 9 yang dimasa lalu
tinggal dan bermukim di sepanjang hulu Sembilan (9) aliran sungai,
mengalami tingkat perkembangan kebudayaan yang berbeda -beda di
masing-masing  kelompok yang ada di dalam jajaran Batin  9.  Tidak seperti
sekarang, di masa lalu, daerah hulu aliran sungai merupakan daerah yang
cukup terisolasi.  Transportasi sungai menjadi satu -satunya andalan utama
dalam melaksanakan aktivitas perdagangan dan sekaligus menjadi media
interaksi antar komunitas masyarakat. Tingkatan pengetahuan yang
berbeda-beda di berbagai tempat menimbulkan perbedaan cara yang
dilakukan oleh manusia atau suatu komunitas masyarakat untuk menjawab
kebutuhan-kebutuhan atau persoalan -persoalan yang dihadapi, mulai dari
persoalan ekonomi produksi hingga persoalan sosial yang dapat berupa
seperangkat aturan yang di tetapkan bersama untuk mengatur kehidupan
sosial masyarakat di suatu tempat atau di suatu komunitas.

Kehilangan penguasaan atas sumber -sumber kekayaan alam juga menjadi
salah satu faktor penting dalam perubahan kehidupan sosial masyarakat
SAD Batin 9.  Di wilayah dimana terjadi perampasan (baik oleh negara
maupun industri) terhadap sumber-sumber kekayaan alam yang dikuasai
oleh SAD Batin 9 telah menyebabkan kemiskinan yang menyebabkan proses

48 Dikutip dari : http://www.hmjplsuikabgr.co.cc/2009/11/teori -perubahan-sosial.html. Diakses
pada   tanggal 6 Juni 2011, pukul 12.00 WIB.

http://www.hmjplsuikabgr.co.cc/2009/11/teori-perubahan-sosial.html


Membangkitkan Batang Terendam
Sejarah Asal-Usul, Kebudayaan dan Perjuangan Hak SAD Batin 9 44

peningkatan kemajuan kebudayaan (tingkat pengetahuan dan
penerimaan/adaptasi terhadap kemajuan teknologi dan perubahan -
perubahan lingkungan sosial) komunitas Batin 9 di wilayah tersebut menjadi
terhambat.  Keseharian mereka pada akhirnya hanya berkutat pada
bagaimana cara mempertahankan hidup ditengah situasi ketiadaan sumber -
sumber kekayaan alam.

Sebagai contoh, Sebelum penguasaa n negara atas kawasan hutan dan
mengklasifikasikan kawasan hutan menjadi Hutan Produksi, Hutan Lindung
dan sebagainya, SAD Batin 9 (Batin Bahar) yang tinggal di Desa Bungku dan
sekitarnya telah bermukim dan berladang di dalam kawasan hutan yang di
dalam konteks penguasaan negara merupakan kawasan Hutan Produksi.
Petaka terjadi ketika di tahun 1986, kawasan hutan tersebut dikonversi
menjadi perkebunan kelapa sawit.  Dengan cara kekerasan, SAD Batin  9
terusir dan mengungsi ke hutan -hutan yang masih tersisa .  Situasi
penghidupan semakin sulit karena wilayah hutan yang tersisa merupakan
kawasan HPH PT Asialog dan mereka pun terus mencari penghidupan ke
lokasi-lokasi yang masih berhutan.   Karena terdesak oleh kebutuhan
ekonomi dan kemiskinan yang semakin menj erat, sebagiah dari mereka
pergi meninggalkan kawasan hutan dan mencari penghidupan lain.
Pemerintah kemudian  mengklasifikasikan kelompok tersebut sebagai
komunitas masyarakat terasing yang dalam perkembangannya, disebut juga
sebagai SAD.

Ketika program Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing yang
dilakukan  oleh Departemen Sosial dengan program utamanya adalah
pembangunan pemukiman yang dimulai sejak Tahun 1974 49, sebagian dari
SAD Batin 9 kemudian tinggal di pemukiman Trans Sosial yang dibangun
oleh pemerintah seperti di Desa Pelempang, Desa Penerokan dan Desa
Jebak.  Kemudian, program pembangunan pemukiman terus dilakukan di
wilayah-wilayah SAD Batin 9 lainnya, seperti di Desa Bungku, Desa Pompa
Air, Desa Sialang Pungguk, Desa Singkawang, Desa Au r Jangga Kabupaten

49 Lihat Buku Profil Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Program Pemberdayaan di Provinsi
Jambi tahun 2010, Dinas Sosial dan Transmigrasi Propinsi Jambi
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Batang Hari dan di Kabupaten Muara Jambi, seperti  Desa Nyogan, Desa
Tanjung Lebar, Desa Nebang Parah.  Di Kabupaten Sarolangun, pemukiman
Trans Sosial di bangun di Desa Sepintun dan sekitarnya.

Program Pembangunan pemukiman ini diangg ap berhasil oleh pemerintah
karena masyarakat yang menerima bantuan pemukiman tersebut sampai
saat ini masih tetap tinggal dan menempati rumah -rumah yang dibangun
oleh Dinas Sosial Propinsi Jambi.  Ukuran keberhasilan dengan salah satu
indikator yang ditetapkan oleh pemerintah adalah “berhasil” menempatkan
SAD Batin 9 yang tinggal diwilayah tersebut dalam satuan pemukiman yang
berada di dalam Desa dan tidak lagi bermukim didalam hutan.  Indikator
keberhasilan ini digunakan oleh pemerintah karena ciri -ciri SAD merujuk
pada komunitas Orang Rimba Orang Rimba di Bukit 12 dan Bukit 30 yang
tidak tinggal menetap karena adanya tradisi melangun.  Padahal, mereka
bukanlah Orang Rimba, melainkan bagian dari SAD Batin 9 yang sejak lama
memiliki pola hidup menetap dan h anya saja lokasi tempat tinggal mereka
berada di dalam sekitar kawasan hutan. Walaupun menggunakan identitas
sebagai SAD Batin 9, labelisasi istilah SAD yang digunakan oleh pemerintah
dengan perangkat indikatornya, tidaklah merujuk pada keseluruhan
masyarakat Batin 9 yang ada saat ini dan hanya yang dianggap memenuhi
indikator sebagai SAD inilah yang kemudian di kategorikan oleh pemerintah
sebagai SAD.   Sebelum muncul istilah SAD, SAD Batin 9 lebih dikenal sebagai
Orang Dalam atau Orang Batin 9.

Mengenai istilah Suku Anak Dalam, SAD Batin 9 di Sungai Bahar yang dulu
bermukim di wilayah Dusun  Pinang Tinggi dan Padang Salak, mempunyai
versi tersendiri tentang istilah Suku Anak Dalam.   Mereka mengatakan
bahwa istilah Suku Anak Dalam sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda.
Mereka berpatokan pada dokumen Belanda berbahasa Melayu yang
menjelaskan tentang batas wilayah Dusun Pinang Tinggi dan Padang Salak.
Dalam dokumen tersebut, mereka dinyatakan sebagai komunitas Suku Anak
Dalam (lihat Gambar 4).  Dokum en ini merupakan foto copy dari dokumen
aslinya.  Hal ini yang menjadi dasar penyebutan SAD Batin 9 yang
diungkapkan dalam pertemuan di Gedung PKK Kabupeten Batang Hari pada
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tanggal 20 Oktober 2009 yang juga dihadiri penulis. SAD Batin 9 yang berasal
dari beberapa desa di 3 Kabupaten di Jambi (Batang Hari, Sarolangun dan
Muaro Jambi) berkumpul dan berdiskusi tentang sejarah asal -usul dan
meyakini bahwa mereka adalah komunitas yang berbeda dengan orang
Rimba maupun suku Kubu dan menyebut diri sebagai SAD Batin 9

Gambar 4. Dokumen Peninggalan Belanda Tahun 1940 yang Menyebutkan Keberadaan
Komunitas Masyarakat yang Disebut D engan Suku Anak Dalam (Sumber :
Dokumentasi milik  SAD Batin Bahar--kelompok 113 Tiga Dusun)

Meskipun masih harus ditelusuri kembali keaslian dokumen ini, namun
penyebutan sebagai SAD Batin 9, Orang Dalam, Orang Batin 9 atau Suku
Batin 9 merupakan hak seseorang untuk menyatakan dirinya sendiri (hak
ekonomi, sosial, dan budaya).  Dan mereka juga terpinggirkan, baik secara
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sosial, budaya dan lingkungan.   Istilah SAD memang menjadi sangat politis
pada saat ini.  Hal ini berkaitan dengan banyaknya konflik tanah yang
muncul di Jambi antara perusahaan dan melibatkan komunitas yang disebut
dengan SAD. Istilah SAD yang digunakan oleh pihak Dep artemen Sosial
(pemerintah) untuk melabelkan kelompok -kelompok yang dianggap “bukan
kita” atau “mereka”- dalam artian dimana secara kebudayaan & peradaban
tidak sesuai dengan harapan pemerint ah & kelompok etnik mayoritas
(Orang Melayu). Kemudian istilah SAD lebih kemudian bagai mana mereka
bisa masuk ke dalam kebudayaan etnis yang dominan. Dalam konteks ini
memang antara definisi etnis & sos ial stratifikasi menjadi berhimpit. Dalam
konteks perlawanan d engan pihak luar (perusahaan , negara dll), perlu
identitas yang lebih kuat & kontras.  Identitas menjadi Suku Anak D alam
merujuk hal itu sehingga kesan “kuat” melawan “ lemah” menjadi kuat.
Sebutan lain yang biasa digunakan adalah Suku Anak Dalam (SAD), Orang
Dalam atau Orang Batin 9 untuk menyebut SAD Batin 9 yang ada di Jambi.

Pada saat sekarang, bagi generasi muda SAD Batin 9, persoalan identitas
sebagai SAD Batin 9 tidaklah menjadi penting.  I dentitas yang mereka
pahami adalah identitas sebagai Orang Melayu Jambi yang pola hidup dan
kebudayaannya (seperti bersekolah, tinggal di desa dan memeluk agama
Islam) tidaklah berbeda dengan masyarakat lainnya, sehingga mereka
merasa bukan menjadi bagian dari komunitas masyarakat yang memiliki
identitas  sebagai SAD.  Perampasan tanah yang dilakukan oleh industri dan
pengusiran paksa dari tanah leluhur terhadap SAD Batin 9 yang terjadi
dibanyak tempat merupakan masalah yang paling penting untuk segera di
selesaikan, karena telah menghilangkan sumber penghidupan dan
menyebabkan jeratan kemiskinan yang tak ada ujungnya.  Kemiskinan juga
akan bertalian erat dengan kebodohan dan rasa rendah diri.

3.4.  Antara Orang Rimba dan SAD Batin 9

Istilah SAD yang digunakan oleh pemerintah saat ini memang lebih merujuk
pada kehidupan Orang Rimba di dalam dan sekitar Taman Nasional Bukit
Dua Belas dan juga di sekitar dan didalam Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.
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Seperti penggolongan atau kriteria SAD yang dibagi oleh peme rintah
menjadi Kelana, Setengah Kelana dan Menetap.  Seperti yang telah
dikemukakan diatas, Orang Rimba dan SAD Batin 9 merupakan
komunitas/kelompok sukubangsa yang kehidupannya saat ini berbeda satu
sama lain.  Istilah SAD lah yang kemudian menyamarkan da n membuat
kedua komunitas ini dianggap sama oleh banyak kalangan. SAD Batin 9 juga
menolak disebut sebagai komunitas yang memiliki asal -usul dan keturunan
serta adat istiadat  yang sama dengan Orang Rimba.   Penolakan ini
didasarkan atas asal -usul, pola hidup serta adat dan tradisi yang berbeda
dengan Orang Rimba.

Beberapa  perbedaan antara SAD Batin 9 dengan Orang Rimba yang penulis
temukan antara lain adalah:

1. Didalam struktur sosial SAD Batin 9 dikenal dengan istilah pangkat dan
gelar.  Istilah pangkat merujuk pada kekuasaan seseorang secara politik
yang berkaitan dengan wilayah kekuasaan/wilayah adat.  Sedangkan
Gelar hanya mempunyai fungsi sosial.  Dalam struktur ke pangkatan,
secara struktural SAD Batin 9 mengakui kepemimpinan dari raja yang
berkuasa di Jambi pada waktu itu. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah
Batin 9 merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan atau Kesultanan
Jambi. Sedangkan pimpinan di setiap Batin disebut dengan Patih/Pati.
Temenggung merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur sosial
orang Rimba. Masing -masing kelompok---yang disebut dengan
rombong--orang Rimba memiliki Temenggung. Temenggung adalah
orang yang berwenang memberikan izin bagi siapapun yang mau
masuk dan berinteraksi dengan orang Rimba.  Ia juga berwenang
membuat keputusan yang menyang kut kepentingan orang Rimba.  SAD
Batin 9 juga mengenal  istilah Temenggung sebagai sebuah gelar yang
mengandung arti sebagai orang yang  pemberani dan bukan sebagai
pimpinan Batin.

2. SAD Batin 9 memiliki perkampungan/pusat pedusunan dan tinggal
menetap. Kalaupun mereka ke hutan maka mereka hanya menginap
untuk sementara waktu, untuk berburu hewan dan mencari hasil hutan
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lainnya (getah jernang, getah balam dll) .  SAD Batin 9 juga mengenal
bercocok tanam dengan cara berladang. Biasanya ladang tempat
mereka bercocok tanam jauh dari pusat pedusunan/perkampungan.
Selain berburu hewan di hutan, SAD Batin 9 mempunyai kebiasaan
untuk memelihara hewan ternak seperti ayam dan kambing.  Tempat
untuk hewan ternak biasanya berada di belakang rumah dengan
bangunan tersendiri yang terpisah dari bangunan rumah.
Orang Rimba tidak punya pusat pedusunan/perkampungan atau
dengan kata lain tidak menetap dan selalu berpindah -pindah yang
salah satunya penyebabnya adalah tradisi melangun yang ada didalam
kehidupan orang Rimba. Sekalipun berpindah-pindah, orang Rimba
memiliki suatu wilayah jelajah (landscap) tertentu dengan batas alam
tertentu yang berada dalam satu wilayah jelajah yang dikuasai oleh
orang Rimba.  Memelihara hewan ternak bagi orang Rimba adalah
sebuah hal yang tabu, sehingga mereka tidak memiliki kebiasaan untuk
membudidayakan hewan ternak.  Sebagian dari orang Rimba saat ini
sudah mulai mengusahakan tanaman karet dan berladang.

3. Orang Rimba mengenal tradisi melangun, yaitu sebuah tradisi apabila
ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia maka kelompok
mereka yang berada disekitar itu akan pergi karena tempat dimana
orang meninggal tersebut dianggap sial dan disamping itu mereka i ngin
melupakan kesedihannya karena meninggalnya salah satu anggota
keluarga bagi orang Rimba adalah sebuah peristiwa yang sangat
menyedihkan.  Mereka meninggalkan tempat tersebut dan akan
kembali lagi ketempat tersebut dalam waktu yang cukup lama.
Jenazah orang yang telah meninggal dunia tersebut tidak dimandikan
dan tidak dikuburkan dalam tanah.  Jenazah tersebut ditutup dengan
kain dari mata kaki hingga menutup kepala kemudian diletakkan di
sebuah pondok yang terletak jauh di dalam hutan.  Karena itu, or ang
Rimba tidak mengenal makam atau pemakaman tempat jenazah orang
yang telah meninggal dunia dikuburkan.
Lain halnya dengan SAD Batin 9 yang  tidak mengenal tradisi melangun.
Apabila ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia, maka
diadakan upacara pemakaman dengan membakar kemenyan serta
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doa-doa yang di mohonkan untuk keselamatan si jenazah yang
dikuburkan.  Makam-makam para leluhur SAD Batin 9 dianggap sebagai
salah satu keramat yang mengandung pengertian sebagai sesuatu
yang dianggap sakral dan mengandung kekuatan gaib.

Beberapa perbedaan d iatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara
SAD Batin 9 maupun Orang Rimba, sekalipun pemerintah atau pun beberapa
kalangan menyebut mereka dengan sebutan yang sa ma, yaitu Suku Anak
Dalam atau Orang Kubu.  Karena perbedaan-perbedaan tersebut, terutama
yang menyangkut dengan pola hidup, maka sudah semestinya pendekatan
pembangunan yang dilakukan pun harusnya berbeda dan tidak bisa
disamakan karena dua komunitas tersebut tentunya memiliki kebutuhan
yang berbeda. Mengenai tradisi melangun, sebagian kalangan beranggapan
bahwa SAD Batin 9 di masa lalu juga memiliki tradisi melangun.  Karena
proses interaksi sosial dengan sukubangsa lainnya yang telah berjalan cukup
lama, tradisi ini mulai ditinggalkan.  Akan tetapi, menurut Laung, salah satu
anggota LSM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jambi
berpendapat bahwa SAD Batin 9 seb anarnya juga mengenal tradisi
melangun dan saat ini, masih ada sebagian kecil SAD Batin 9 yang
menjalankan tradisi melangun.

Masalah utama yang dihadapi oleh SAD Batin 9 maupun O rang Rimba saat
ini relatif sama, yaitu persoalan pengakuan terhadap hak atas tanah adat
yang tidak hanya berfungsi sebagai salah satu alat produksi yang penting
tetapi juga sebagai satu kesatuan sosial dan budaya yang tidak boleh
diabaikan. Orang Rimba dan SAD Batin 9 sama-sama memiliki kearifan
tradisional untuk mengharmoniskan a ntara kebutuhan hidup dengan
keberlanjutan lingkungan yang justru pada saat ini tidak dimiliki oleh
perusahaan-perusahaan besar, baik di sektor kehutanan maupun di sektor
perkebunan kelapa sawit dengan izin konsesi mencapai ribuan hektar.

Penyebutan Suku Anak Dalam atau Suku Kubu kini menjadi sebutan u mum
bagi Orang Rimba dan juga SAD Batin 9. Dalam definisi pemerintah pada
saat ini baik orang Rimba maupun SAD Batin 9 digolongkan sebagai
Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Anak Dalam. Bagi SAD Batin 9,
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sebutan Orang Kubu sebenarnya sebutan bagi komunitas masyarakat asli
yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Lalan Propinsi Sumatera Selatan yang
juga didefinisikan oleh pemerintah sebagai SAD.
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BBAABB 44
KKEEHHIIDDUUPPAANN SSAADD BBAATTIINN 99
((PPeennggeelloollaaaann SSuummbbeerr DDaayyaa AAllaamm,, AAddaatt ddaann TTrraaddiissii))

ara manusia untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya
akan sangat tergantung dari proses perkembangan kebudayaan
berpikir dari sebuah kelompok masyarakat.  Pada tahap awal
perkembangan peradaban manusia, berburu dan meramu ( hunting
and gathering) menjadi sebuah model mata pencaharian ( mode of

production) utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari -hari. Pola
ekonomi yang memiliki ketergantungan  tinggi terhadap ketersediaan
hewan buruan atau mak anan di suatu tempat tertentu (hutan atau sungai),
menyebabkan pola tempat tinggal  suatu kelompok masyarakat dimasa
berburu dan meramu adalah berpindah -pindah (nomaden) dan tidak
menetap.  Seiring dengan pengalaman praktek suatu kelompok masyarakat
dalam berproduksi, berladang dan berternak kemudian muncul sebagai
sebuah cara untuk bertahan hidup menggantikan berburu dan meramu,
atau dua model produksi ini dijalankan secara berbarengan. Perkembangan
model produksi yang dijalankan oleh satu kelompok masyara kat dengan
kelompok masyarakat lain  disuatu tempat yang berbeda, tidaklah berjalan
linear atau berbarengan. Semua akan sangat tergantung dari kemajuan
praktek produksi dan kebudayaan berpikir  dari masing -masing kelompok
masyarakat disuatu tempat.

Begitu pula dengan kehidupan SAD Batin 9 yang dimasa lalu tersebar di
Sembilan aliran anak sungai.  Perkembangan taraf pengetahuan dan
kebudayaan berjalan berbeda di setiap kelompok.  Bab ini akan mengupas
kehidupan SAD Batin 9 (pemukiman, mata pencaharian da n pengelolaan
sumber kekayaan alam dan kebudayaan lainnya) dimasa lalu dan kondisi
kehidupan SAD Batin 9 pada saat sekarang.   Hal ini merupakan bagian dari
upaya untuk menggali aspek -aspek yang berkaitan dengan “kekhasan”
komunitas ini, sebagai sebuah ide ntitas yang menjadi pembeda dengan
sukubangsa lainnya, terutama Orang Rimba yang sering dikaitkan dengan
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SAD Batin 9 karena labelisasi sebagai SAD yang disematkan oleh pemerintah.
Tentu saja kondisi kehidupan di masa lalu akan sangat berbeda dengan
situasi sekarang.  Ada hal -hal yang tetap tidak berubah dan atau
dipertahankan.   Ada juga hal -hal yang telah berakulturasi dengan unsur
kebudayaan lain atau yang sepenuhnya telah berubah di dalam kehidupan
SAD Batin 9, seiring dengan perubahan yang ada disekita r kehidupan
mereka.

4.1.  Pemukiman dan Mata Pencaharian

Orang Rimba hidup dalam kelompok -kelompok kecil yang disebut dengan
rombong dan bermukim di sekitar dan didalam Taman Nasional Bukit Dua
Belas dan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan pola hidup yang
berpindah-pindah (semi nomaden) karena tradisi melangun, dengan batas-
batas tertentu yang telah di sepakati oleh setiap kelompok. Mereka
menempati pondok-pondok yang disebut dengan sesudongon. Aktivitas
berburu dan memanfaatkan hasil hutan seperti menc ari jernang dan
mengambil madu di dalam hutan tidak lagi menjadi sumber mata
pencaharian utama Orang Rimba. Menurut Pengendum--salah satu pemuda
Orang Rimba di Makekal Hulu --sejak tahun 1990 an, Orang Rimba mulai
mengenal tanaman perkebunan seperti karet dan menanamnya diatas lahan
yang mereka miliki.  Pada awalnya, pohon karet yang ditanam hanya untuk
“penanda” bahwa lahan tersebut telah mempunyai pemilik. Penyebabnya,
Orang Melayu dan penduduk Transmigrasi yang tinggal di sekitar wilayah
kelola Orang Rimba sering kali membuka lahan milik Orang Rimba untuk di
jadikan kebun.  Orang Melayu dan penduduk Trans beranggapan bahwa
lahan tersebut tidak ada yang memiliki, karena tidak ada tanaman komoditi
(sawit atau karet) layaknya kebun -kebun yang dimiliki oleh O rang Melayu
atau masyarakat Transmigras i.  Karena dianggap menguntungkan, awal
tahun 2000, semakin banyak Orang Rimba yang membuka hutan dan
menanaminya dengan tanaman karet. Di wilayah Orang Rimba di Makekal,
kebun karet milik Orang Rimba akan sangat mu dah kita temukan, begitu
juga dengan aktivitas pembukaan lahan untuk dijadikan kebun karet.
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Aktivitas berburu atau menjerat binatang dan mencari jerna ng memang
masih dilakukan oleh O rang Rimba, tapi tidak sebagai mata pencahari an
utama sejak mereka mengenal dan memiliki pengetahuan tentang nilai
ekonomi dari getah yang dihasilkan dari tanaman karet. Ekonomi subsisten
mulai ditinggalkan dan tidak sepenuhnya dipertahankan, berganti dengan
ekonomi yang berbasis komoditi. Walapun demikian, Temenggung Pemubar
di Makekal Hulu menyatakan bahwa aturan adat masih tetap b erlaku dan
dipegang teguh oleh Orang Rimba, seperti tidak boleh membuang air besar
di sungai dan apabila dilanggar, denda adat dengan menyerahkan 300
lembar kain harus dip atuhi oleh setiap orang yang melanggar aturan
tersebut. Peran Temenggung sebagai pimpinan rombong masih diakui dan
dihormati.

Gambar 5. Sesudungon, rumah Orang Rimba (Sumber :   Dokumentasi Kelompok Makekal
Bersatu)

Sebagian dari Orang Rimba mulai menetap di rumah -rumah yang
merupakan bantuan dari Dinas Sosial Propinsi Jambi melalui program
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Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) yang terletak di desa -desa
sekitar Taman Nasional Bukit Dua Belas. Tapi banyak juga program PKMT
milik Dinas Sosial Propinsi Jambi yang gagal.  Banyak O rang Rimba yang
kembali masuk ke dalam hutan karena disanalah sumber penghidupan
mereka sedangkan di tempat yang baru mereka tidak memiliki lahan sebagai
alat produksi utama untuk dijadikan sandaran keh idupan.  Selain ruang
hidup yang semakin sempit akibat dominasi kekuasaan negara atas
penguasaan hutan (Taman Nasional Bukit Dua Belas) , taraf pengetahuan
yang masih rendah menjadi salah satu persoalan yang juga menghambat
kemajuan Orang Rimba.

Pola hidup SAD Batin 9 adalah menetap.  Mereka menempati rumah -rumah
panggung yang terletak di sepanjang aliran sungai yang terhubung dengan
sungai-sungai lainnya dan bermuara di sungai -sungai besar seperti sungai
Batang Hari dan Sungai Batang Tembesi. Seluruh rumah berada didalam
Dusun sebagai satuan tempat pemukiman.  Menurut cerita Pak Nurman
yang tinggal di Bajubang Kabupaten Batang Hari, Dusun Pinang Tinggi
merupakan salah satu Dusun yang ramai, bahkan terdapat beberapa rumah
milik orang Belanda di dalam Dusun tersebut.  Jalur pipa minyak yang
melintasi Dusun Pinang Tinggi merupakan salah satu alasan kenapa
kemudian Belanda membangun pemukiman di wilayah Dusun Pinang Tinggi.
Jalan-jalan dibuat lebar yang sekaligus menjadi jalur transportasi darat dan
merupakan jalur perlintasan kuda milik orang -orang Belanda.  Masyarakat
Dusun biasa menyebut jalan itu dengan sebutan Jalan Kudo.

Menurut cerita, layaknya rumah -rumah Orang Melayu, rumah SAD Batin 9
adalah rumah panggung yang mempunyai ciri ber atap ijuk enau dibagian
depan dan atap rumah dibagian belakang terbuat dari mengkuang (sejenis
daun pandan besar).  Di belakang rumah biasanya terdapat kandang untuk
hewan ternak yang beratap daun rumbai. Seperti itulah ciri khas rumah
SAD Batin 9 di masa lalu seperti yang disampaikan Pak Zainul di Dusun
Sialang Pungguk.  Menurut Pak Zainul, kondisi rumah orang -orang Batin 9
telah berubah dan mengikuti perkembangan zaman.  Saat ini, orang -orang
Batin 9 tidak sepenuhnya mempertahankan model rumah panggung sebagai
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tempat tinggal.  Dibanyak tempat, rumah -rumah SAD Batin 9 kini
beravariasi.  Selain bentuk rumah yang bukan merupakan rumah panggung,
dinding rumah pun sudah terbuat dari beton dan berlantai semen.   Bagi
yang memiliki sumber pendapatan yang relatif baik, rumah -rumah sudah
diisi dengan peralatan elektronik seperti televisi dengan antena parabola
dan seperangkat alat -alat elektronik lainnya.  Kondisi seperti ini bisa kita
temukan di banyak Desa dimana SAD Batin 9 bermukim, seperti Desa
Kilangan, Desa Singkawang, De sa Bungku, Desa Lamban Segatal dan
dibanyak desa yang lainnya.  Sebagian lagi tinggal di perumahan trans sosial
bantuan dari pemerintah melalui program PKMT.

Gambar 6. Rumah Pak Kutar di Dusun Tanah Menang (Sumber : Dokumentasi Yayasan Setara
Jambi)

Kondisi berbeda akan kita temukan pada kelompok SAD Batin 9 yang
memilih untuk bertahan di tanah leluhur mereka yang telah disulap menjadi
konsesi perkebunan kelapa sawit milik PT Asiatic persada (dahulu PT Bangun
Desa Utama) dan juga  konsesi hutan restorasi yang saat ini dikuasai oleh PT
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REKI.  Tempat tinggal mereka sangat sederhana dengan dinding yang
terbuat dari kulit kayu yang dikeringkan.  Pak Kutar yang tinggal di Dusun
Tanah Menang yang kini menjadi Hak Guna Usaha (HGU) PT Asiatic Persada,
tinggal bersama keluarganya didalam rumah panggung yang lantainya
terbuat dari potongan bambu dan dinding rumah yang terbuat dari kulit
kayu yang dikeringkan dan diikat dengan menggunakan rotan (lihat Gambar
6).  Atap rumah yang digunakan adalah daun Rumbai.

Ketiadaan atau rendahnya sumber pendapatan, membuat mereka memilih
untuk bertahan dengan kondisi rumah semacam itu.  Pak Kutar dan
beberapa keluarga SAD Batin 9 yang masih bertahan di dalam Dusun Tanah
Menang hanya memanfaatkan sisa -sisa tanaman karet tua peninggalan
orang tua yang tidak tergusur ketika pembukaan kebun yang dilakukan oleh
PT Bangun Desa Utama (kini PT Asiatic Persada) di tahun 1986.  Yang paling
menyedihkan, saat ini, sebagian besar dari mereka hanya menjadi buruh
pemungut berondolan50 di perkebunan kelapa sawit milik PT Asiatic Persada.
Sebagian lagi, terpaksa mencuri buah milik PT Asiatic Persada karena
ketiadaan sumber penghidupan.  Sungguh luar biasa dampak perampasan
tanah yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan monokultur kelapa s awit
milik PT Asiatic Persada terhadap orang -orang seperti Pak kutar, Pak Wahab,
Pak Mat Aman dan puluhan keluarga -keluarga lainnya di Dusun Tanah
Menang.  Menjadi buruh dan miskin di tanah sendiri, itulah kata -kata yang
tepat untuk menyebut kondisi SAD Ba tin 9 di Dusun Tanah Menang saat ini.
Sebuat potret buram dari dampak pembangunan  industri perkebunan
kelapa sawit skala besar yang membuat SAD Batin 9 kehilangan tanah dan
sumber-sumber penghidupan.

Mengenai mata pencaharian, ada ungkapan yang menggambarkan
kebiasaan SAD Batin 9 dalam memenuhi kebutuhan hidup.  Ungkapan
tersebut adalah :

50 Berondolan adalah buah kelapa sawit yang telah matang dan terlepas dari tandannya dan
jatuh ke tanah
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“Musim pangkal tahun buka k umoh dan ngambek repoh dari
batang sialang.  Kalo musim kemarau cari ikan, mengakap dan
menuboh di sungai.  Kalo musim buah masak, temalam nunggu
durian gugur.  Kalo musim padi masak, mancing ikan di sungai
dan memikat ayam utan.”

Atau diterjemahkan penulis sebagai berikut :

“Di awal tahun membuka kebun/ladang dan mengambil madu
dari pohon sialang.  Jika musim kemarau, mencari ikan di
sungai, menangkap ikan dengan telapak tangan dan meracun
ikan (dengan menggunakan akar -akaran) di sungai.  Kalau
musim panen buah-buahan, dimalam hari menunggu durian
yang jatuh (durian yang masak).  Kalau musim panen padi,
memancing ikan di sungai dan memikat ay am hutan “.

Ungkapan diatas menunjukkan kebiasaan SAD Batin 9 atau cara SAD Batin 9
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari -hari.   Ketergantungan dengan
alam mengikat SAD Batin 9 untuk terus menjaga kelestarian alam seperti
hutan dan sungai karena berpengar uh terhadap sumber penghidupan
mereka. Untuk  membuka kebun/ladang, SAD Batin 9 mempunyai aturan
tersendiri, yaitu tidak boleh membuka kebun/ladang secara individual dan
harus berkelompok. Ini mengandung pengertian bahwa sebuah kawasan
hutan yang akan dibuka untuk dijadikan kebun/ladang tidak boleh dimiliki
oleh satu orang saja, meskipun setiap lahan garapan masing -masing individu
dikawasan tersebut mempunyai batas -batas yang sudah disepakati bersama.

Pengaturan batas lahan dilakukan dengan mengaitkan k ayu yang memiliki
cabang dahan ke celah kayu di batas lahan. Sedangkan jumlah kaitan sama
dengan jumlah orang yang ikut dalam membuka lahan. Pengambilan getah
kayu hutan yang mengakibatkan kayu rusak dikenakan sanksi adat berupa
penolakan dari pengurus adat atas segala proses pinangan pengantin,
kecuali sudah ada pengakuan terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan
telah menyebabkan matinya kayu tadi. Bagi penyerobot lahan atau dalam



Membangkitkan Batang Terendam
Sejarah Asal-Usul, Kebudayaan dan Perjuangan Hak SAD Batin 9 59

istilah SAD Batin 9 disebut cengan rangas (mengambil lahan milik orang
tanpa izin) cukup diselesaikan secara musyawarah (permohonan maaf dan
pengembalian lahan). Dimasa Kesultanan Melayu yang membagi wilayah
menjadi beberapa Marga/Kalbu/Bathin. Jika ada pemanfaatan hutan dari
masyarakat di luar Marga/Bathin, maka berlaku sistem “Ke air berbunga
pasir, ke darat berbunga kayu ” (semacam pajak/insentif untuk
Marga/Bathin).  Hal ini juga berlaku di wilayah -wilayah dimana SAD Batin 9
bermukim.

Dalam membuka hutan/lahan untuk dijadikan kebun, harus di dahului
dengan beterawas, yaitu semacam ritual untuk meminta  “izin” kepada
makhluk gaib yang diyakini oleh SAD Batin 9 berada di setiap lokasi dimana
lahan untuk berkebun akan dibuka. Ritual adat ini menggunakan kemenyan
yang dibakar dan dilanjutkan dengan doa -doa atau mantera yang dibacakan
oleh seorang dukun untuk memohon “izin” pada makhluk gaib yang ada di
tempat tersebut.    Dalam kosmologi SAD Batin 9, tidak semua tempat bisa
di buka menjadi kebun/ladang.  Semuanya sangat tergantung dengan
“restu” dari makhluk gaib yang diperoleh melalui ritual beterawas.   Apabila
dukun melarang tempat itu dibuka menjadi kebun, berarti areal tersebut
diyakini sebagai keramat yang harus dihargai dan dij aga. Ritual beterawas
juga dilakukan oleh SAD Batin 9 ketika membangun rumah, menyambut
kelahiran anak, upacara pemakaman dan ritual pengobatan tradisional.

Gambar 7.
Ritual beterawas yang
Dilakukan di Salah Satu
Lokasi  Pemakaman Tua
Milik SAD Batin 9 di Sungai
Bahar.
(Sumber : Dokumentasi
Yayasan Setara Jambi)
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Meskipun sebagian besar SAD Batin 9 telah memeluk agama I slam, ritual
beterawas masih tetap dilakukan oleh sebagian besar SAD Batin 9 apabila
ingin membuka kebun/ladang. Kebun-kebun yang dimiliki oleh SAD Batin  9
biasanya terletak jauh dari pemukiman.  Ketika membuka lahan atau hutan
untuk dijadikan kebun, SAD Batin 9 akan menetap agak lama di tempat
tersebut (mandah) sampai lahan atau hutan yang telah dibuka dan
dibersihkan, siap untuk ditanami dengan pohon karet atau pun pohon
buah-buahan.  Ketika membuka hutan dan terdapat pohon -pohon yang
bernilai tinggi seperti pohon sialang dan buah -buahan akan tetap di jaga
dan tidak akan ditumbangkan.

Pada tahap awal, SAD Batin 9 akan menanami lahannya dengan tanaman -
tanaman pangan seperti singkong dan padi ladang, setelah itu barulah
menanam tanaman komoditi seperti pohon karet.  Meski tanaman karet
telah menghasilkan getah, lahan untuk tanaman pangan tetap
dipertahankan.  Hal ini dilakukan  sebagai upaya untuk memenuhi
kebutuhan pangan keluarga. Tanaman pangan dan pohon bauh -buahan
dengan jenis yang  beragam dirawat dan dipelihara dengan baik.  Dengan
demikian, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup dan sekaligus
menjaga kedaulatan pangan komunitas dalam satu kesatuan ekosistem
yang harmonis dan tidak merusak.  Oleh karena itu, banjirnya izin HPH yang
dikeluarkan di dalam kawasan hutan dan praktek pembangunan industri
perkebunan monokultur seperti HTI dan kelapa sawit, tidak hanya
menimbulkan konflik lahan dan merusak ekosistem, tapi juga
menghancurkan sumber -sumber penghidupan SAD Batin 9 dan
menghancurkan nilai -nilai kearifan lokal SAD Batin 9 dalam mengelola
sumber-sumber kekayaan alam.

Sekali lagi, jauh sebelum negara ini ber diri dan membuat perundang -
undangan mengenai pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya ,
masyarakat adat/lokal seperti SAD Batin 9, telah lebih dahulu memiliki
sistem keyakinan lokal yang sangat ramah lingkungan.  Ikatan kesejarahan
telah menciptakan suatu sistem ketergantungan antara kehidupannya
dengan sumber daya hutan dan sumber-sumber kekayaan alam lainnya.
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Menjaga dan merawat hutan bagi SAD Batin 9 merupakan kewajiban yang
diatur dalam norma sosial mereka .  Tidak ada aktifitas yang sifatnya
eksploitasi terhadap hutan, lahan atau pun sungai.  Pada  tempat yang
diperbolehkan untuk dibuka menjadi kebun, penebangan kayu dilakukan
secara pilih-pilih dan tidak boleh sembarangan.  Tanaman jernang atau
pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomi tinggi sepert i pohon sialang yang
menjadi tempat lebah membuat sarang dan menghasilkan madu, tidak akan
ditumbangkan.

Begitu juga dengan cara SAD
Batin 9 memanfaatkan sumber
air sebagai tempat untuk
mencari ikan.  Kalau air sungai
sedang surut,  mereka hanya
menggunakan tangan untuk
mencari ikan atau mengakap
atau mencari ikan dengan cara
memancing dan menuboh yang
artinya meracun ikan dengan
menggunakan akar -akaran
untuk memperoleh ikan
tertentu yang ingin dicari
tanpa mencemari sungai.
Berburu juga dilakukan oleh
SAD Batin 9, seperti berburu
landak dan menjerat rusa
dengan alat yang disebut
dengan keluntang jerat . Ada
juga aktivitas yang disebut
dengan memikat ayam hutan,
yaitu; ayam hutan yang ingin

diburu dipikat dengan ayam lain yan g dibawahnya sudah dipasang jerat.
Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian ayam hutan yang susah untuk
ditangkap.  Suara yang keluar dari ayam tersebutlah yang akan menarik
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perhatian ayam hutan untuk keluar. Aktivitas semacam inilah yang disebut
dengan memikat ayam hutan.

Hutan bagi SAD Batin 9 tidak hanya sebagai salah satu sumber
penghidupan, tapi juga sumber norm a, nilai dan pandangan hidup SAD
Batin 9.  Penghormatan terhadap alam inilah yang kemudian menimbulkan
harmonisasi antara upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari -hari dengan
keberlanjutan lingkungan. Tetapi, pengetahuan tentang kearifan mengelola
sumber-sumber kekayaan alam telah dihancurkan oleh massifnya
pembangunan industri -industri ekstraktif di sektor kehutanan, perkebunan
dan pertambangan yang dilegalkan oleh negara. Kearifan pengelolaan
sumber kekayaan alam yang tentu berbeda dengan perilaku perusahaan
pemegang konsesi hutan (HPH dan HTI) dan perusahaan sawit yang
membuka ratusan hektar hutan dan lahan tanpa memperdulikan dampak
yang akan timbul dari aktivitas tersebut.  Disisi yang lain, prinsip
pengelolaan sumber kekayaan alam dengan harmonisasi antara
pemenuhan terhadap kebutuhan hidup dan keberlanjutan lingkungan
seperti yang dijalankan oleh SAD Batin 9 seringkali dianggap tidak sesuai
dengan kaidah modernisasi yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan
karena itu tidak musti untuk dipertahankan.

Sekitar tahun 1910-1912, Pemerintah Kolonial Belanda mendistribusikan
bibit karet kepada masyarakat Jambi untuk di budidayakan, termasuk SAD
Batin 9.  Dari sinilah SAD Batin 9 mulai mengenal tanaman yang bernilai
komoditi. Masa itu dikenal dengan zaman koepon. Sebuah situasi yang
merujuk pada maraknya penjualan kupon-kupon izin panen karet milik
pribumi yang dikeluarkan Belanda, guna men gatur produksi dan distribusi
karet yang berlimpah di Jambi pada waktu itu .  Menurut cerita Pak Nurman,
Dusun Pinang Tinggi merupakan salah satu Dusun yang dijadikan tempat
untuk penukaran kupon.

Budidaya tanaman karet mayoritas diusahakan oleh masyaraka t pribumi
secara perorangan (keluarga) yang dikelola secara kolektif kekeluargaan.
Dengan sistem pemberian kupon, masyarakat Jambi (termasuk juga SAD
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Batin 9) bergiat untuk menanam karet dan dengan demikian, produksi dari
komoditi tanaman karet ini tetap bisa dijaga dan harga getah karet bisa
dikontrol oleh pemerintah Belanda.

Pada periode ini sesungguhnya SAD Batin 9 mulai mengalami perubahan
sosial dalam bentuk mata pencaharian dimana mereka diperkenalkan
dengan sistem pertanian komiditi oleh Belanda--meski pola pertanian
subsistensi masih tetap dijalankan. Sebelum mengusahakan tanam an
perkebunan seperti karet, SAD Batin 9 juga mencari getah jernang,
mengambil madu dari pohon sialang dan mengambil damar yang tumbuh
liar di dalam hutan untuk dijual/dibart er dengan beberapa kebutuhan
pokok.  Dimasa lalu, sungai menjadi jalur transportasi utama untuk
melakukan proses jual beli atau melakukan barter barang -barang
kebutuhan pokok antara SAD Batin 9 dengan komunitas lain. SAD Batin 9
juga menanam padi ladang d an umbi-umbian untuk memenuhi kebutuhan
pangan sehari-hari. Penghidupan SAD Batin 9 dengan mengandalkan hasil
dari getah karet masih bertahan dan merupakan salah satu mata
pencaharian utama SAD Batin 9 sampai saat ini --selain tanaman kelapa
sawit yang juga mulai diusahakan.  Sedangkan aktivitas memungut jernang
dan mengambil madu dari pohon sialang bukanlah menjadi sumber
pencaharian utama karena hutan di wilayah SAD Batin 9 sudah lama hilang
dan berganti kebun kayu (HTI) dan kebun kelapa sawit milik peru sahaan.

Pembangunan perkebunan karet dan adanya eksplorasi minyak bumi yang
dilakukan oleh Belanda di  daerah -daerah yang menjadi pemukiman SAD
Batin 9, mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk membuka sejumlah
ruas jalan bagi kepentingan hasil produksi milik mereka. Kondisi ini
sekaligus meningkatkan interaksi sosial SAD Batin 9 dengan masyarakat
luar.   Dari proses interaksi inilah yang kemudian terjadi pertukaran makna,
negosiasi nilai, dan pada level tertentu interaksi yang terjadi akan
menghasilkan sebuah kualitas baru (misal; perkembangan pengetahuan dan
teknologi) yang kemudian dirasakan oleh SAD Batin 9.
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Menurut Herbert Blumer (1969)51, proses interaksi sosial terjadi pada saat
manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki se suatu
tersebut bagi manusia.  Kemudian, makna yang dimiliki sesuatu itu berasal
dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya.  Terakhir, adalah makna
tidak bersifat tetap, na mun dapat diubah, perubahan terh adap makna
dapat terjadi melalui proses penafs iran yang dilakukan orang ketika
menjumpai sesuatu.  Proses tersebut disebut juga dengan “interpretative
process”.

Sebagian besar SAD Batin 9 sudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar
dan tidak lagi sepenuhnya mempertahankan model rumah panggung
sebagai tempat tinggal, atau pun bermukim di sekitar aliran sungai dan juga
tidak lagi sepenuhnya hidup berkelompok berdasarkan anak sungai yang
dikuasai oleh setiap jajaran Batin 9 seperti di masa lalu.  Adanya interaksi
sosial dengan masyarakat pendatang yang cenderung tinggal di tempat -
tempat dimana akses transportasi jalan mulai dibangun, dan semakin
massif terutama sejak  program transmigrasi yang dijalankan oleh
pemerintah sekitar 1974 mempunyai pengaruh dalam proses difusi
kebudayaan. Dalam proses difusi antara dua masyarakat yang berdekatan,
sebagai komunitas yang lebih sederhana kebudayaannya daripada
masyarakat pendatang yang berasal dari Jawa, SAD Batin 9 cenderung lebih
banyak menerima kebudayaan dari masyarakat pendatang yang
kebudayaannya lebih maju.

Proses sosial merupakan segi dinamis masyarakat yang akan menunjukkan
bahwa masyarakat akan berubah terus, pun demikian terjadi hubungan yang
akan saling mempengaruhi antara individu dan kelompok.  Pada
kenyataannya, memang tak akan terjadi perubahan (proses sosial) tanpa
adanya hubungan antara kekuatan -kekuatan yang ada.  Interaksi sosial
merupakan hubungan -hubungan sosial yang dinamis yang menyan gkut
hubungan antara orang per orang, antara kelompok -kelompok manusia,
maupun antara orang per orang dan kelompok manusia.  Yang dimaksud
dinamis adalah bahwa interaksi akan memungkinkan suatu individu atau

51 Dalam Soyomukti, 2010:314
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kelompok berubah52.  Tak ada lagi cerita menjerat rusa dan aktivitas
memikat ayam hutan, karena hutan sudah berganti menjadi perkebunan
sawit dan HPH. Menuboh dan mengakap ikan sudah semakin sulit karena
sungai menjadi dangkal dan menyempit.

Derasnya investasi di sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit sejak
akhir tahun 1970 dan diawal tahun 1980 menyebabkan beberapa wilayah
yang menjadi tempat tinggal/pedusunan dan perladangan mili k SAD Batin 9
tergusur. Negara yang pada asasnya berkewajiban untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyatnya justru berpe rilku layaknya tuan tanah yang dengan
mudah mengeluarkan izin untuk industri -industri ekstraktif diatas tanah
milik SAD Batin 9.  Dampak yang muncul akibat p erilaku negara ini adalah
seperti yang dialami oleh SAD Batin 9 di Batin Bahar.  Mereka harus
kehilangan hutan sebagai salah satu sumber penghidupannya, serta harus
kehilangan dusun dan perladangan yang masuk dalam wilayah konsesi
perusahaan akibat investasi di sektor perkebunan kelapa sawit seperti PTPN
VI dan PT Bangun Desa Utama (sekarang PT Asiatic Persada) dan konsesi
HPH Asialog (kini dikuasai oleh PT REKI) .

Sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai karakter defensif, mereka
lebih memilih untuk menyingkir ke tempat lain dari pada harus melakukan
perlawanan.  Sikap pemerintah Orde Baru yang repre sif dan menggunakan
cara militer untuk menjamin keamanan sebuah investasi menjadi salah satu
alasan bagi SAD Batin 9 untuk memilih menyingkir dari dusun maupun
perladangannya dari pada harus melawan senjata api milik aparat kepolisian
dan tentara.  Tidak heran apabila kebanyakan SAD Batin 9 yang saat ini
tinggal di Desa Bungku, Desa Pompa Air, Desa Tanjung Lebar, Desa Nyogan,
Desa Nebang Para, Dusun Penyerokan dan Dusun Sungai Beruang hidup
dalam kondisi serba miskin dan tidak memiliki akses yang memadai un tuk
memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak -anak.

52 Soyomukti, 2010:311-312
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Ngambek Repoh di Batang Sialang, Kearifan Lokal Yang Tersisa

Salah satu aktivitas pemanfaatan sumber daya hutan yang tersisa dan masih
dilakukan oleh SAD Batin 9 adalah mengambil madu dari pohon sialang yang
dalam istilah SAD Batin 9 adalah “ Ngambek repoh di Batang Sialang ”.
Pohon sialang berbentuk kurus dan menjulang tinggi tanpa ranting di
sepanjang batang pohon. Ranting dedaunan baru ada di pucuk tertinggi
pohon. Pohon ini mudah dilihat karena tingginya yang mencolok diantara
pohon sekitarnya. Sialang adalah jenis pohon yang besar dengan garis
tengah batang pohonnya bisa mencapai 100 cm atau lebih, dan tingginya
bisa mencapai 25 sampai 50 Meter. Beberapa contoh pohon sialang adalah
pohon Benuang (Octomeles Sumatrana ), Cempedak air (Artocarpus
Maingayi), pohon tualang (Koompassia Parvifo lia), Menggeris, jenis
Kedundung, Batu, Balau, Kr uing, Ara dan lain-lain yang bisa disarangi lebah
hutan (apis dorsata), masyarakat di Sumatera menyeb utnya dengan nama
pohon/batang Sialang. Lebah-lebah yang ada di batang sialang adalah lebah

hutan (apis dorsata) yang membangun sarangnya di dahan -dahan pohon

dan satu dahan bisa ditempati 20 sarang lebah.  Se tiap sarang bisa berisi
sampai kira-kira 30 kilogram madu asli alamiah, bahkan mampu
memproduksi ratusan kilogram madu lebah batang sialang.

Sebagai pohon yang menjadi tempat bagi lebah untuk membuat sarang dan
memproduksi madu, batang sialang mempunyai nilai yang penting bagi
kehidupan SAD Batin 9.  Penghargaan yang tinggi terhadap batang sialang
diwujudkan dengan menetapkan batang sialang seb agai keramat yang harus
dilindungi dan juga penerapan denda adat bagi setiap orang yang menebang
batang sialang tanpa izin.  Seseorang yang menebang batang sialang tanpa
izin akan dikenai denda pembayaran kain yang panjangnya menyamai
jumlah kain yang dili litkan ke batang sialang yang telah ditebang.  Apabila
tinggi batang sialang yang ditebang 50 Meter, maka kain yang harus
dibayarkan oleh si penerima denda adalah sesuai dengan jumlah kain yang
dibutuhkan untuk meliliti batang sialang yang tingginya 50 Met er tersebut.
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Pengambilan madu dari batang sialang dilaksanakan pada malam hari  saat
bulan tidak terlalu terang. Sebab bila ada cahaya dan lebah masih begadang
beterbangan, akan mengganggu proses pengambilan madu .  Proses
pengambilan madu dari batang sia lang dilalui dengan berbagai ritual yang
dijalankan mulai dari awal/persiapan hingga proses akhir pengambilan madu
dari batang sialang.  Pengambilan madu dari batang sialang membutuhkan
tenaga 3 sampai dengan 4 orang, dengan satu diantaranya bertugas untu k
memanjat batang sialang dan sisanya lagi menunggu atau berjaga -jaga di
bawah batang sialang.  Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk
mengambil madu dari batang sialang yang tingginya bisa mencapai lebih dari
50 Meter.  Orang yang memiliki keahlian me ngambil madu dari batang
sialang disebut dengan Bujang Piawang .  Penerangan yang digunakan
biasanya adalah lilin atau obor.

Sebelum memanjat batang sialang, Bujang Piawang harus membersihkan
badannya terlebih dahulu dengan cara berkeramas atau dalam ajaran agama
Islam disebut dengan mandi wajib. Berkeramas bertujuan untuk
mensucikan diri agar terlindungi dari bahaya dan ancaman lain yang akan
mencelakakan Bujang Piawang selama proses pengambilan madu dari
batang sialang.  Sebelum memutuska n untuk memanjat batang sialang,
Bujang Piawang akan mengamati terlebih dahulu semut -semut yang ada di
batang sialang.  Apabila semut yang ada dibatang sialang semuanya berjalan
ke arah bawah batang sialang atau semuanya berjalan kearah atas batang
sialang, maka itu pertanda bahwa batang sialang tidak dapat dinaiki (hari
buruk).  Bila semut-semut yang ada dibatang sialang ada yang berjalan
keatas dan juga kebawah, maka batang sialang dapat dinaiki (hari baik).
Untuk memanjat batang sialang, dibutuhkan pasa k dari kayu yang
ditancapkan di batang sialang yang berfungsi sebagai tangga.  Setelah
dipastikan bahwa batang sialang tersebut bisa dinaiki, maka Bujang Piawang
akan melanjutkan ritual berikutnya.

Ritual berikutnya adalah menepuk ---dengan menggunakan tang an--dibagian
pangkal batang sialang sebanyak 7 kali ---ada juga yang hanya 3 atau 5 kali
tepukan--- dan dilanjutkan dengan membaca mantera.  Setelah itu, Bujang
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Piawang mulai memanjat batang sialang dan ketika sampai ditengah batang
sialang, Bujang Piawang akan menepuk lagi batang sialang sebanyak 7 kali
dan membaca mantera yang sama.  Ketika sudah sampai diatas dahan
pertama, Bujang Piawang kembali menepuk batang sialang sebanyak 7 kali
dan kembali mambaca mantera yang sama.  Mantera tersebut berisi
permohonan agar keselamatan Bujang Piawang tetap terjaga dan tidak
terjatuh saat memanjat batang sialang.  Karena itu, Bujang Piawang
meminta perlindungan dari “malaikat empat” penjaga  batang sialang dari
semua gangguan roh halus atau gangguan alam lainnya. “M alaikat empat”
adalah malaikat yang diyakini akan melindungi tubuh Bujang Piawang dari
sisi sebelah kanan dan kiri serta sisi bagian atas dan bawah selama proses
pengambilan madu dilaksanakan.

SAD Batin 9 meyakini bahwa terdapat “roh halus” yang menjadi “ penjaga”
dari setiap batang sialang. Mantera tersebut dibutuhkan untuk melindungi
Bujang Piawang selama proses pengambilan madu dari batang sialang.  Pak
Markus, Bujang Piawang yang tinggal  di Dusun IV Sungai Beruang Desa
Tanjung Lebar membacakan mantera tersebut kepada penulis.  Isi mantera
tersebut adalah:

“Tegayak kanan sambar kanan, tegayak kiri sambar kiri, tegayak belakang
sambar belakang, tegayak diadapan sambar diadapan”

Mantera diatas merupakan permohonan dari Bujang Piawang kepada Tuhan
agar dilindungi oleh “malaikat empat”.  “Malaikat empat” akan melindungi
Bujang Piawang dari segala gangguan, baik yang berasal dari “roh halus”
penjaga batang sialang maupun gangguan lainnya yang bisa datang dari
empat arah (kanan, kiri, de pan dan belakang).  Jika gangguan tersebut
datang dari arah sebelah kanan dan mengancam keselamatan atau bisa
membuat Bujang Piawang terjatuh dari pohon, malaikat yang ada disebelah
kanan menyelamatkannya dengan cara memegang ( sambar) agar tidak
terjatuh (tegayak) ke tanah.  Begitu juga dengan gangguan yang datang dari
arah sebelah kiri, atas dan bawah.  Dengan mantera tersebut, keselamatan
Bujang Piawang selama proses pengambilan madu akan terlindungi.
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Sambil memanjat pohon sialang, Bujang Piawang membawa obor dari kulit
pohon. Kulit pohon ini sangat mudah memijar tapi tidak sampai api
menyala. Setelah memijar, kulit pohon ini akan rontok berjatuhan. Di saat
inilah, lebah-lebah akan mengejar rontokan pijar obor yang jatuh seperti
kembang api. Dengan begitu, Bujang Piawang akan lebih leluasa
mengambil madu yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya (lebah yang
bersarang didahan batang sialang). Proses pengambilan madu dari awal
hingga akhir selalu diiringi dengan mantera atau  nyanyian -nyanyian dengan
senandung yang mendayu dan isi dari mantera atau nyanyian tersebut
adalah rayuan-rayuan pada lebah yang sudah tidur.  Kalau ternyata masih
ada beberapa ekor yang menyengat, Bujang Piawang tetap tenang dan tidak
marah.  Berkali-kali pula ia menendangkan mantera dan nyanyian hingga
selesai pengambilan madu. Saat sudah di puncak pohon atau dekat dengan
sarang yang akan diambil madunya, Bujang Piawang akan mendendangkan
isi mantera atau nyanyian lainnya. Saat turun dari pohon pun, Bujang
Piawang tetap mendendangkan lagu yang isinya pamitan dan hiburan
kepada lebah agar tidak gundah atau sedih karena madunya diambil. Jadi,
seluruh proses memetik madu diiri ngi dengan dendangan lagu dan mantera
yang merdu.  Menurut Pak Markus, hal ini dilakukan sebagai wujud
penghormatan kepada lebah madu hutan yang bersarang di batang sialang,
karena telah menjadi sumber pendapatan dan penghidupan  untuk orang
banyak.

Meskipun perkembangan teknologi sudah sedemikian maju, pengambilan
madu dari batang sialang dengan berbagai ritual yang ada tetap dilakukan
dan dijalankan oleh SAD Batin 9.  Hal ini menunjukkan penghormatan yang
tinggi terhadap sumber -sumber kehidupan.  Pembaya ran denda yang tinggi
sengaja diterapkan bagi orang -orang yang menebang batang sialang tanpa
izin. Bagi SAD Batin 9, menebang batang sialang sama halnya dengan
menghilangkan sumber -sumber penghidupan, oleh karena itu, harus tetap
dijaga dan dihormati.  Ma du hutan merupakan produk organis yang
dihasilkan oleh lebah madu hutan yang mencari makan dari bunga -bunga
yang berasal dari pohon buah -buahan dan tanaman yang ada di hutan dan
membentuk sarangnya didahan -dahan pepohonan hutan, sehingga menjadi
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salah satu alasan kenapa kualitas madu hutan diakui . Dengan kata lain,
terjaganya keanekaragaman hayati akan menjadi jaminan terhadap
kesediaan madu yang berasal dari lebah madu hutan yang bersarang di
pohon sialang, dan sekaligus merupakan produk organis yang dapat menjadi
sumber pendapatan bagi masyarakat seperti SAD Batin 9.

Gambar 9. Batang Sialang yang Tersisa Diatas T anah SAD Batin 9 Sungai Bahar yang Digusur
oleh PT Bangun Desa Utama/ PT Asiatic Persada (Sumber : Dokumentasi Yayasan
Setara Jambi)

Menurut Pak Markus, lebah yang membuat sarang di batang sialang mampu
menghasilkan madu sebanyak 200 kg (kilogram) hingga 400 kg /pohon.
Pengambilan madu biasanya dilakukan pada akhir tahun, atau sekitar bulan
November dan Desember atau berdekatan dengan musim buah -buahan
seperti musim buah durian dan atau musim buah duku.  Di saat akhir tahun
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inilah jumlah madu yang dihasilkan oleh lebah meningkat/banyak atau
disebut juga dengan musim panen madu.  Saat ini, harga madu yang berasal
dari batang sialang dijual dengan kisaran harga Rp 35.000 – Rp 40.000 per kg
nya.  Tapi di tingkat petani, para pengumpul akan membeli madu sialang
dengan kisaran harga Rp.20.000 - Rp.25.000 per kg nya.

Praktek pembangunan perkebunan monokul tur kelapa sawit dan Hutan
Tanaman Industri di wilayah SAD Batin 9 tidak hanya menghancurkan hutan
dan menghilangkan pohon -pohon yang menjadi tempat madu lebah hutan
membuat sarang tapi juga menghancurkan sumber makanan yang
dibutuhkan oleh lebah madu huta n untuk memproduksi madu.  Akibatnya,
madu hutan yang berasal dari batang sialang semakin sulit dicari.  Kalaupun
masih ada, kualitas madu yang dihasilkan tidak sebaik ketika hutan masih
terjaga. Madu dari lebah yang memakan bunga sawit lebih tinggi kadar
airnya. Sedangkan madu dari lebah yang memakan bunga akasia akan
berwarna hitam.  Pada titik tertentu, cerita tentang ritual dan pengetahuan
yang bersendikan pada kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan
akan punah seiring dengan kehancuran ekos istem sebagai dampak dari
pembangunan perkebunan monokultur kelapa sawit dan akasia.

4.2.  Struktur Sosial SAD Batin 9

Struktur sosial yang ada di Batin 9 tidak terlau jelas dan runut.  SAD Batin 9
mengenal sistem pangkat dan gelar dalam kehidupan sosial sehari -hari.
Sistem pangkat atau kepan gkatan dalam struktur sosial SAD Batin 9
berkaitan dengan status sosial seseorang berdasarkan kedudukannya
sebagai penguasa atas suatu wilayah. Sedangkan gelar hanya mempunyai
fungsi sosial dalam mengatur keseharian hidup orang batin 9.  Pangkat
tertinggi dalam struktur sosial SAD Batin 9 adalah Patih dan istilah ini
mendapatkan awalan De, sehingga menjadi Depati ketika pemerintah
Kolonial Belanda berkuasa di Jambi.  Istilah Patih digunakan oleh SAD Batin 9
untuk menyebut seseorang yang menjadi pimpinan atau penguasa dari
suatu wilayah Batin. Di setiap dusun dalam jajaran batin 9 di pimpin oleh
seorang kepala dusun atau Pesirah .  Istilah Patih sebenarnya lebih merujuk
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pada struktur sosial yang terdapat dalam Kesultanan Melayu Jambi, begitu
juga dengan istilah Pesirah yang sebenarnya merujuk pada struktur
pemerintahan yang digunakan oleh Belanda ketika berkuasa di Jambi.

Berdasarkan cerita dari pengurus Himpunan Masyarakat Adat SAD BAtin 9,
dalam kehidupan sosial, terdapat empat gelar tertinggi, yaitu:

1. Tuo Datuk, yakni orang tua yang dianggap memiliki kebijaksanaan
dalam urusan sosial.

2. Tuo Tahu, yakni orang yang secara usia relatif muda tapi mempunyai
pengetahuan yang luas.

3. Tuo Khusyuk, yakni orang yang dianggap paham soal agama atau
kepercayaan

4. Tuo Tengganai, yakni orang yang disegani dan biasanya paham soal
hukum-hukum adat yang berlaku dalam jajaran Batin 9.  Tuo tengganai
sekaligus menjadi pimpinan adat.

Orang-orang yang diberikan gelar se perti diatas sejatinya adalah pimpinan
adat secara kolektif yang dipimpin oleh Tuo Tengganai.  Artinya, apabila ada
suatu perkara adat yang harus diputuskan maka harus dimusyawarahkan
secara bersama.  Pemberian gelar diatas ditentukan dalam musyawarah
adat dengan meminta pertimbangan dari Ninik Mamak dan Datuk-datuk
(orang tua).  Pergantian pimpinan adat dimungkinkan apabila ada yang
meninggal atau sudah tidak sanggup lagi menjalankan fungsi pimpinan adat
(sakit dan sebagainya). Dalam penelusuran penulis d ibeberapa tempat yang
menjadi sebaran SAD Batin 9, 4 (empat) gelar di dalam struktur sosial SAD
Batin 9 seperti diatas tidak banyak diketahui dan dikenal oleh masyarakat
SAD Batin 9.  Hanya istilah Tuo Tengganai yang  di ketahui dan dikenal oleh
warga SAD Batin 9.

Selain itu, ada juga istilah Temenggung yang digunakan untuk menyebut
seseorang yang pemberani dan tidak mengenal rasa takut .  Biasanya
Temenggung membawahi atau memimpin satu kelompok yang ada di setiap
wilayah Batin.  Berbeda dengan Orang Rimb a,  istilah Temenggung dalam
struktur sosial Orang Rimba adalah pimpinan tertinggi dalam setiap
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rombong.  Ada juga sebutan Debalang Batin untuk orang-orang yang
menjaga keamanan kampung/dusun.

Struktur kepemimpinan adat SAD Batin 9 seperti halnya diatas sudah tidak
ada lagi dalam kehidupan SAD Batin 9.  Walaupun sebutan gelar diatas
masih ada dan diberikan kepada seseorang, tapi sudah tidak lagi berfungsi
sebagai pimpinan adat.   Kehidupan SAD Batin 9 saat ini sudah tidak lag i
terikat dengan aturan -aturan adat yang berlaku seperti dimasa lalu.
Tampaknya pembagian wilayah serta struktur kekuasaan berdasarkan
adiministrasi pemerintahan hari ini menyebabkan struktur adat tersebut
sudah tidak lagi digunakan untuk memimpin dan meng atur kehidupan
sehari-hari SAD Batin 9. Sekalipun demikian, SAD Batin 9 dalam
memutuskan suatu perkara yang menyangkut kehidup an banyak orang,
pendapat dari Ninik Mamak, Tuo Tengganai serta orang-orang tua masihlah
dibutuhkan/digunakan.

4.3  Kepercayaan SAD Batin 9

Sebagai bagian dari unsur kebudayaan, sistem kepercayaan mencerminkan
banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan tradisi suatu kelompok
masyarakat.  Kepercayaan adalah nilai -nilai kehidupan yang abstrak yang
mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta, hubungan manusia
dengan alam semesta, hubungan manusia dengan tumbuhan, hubungan
manusia dengan hewan dan hubungan manusia dengan sesama manusia 53.

Tidak diketahui pasti sejak kapan agama Islam mulai masuk dalam
kehidupan SAD Batin 9.  Datuk Must ar, salah satu SAD Batin 9 yang tinggal di
Desa Penyerukan yang saat penelitian ini dilakukan telah berusia sekitar 77
Tahun mengatakan bahwa sudah sejak kecil beliau memeluk agama Islam,
mengikuti agama orang tua dan kakeknya.   Pernyataan ini menunjukkan
bahwa agama Islam telah dipeluk oeh sebagian SAD Batin 9 sejak dulu.  Di
beberapa wilayah SAD Batin 9 lainnya, mungkin saja memiliki periode waktu
yang berbeda.

53 Saudagar, 2007:13
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Meski sebagian besar SAD Batin 9 telah beragama Islam, hal -hal yang berbau
mistik tidak serta merta lepas dari kehidupan SAD Batin 9.  Kepercayaan
terhadap tempat-tempat yang dianggap sebagai keramat seperti makam
leluhur, pohon sialang dan tempat -tempat lain yang dianggap keramat
diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh halus atau makhluk gaib.
Kepercayaan terhadap datangnya sumber penyakit yang berasal dari
gangguan jahat roh halus atau makhluk gaib  seperti jin dan setan, masih
melekat dalam kehidupan sebagian SAD Batin 9.  Pr aktek pengobatan
tradisional besale dengan semua perangkatnya merupakan salah satu wujud
keyakinan SAD Batin 9 bahwa penyakit yang terdapat di dalam tubuh
manusia bisa saja berasal dari gangguan roh halus atau makhluk gaib yang
jahat dan tidak akan bisa di sembuhkan oleh Dokter.  Karena itu, besale
harus dilaksanakan agar jin dan setan yang ada di tubuh orang yang sakit
bisa dikeluarkan.  Ritual memanjat sialang juga sarat dengan nilai -nilai mistik
yang sampai saat ini masih dijalankan oleh SAD Batin 9.

Seperti kebanyakan masyarakat Melayu Jambi, meski beragama Islam, tidak
semua SAD Batin 9 menjalankan praktek ajaran agama Islam dengan baik
(seperti sholat dan berpuasa).  Di beberapa tempat yang menjadi
persebaran SAD Batin 9 (terutama yang berdekatan atau b erada didalam
kawasan hutan), pengetahuan masyarakat tentang agama Islam masih
sangat minim.  Misalkan saja,  masyarakat SAD Batin 9 yang ada di sekitar
kawasan Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin (Tahura STS) —dahulu
Tahura Senami, meski mengaku beraga ma Islam, mereka tidak mengerti
bagaimana bacaan sembahyang dan  masih memakan labi -labi (sejenis kura-
kura) yang diperoleh dari hasil berburu.  Ketika penulis bertanya kepada
Nyai Aminah kenapa memakan labi -labi, beliau menjawab “ dak ado lagi
yang biso kami makan.  Jadi kalo kami dapat labi -labi, kalo ada yang nak
beli nyo, kami jual.  Kalo dak do, labi -labi tu kami makan. Daging babi yang
dak boleh dimakan. Haram hukumnyo ”.  Nyai Aminah dan SAD Batin 9
lainnya yang ada di sekitar Tahura STS tidak pernah tahu bahwa dalam
ajaran Islam, labi-labi juga tidak boleh dimakan (haram).  Yang mereka tahu,
hanya daging babi dan daging anjing  yang haram dan tidak boleh dimakan.
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Nyai Aminah dan beberapa Kepala Keluarga yang tinggal di sekitar Tahura
STS adalah salah satu kelompok SAD Batin 9 Sungai Bahar yang terpaksa
mengungsi ke wilayah Tahura STS yang masih berhutan karena lahan nenek
moyang mereka tergusur oleh PT Asiatic Persada dan tak bisa lagi mencari
sumber penghidupan karena telah berganti menjadi kebun sawit.  Meski
percaya dengan kehidupan setelah mati, ketiadaan sumber pendapatan
membuat mereka tidak terlalu peduli untuk mempelajari agama yang
mereka anut.   Belajar agama menjadi suatu hal yang sangat mahal bagi Nyai
Aminah dan anak-anak SAD Batin 9 yang ada di sekitar Tahura STS dan juga
kelompok SAD Batin 9 yang masih bertahan di areal PT Asiatic Persada dan
PT REKI. “Jangankan nak belajar ngaji, baco tulis bae dak biso kami nih ,”
lanjut Nyai Aminah.  Begitulah potret buram dampak pembangunan industri
ekstraktif  yang dialami oleh SAD Batin 9.

4.4.  Ritual Pengobatan Tradisional ( Besale)

SAD Batin 9 memiliki sistem pengobatan tradisional yang disebut dengan
sale/besale/besalih.  Asal kata besale sampai saat ini belum diketahui,
namun demikian dapat diartikan secara harfiah duduk bersama -sama
memohon pada yang Maha Kuasa agar diberikan kesehatan, ketentraman
dan dihindarkan dari marabahaya 54.  Upacara besale merupakan suatu
upacara tradisional yang bersifat religius magis yang melibatkan banyak
orang untuk tujuan pengoabatan terhadap orang yang sakit secara magis55.
Pada intinya, besale adalah sebuah ritual adat yang bertujuan untuk
memohon keselamatan dan juga sebuah ritual pengobatan tradisional u ntuk
menyembuhkan orang yang sakit. Besale biasanya dilaksanakan pada
malam hari didalam sebuah ruangan (biasanya balai pertemuan) atau
disebuah tenda yang didirikan di lapangan terbuka.  Ritual besale dipimpin
oleh seorang dukun yang disebut dengan Sidi. Seseorang yang menjadi
dukun sale adalah orang yang memiliki kemampuan khusus dan mampu
berkomunikasi dengan “alam gaib”.  Pada ritual besale, disediakan sesajian
yang ditaruh di dalam balai, yaitu miniatur bangunan yang berbentuk rumah

54 Dinsosnakertrans Provinsi Jambi, 2010: 16
55 Saudagar, 2007:26



Membangkitkan Batang Terendam
Sejarah Asal-Usul, Kebudayaan dan Perjuangan Hak SAD Batin 9 76

dan terbuat dari batang asam payo, sejenis tanaman salak yang banyak
tumbuh di dalam hutan.  Hutan -hutan yang saat ini sudah banyak berubah
fungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit maupun Hutan Tanaman
Industri menyebabkan batang asam payo semakin suli t untuk dicari.

Beberapa jenis balai yang digunakan dalam ritual besale, seperti balai
kurung rahasio, balai pengasuh, balai pengadap dan surau yang masing-
masing memiliki fungsi berbeda.  Menurut kepercayaan, makhluk gaib yang
dipanggil oleh sang dukun akan masuk ke dalam balai tersebut dan
memakan sesajian yang telah diletakkan di dalam balai. Balai-balai tersebut
diletakkan dengan cara diikat dengan tali dan digantungkan dibagian atas
tenda atau ruangan tempat ritual besale dilaksanakan.  Penggunaan balai
dimungkinkan apabila sang dukun menganggap bahwa penyakit yang
diderita oleh si pasien sudah parah, sedangkan kalau tidak terlalu parah
maka tidak perlu dibuat balai.  Hal ini juga tergantung dari kesanggupan dan
kemampuan dari si pasien, karena pembu atan balai berikut dengan
sesajiannya membutuhkan biaya yang besar.

Pembuatan sesajian untuk ritual besale harus didahului dengan doa -doa dan
pembakaran kemenyan yang dilakukan oleh dukun sale.  Asap yang berasal
dari kemenyan yang dibakar kemudian dihembuskan ke bahan-bahan yang
digunakan untuk membuat sesajian.  Sesajian yang akan digunakan dalam
besale adalah makanan-makanan yang tidak bo leh mengandung garam.
SAD Batin 9 meyakini bahwa makhluk gaib yang akan “diundang” dalam
ritual besale tidak menyukai masakan yang mengandung garam, tapi
sebaliknya menyukai jenis makanan yang banyak mengandung gula/manis
dan santan, seperti wajik, ketan bersantan atau tepung beras yang dicampur
dengan gula merah.
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Gambar 10. Balai pengadap, Salah Satu Balai yang Dipergunakan dalam Ritual Besale (Sumber:
dokumentasi Yayasan Setara Jambi)

Sebelum ritual besale dimulai, Sidi akan membakar kemenyan sebagai
pertanda bahwa ritual besale akan dimulai.  Agar dapat berkomunikasi
dengan makhluk gaib, asap kemenyan yang dibakar kemudian dihisap oleh
sang dukun dan sejak itu juga sang dukun kehilangan kesadaran atau
“kerasukan” makhluk gaib.  Untuk menjaga hal -hal yang tidak diinginkan
selama ritual besale dilangsungkan, sang dukun didampingi oleh beberapa
orang yang disebut dengan Pengiring. Selama prosesi besale dilaksanakan,
posisi pengiring berada di belakang sang dukun dan pengiring tersebut akan
mengikuti gerak langkah sang dukun seperti berjalan mund ur, maju atau
berjalan mengelilingi tempat dimana ritual besale dilaksanakan.
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Gambar 11. Sketsa Gambar ; Posisi Dukun/Sidi dan Pasien dalam Ri tual besale (modifikasi
penulis)

Sepanjang ritual besale, bunyi-bunyian ditabuh (biasanya gendang) oleh
seorang penabuh gendang yang disebut dengan Bujang Bayung .  Selama
prosesi besale, gendang tidak boleh berhenti.  Karena itu, seorang penabuh
gendang haruslah memiliki kemampuan khusus agar dapat menjalankan
tugasnya selama ritual besale dilaksanakan.  Selama proses besale, juga ada
nyanyian-nyanyian yang mengiringi suara gendang yang ditabuh. Penyanyi
dalam ritual besale disebut dengan Inang. Semua sesajian dan gendang
yang ditabuh, sebelumnya telah diasapi dengan asap kemenyan oleh sang
dukun.   Dalam ritual besale, Sidi akan berjalan mengelilingi sang pasien
dengan memegang burung ondan (semacam replika berbentuk burung yang
terbuat dari janur kuning) diiringi oleh pengiring sambil membaca doa -doa.
Biasanya ritual besale akan berlangsung sampai menjelang pagi atau pada
waktu sekarang, ritual tersebut akan berhenti sebelum azan subuh
dikumandangkan.

Bujang Bayung/penabuh gendang

Pasien

Sidi/dukun
Inang/penyanyi

Pengiring
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Gambar 12 . Salah Satu Ritual Besale yang Dilaksanakan di Desa Singkawang Kabupaten Batang
Hari (Sumber : Dokumentasi Yayasan Setara Jambi)

Besale tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk pengobatan bagi seseorang
yang sakit, tapi juga berfungsi untuk menolak bala’ (bencana).  Menurut
keyakinan SAD Batin 9, jika harta benda kita ada yang hilang/dicuri maka
melalui besale, kita dapat meminta bantuan Sidi untuk mencari keberadaan
harta benda tersebut.  Begitu juga dengan persoalan rumah tangga atau
asmara seperti meminta bantuan Sidi agar suami yang selingkuh bisa sadar
dan kembali kepada istri. Anak-anak muda, biasanya meminta bantuan Sidi
agar wanita/pria yang disukainya bisa jatuh cinta dan mau diajak untuk
menikah.  Begitulah ritual besale yang sarat dengan hal -hal yang berbau
mistis meski pengaruh ajaran I slam sudah menjadi bagian dari ritual besale.
Sebenarnya prosesi pengobatan tradisional besale lengkap dengan
menggunakan sesajian atau menggunakan balai ini disesuaikan dengan
kemampuan dari pasien untuk melaksanakannya karena membutuhkan
biaya yang besar dan tergantung dari “berat atau tidaknya” penyakit yang
diderita oleh pasien.  Apabila penyakit pasien dikategorikan “berat” oleh
sang dukun, maka dukun menganjurkan untuk melaksanakan r itual besale
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lengkap dengan sesajian dan balai.  Kalau sakit nya dikategorikan ringan,
maka pengobatan besale ini tidak musti menggunakan sesajian yang lengkap
dan menggunakan balai.  Biasanya cukup dengan mempersiapkan bahan -
bahan yang dibutuhkan untuk me njalankan ritual besale tersebut, seperti
ayam hitam dan kemenyan.  Datuk Bengking yang juga salah satu Sidi di
Batin bahar menyatakan pada penulis bahwa selama dia melakukan
pengobatan untuk menyembuhkan pasien, tidak pernah menganjurkan
untuk membuat sesajian lengkap dan pembuatan balai sekalipun penyakit si
pasien dikategorikan berat dengan alasan tidak mau membebani si pasien
dengan biaya yang mahal.  Mengenai apakah “kemanjuran” dari pengobatan
besale tergantung dari lengkapnya sesajian dan penggunaan balai atau
tidak, dia menyatakan tergantung dari kehendak Yang Maha Kuasa.

Budaya adalah sesuatu yang dinamis, karena itu pengaruh kebudayaan yang
lain akan masuk dan mempengaruhi kebudayaan yang sudah ada
sebelumnya.  Menurut Koentjaraningrat, akulturas i adalah proses yang
timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu
dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeda
sedemikian rupa sehingga unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima
dan diolah ke dalam kebudayaa n sendiri tanpa menyebabkan hilangnya
kepribadian kebudayaan itu sendiri 56.

Seperti ritual besale yang saat ini sudah bercampur dengan ajaran I slam.
Doa-doa yang dipanjatkan oleh dukun sale adalah doa-doa yang berasal dari
ajaran Islam.  Misalnya pengucapan “bismillah” yang diucapkan oleh dukun
ketika memulai ritual besale atau pun doa-doa yang dipanjatkan selama
ritual besale sangat erat kaitannya dengan ajaran I slam.  Meskipun
demikian, penggunaan mantera-mantera, sesajian dan kemenyan tidak
hilang sepenuhnya sekalipun di dalam ajaran I slam hal-hal semacam itu
dianggap syirik oleh beberapa kalangan.  Saat ini, sebagian SAD Batin 9
menjadikan besale sebagai pilihan alternatif ketika pengobatan medis yang
dilakukan tidak mampu menyem buhkan penyakit seorang pasien atau
dengan kata lain sakit seorang pasien yang tak kunjung sembuh lebih

56 Koentjraningrat, 1971:149
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disebabkan oleh adanya “gangguan dari roh halus” yang merasuki tubuh
pasien yang tidak mungkin disembuhkan oleh pengobatan medis modern
saat ini, sehingga ritual besale harus dijalankan.

Ritual besale saat ini bukanlah suatu hal yang dianggap keramat dan bisa
dipertontonkan di depan khalayak umum. Besale tidak hanya menjadi salah
satu ritual pengobatan tradisional.  Lebih dari itu, budaya besale merupakan
sistem nilai budaya yang mengandung banyak aspek di dalamnya.  Budaya
besale mengandung nilai pengobatan, kesenian, hiburan, bangunan, gotong
royong, kepemimpinan, kepercayaan dan sebagainya 57.

4.5.  Hukum Waris

Mengenai hukum waris____seperti layaknya hukum waris dalam Islam ____

menentukan hukum perwalian dan penentuan pembagian harta warisan
yang dimiliki oleh seseorang.   Meski sistem kekerabatan Suku Batin 9 adalah
patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah, dalam hukum waris Suku
Batin 9, pembagian harta warisan untuk perempuan sama besaran dan
jumlahnya dengan laki -laki.  Sebagai contoh, apabila seorang laki -laki
memiliki kebun dengan luas 1 (satu) bidang menikah dengan seorang
perempuan yang juga memiliki kebun dengan luas 1 (satu) bidang maka
masing-masing kebun yang dimiliki oleh laki -laki dan perempuan tersebut
dinamakan harto tempatan .  Dikatakan harto tempatan, karena sebelum
menjadi suami-isteri (menikah), baik laki -laki maupun perempuan , masing -
masing telah  memiliki harta berupa 1 (satu) bidang kebun ya ng dinamakan
dengan hak milik.  Apabila setelah menikah dan membuka kebun bersama -
sama, maka kebun tersebut dinamakan sebagai harto pencarian.

Apabila suami meninggal dunia, maka kebun dengan luas 1 (satu) bidang
yang dimilikinya akan kembali ke anak ( harto tempatan).  Apabila jumlah
anaknya 2 (dua), maka akan di bagi 2 (dua) dengan jumlah pembagian yang
sama (baik untuk anak laki -laki maupun anak perempuan).  Prinsipnya, tidak
ada pembedaan antara anak laki -laki dan perempuan dalam hal

57 Saudagar, 2007:27
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memperoleh harta warisan.  Hal ini sesuai dengan seloko orang Batin 9,
“dapat ikan seluang sekok di tetak Sembilan (9) ” yang mengandung
pengertian harus saling memberi dan membagi seadil -adilnya.  Sedangkan
sang istri yang ditinggalkan tidak mendapatkan apa -apa dari harta sang
suami, tapi hak milik nya (kebun dengan luas 1 bidang) tidak berkurang atau
tidak ikut dibagi sebagai harta warisan.   Sedangkan harto pencarian akan
dibagi dua.  Misal, harto pencarian adalah kebun dengan luas 2 (dua)
bidang, maka 1 (satu) bidang kebun untuk isteri yang ditinggalkan, dan 1
(satu) bidang lagi diberikan kepada anak -anak yang ditinggalkan (kemudian
dibagi 2 (dua), berdasarkan jumlah anak yang ditinggalkan).

Anak pertama akan bertanggung jawab untuk menjaga ibu dan saudara -
saudaranya (sampai ada yang menikah).  Apabila sang ibu meninggal,
barulah kebun dengan luas 1 (satu) bidang yang dimilikinya ( hak milik) akan
dibagi untuk ke 2 (dua) anaknya, begitu juga dengan harto tempatan.  Yang
akan mengatur pembagian harta warisan adalah Ninik Mamak (paman dari
pihak laki-laki).   Apabila anak dari mendiang laki -laki masih kecil, maka harta
warisan akan di jaga oleh Ninik Mamak dan akan diberikan ketika anak -anak
tersebut sudah dewasa.   Meskipun sang ibu menikah lagi dengan laki -laki
yang lain dan memiliki anak, hak waris anak-anak yang berasal dari suami
sebelumnya tidak akan hilang. Harto tempatan milik sang ibu akan dibagi
rata ke anak-anak yang berasal dari suami pertama dan suami kedua (hanya
anak kandung), sedangkan harto pencarian yang di dapatkan dari suami
yang kedua akan dibagi untuk seluruh anak, baik yang berasal dari suami
pertama maupun kedua (anak kandung maupun anak tiri).

Hukum waris seperti yang diuraikan diatas disebut dengan adat lamo
pusako usang, dengan prinsip harto tempatan kembali, harto pencarian
dibagi duo. Pemahaman hukum waris ini memberikan jaminan bahwa hak
anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) terhadap harta warisan yang
diperoleh dari kedua orang tuanya akan tetap terlindungi.  Peran Ninik
Mamak menjadi penting, karena dia yang akan mengatur pembagian harta
warisan. Sistem hukum waris semacam ini masih diguna kan oleh orang-
orang Batin 9 dalam mengatur pembagian harta warisan.
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4.5.  Seloko, Tarian Anak Ayam dan Tradisi Nuak Dukun

Salah satu kesenian SAD Batin 9 adalah berupa sastra lisan yang disebut
dengan seloko.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 58 tidak ditemukan
kata seloko, yang ada hanya kata seloka yang berarti  jenis puisi yang
mengandung ajaran atau sindiran dan biasanya terdiri atas 4 larik yang
berirama a-a-a-a, yang mengandung sampiran dan isi.  Sedan gkan seloko
dalam pengertian SAD Batin 9 adalah pepatah yang mengandung nilai -nilai,
ajaran-ajaran serta aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan orang
Batin 9.  Beberapa seloko orang Batin 9 adalah sebagai berikut :

“Berok di rimbo disusukan, anak dipangku di lepakan”
(Orang lain diperhatikan kehidupannya, anak/keluarga sendiri
diabaikan)

“Tungai sebrang laut ketengoan, gajah di tepi mato dak
Nampak”
(kesalahan orang lain sekecil apa pun tahu, ke salahan diri
sendiri tidak tahu)

“Kilat cermin ke muko,kilat beliung ke kaki.  Tebayang ikan
dalam lubuk, tau jantan dengan betino nyo”
(walaupun kesalahan dan akal bulus seseorang ditutup -
tutupi, tetap akan ketahuan kesalahan nya karena kesalahan
orang tersebut sebenarnya bisa dilihat)

“Yang mudo idak disebut namo, yang tuo idak disebut gelar.
Betanggo naek, bejenjang turun”
(Tidak ada perbedaan antara orang muda dan orang tua.
Semuanya sama, kalau lah maju/naik bersama -sama dan

58 Di kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia online di;
www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php , diakses  pada tanggal 5 Mei 2011 pukul
13.00 WIB.

www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
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kalaulah mundur/turun juga bers ama-sama dan saling
menghormati)

Seloko-seloko diatas merupakan sastra lisan dari SAD Batin 9 yang biasanya
digunakan dalam kegiatan upacara adat maupun dalam kehidupan sehari -
hari. Dimasa lalu, ketika ada seorang pria melamar seorang wanita untuk
dijadikan istri, lamaran tersebut disampaikan melalui seloko. Seloko yang
disampaikan oleh pihak mempelai laki -laki akan dibalas dengan seloko dari
pihak keluarga perempuan.  Kemampuan berseloko dari pihak keluarga laki -
laki memegang peranan penting, karena lamaran dari pihak keluarga  laki -
laki akan ditolak oleh pihak kel uarga perempuan apabila pihak keluarga laki -
laki tidak mampu menjawab dengan baik balasan seloko yang disampaikan
oleh pihak keluarga perempuan. Seloko dalam tradisi lamaran orang -orang
Batin 9 masih bisa kita temukan, tetapi hanya sebatas formalitas saj a dan
tidak lagi menjadi salah satu faktor penentu diterima atau tidaknya lamaran
dari pihak keluarga laki-laki yang melamar.

Nuak dukun adalah salah satu  tradisi SAD Batin 9 yang dilakukan untuk
menyambut kelahiran seorang bayi. Nuak dukun adalah sebuah adat untuk
mengikat hubungan antara calon si ibu dengan dukun beranak yang
nantinya pada saat si anak lahir maka pihak keluarga dibebankan kewajiban
untuk memberikan semacam ucapan terima kasih kepada dukun beranak
yang membantu prosesi kelahiran perempua n yang hamil tersebut/calon
ibu.  Ucapan terima kasih  berupa sejumlah uang, makanan yang sudah siap
saji yang kesemuanya (baik jumlah maupun besarannya) ditentukan oleh
kesepakatan bersama antara pihak keluarga dengan sang dukun. Setelah
anak lahir, keluarga tadi masih ada tugas lain yaitu tradisi basuh tangan
dimana pihak keluarga yang ditolong oleh sang dukun berkewajiban untuk
memberikan pakaian dan ternak. Jika keluarga yang ditolong tidak mau
menjalankan basuh tangan, maka orang sekampung  akan mengan ggap
keluarga ini tidak membutuhkan pertolongan lagi dari orang lain.

Tradisi ini tidak banyak dipertahankan oleh SAD Batin 9.  Ungkapan terima
kasih atas jasa sang dukun dalam membantu prosesi kelahiran bayi tidak lagi



Membangkitkan Batang Terendam
Sejarah Asal-Usul, Kebudayaan dan Perjuangan Hak SAD Batin 9 85

di ekspresikan dengan melaksanakan tradisi nuak dukun sebagai salah satu
tradisi yang ada di dalam masyarakat Batin 9.  Alasan ekonomi menjadi
salah satu penyebab yang melatarbelakangi ditinggalkannya tradisi ini oleh
sebagian besar SAD Batin 9. Tradisi nuak dukun membutuhkan biaya yang
besar sementara penghidupan ekonomi SAD Batin 9 relatif rendah. Saat ini,
ungkapan terima kasih kepada dukun hanya dilakukan dengan membayar
sejumlah uang atau pemberian barang kepada dukun tanpa harus
menjalankan tradisi nuak dukun yang mengandung makna sebagai satu
ikatan sosial dan penghormatan terhadap jasa sang dukun. Selain soal biaya
yang harus dikeluarkan dalam menjalankan tradisi ini, perubahan ini juga
didasarkan atas kondisi dimana budaya konsumtif dan individualisme tel ah
masuk dalam kehidupan SAD Batin 9 yang menimbulkan dampak bahwa hal -
hal yang menyangkut keterikatan sosial tidak lagi dianggap penting,
memberatkan seseorang dan tidak efektif, sehingga tradisi nuak dukun tidak
musti dilakukan lagi .  Sebagian lagi lebih memilih menggunakan jasa bidan
yang ada di desa untuk membantu prosesi kelahiran.

Ada juga kesenian SAD batin 9 berupa tari -tarian yang disebut dengan tarian
anak ayam. Disebut tarian anak ayam karena gerakan tarian yang lincah
seperti gerakan anak ayam dan menunjukkan perasaan yang riang gembira.
Tarian anak ayam dilakukan berpasang-pasangan dengan diiringi nyanyian
dan tabuhan gendang.  Tarian anak ayam biasanya dilakukan apabila ada
pesta pernikahan atau pesta yang diadakan setelah usai melakukan panen
padi.
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BBAABB 55

PPEERRJJUUAANNGGAANN HHAAKK

im Thee Ghee dan Alberto G.Gomes (1993 :3) 59, mengungkapkan
bahwa selama berabad-abad sukubangsa minoritas di Asia
Tenggara mengalami proses penaklukan dan dominasi baik oleh
kekuatan kolonial maupun oleh kelompok masyarakat lain,
misalnya pada kasus pemukiman, proses pemiskinan budaya dan

sosial, serta penceraiberaian mereka sebagai akibat tuntutan dunia luar atas
pemanfaatan sumber daya alam.  Mereka t ersingkir dari “dunia” atau
hutannya oleh proses industri yang kadang didukung oleh negara dengan
alasan ingin memajukan dan memodernkan mereka.

Pada pembedaan antara tradisional dan modern, para teoretis modernisasi
mengedepankan nilai -nilai dan norma-norma yang diberlakukan pada kedua
jenis masyarakat, selain sistem ekonominya. Pembangunan, dengan
demikian dipengaruhi oleh nilai -nilai ‘tradisional’ atau ‘primitif’ yang diukur
dari perspektif modern. Masyarakat tradisional dilihatnya berorientasi pada
masa lalu dan tidak mempunyai kemampuan kultural untuk menerima
lingkungan baru. Ini berbeda dengan masyarakat modern yang tertantang
untuk menempuh kelanjutan kemajuan kultural.   Oleh karena  itu, ukuran -
ukuran yang digunakan dalam pembangunan adalah nilai -nilai yang
dianggap mewakili sebuah bentuk modernitas dan hal -hal yang dianggap
bertentangan atau menghambat modernitas harus disingkirkan untuk
menjamin keberlangungan pembangunan.

Teori pertumbuhan dan modernisasi yang menjadi anak kandung dari
ideologi pembangunan di masa Orde Baru menyimpulkan bahwa sebagian
masyarakat Indonesia masih berada pada tingkat subsistens i tradisional.
Masyarakat Indonesia secara sosiokultural belum siap untuk menjalankan
pembangunan ekonomi dengan benar.  Sampai tercapai ap a yang disebut

59 Dalam Prasetijo, 2011:3
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tingkat ‘take-off’, masyarakat Indonesia masih memerlukan tuntunan dan
santunan yang ketat dari para pemasok modal dan negara -negara industri
(Rostow, 1960)60.

Dalam rangka mencapai tingkat take -off itu, pembangunan ekonomi
Indonesia memerlukan satu stabilitas keamanan yang ketat.  Anggapan ini
kemudian melahirkan satu pemerintahan Soeharto yang sentralistik dan
otoriter yang didukung oleh ABRI yang opresif. Dengan memanipulasi dan
memanfaatkan kultur Jawa yang dipermukaan tampak begitu so pan dan
lemah lembut, Soeharto mampu mempertahankan pemerintahan
sentralistik, otoriter, dan opresif ini sampai Indonesia diserang prahara
ekonomi pada tahun 1997 -199861.

Dampaknya, komunitas masyarakat di suatu tempat yang dianggap “tidak
modern” atau tradisional  kemudian dipaksa untuk beradaptasi dengan nilai -
nilai yang mencerminkan bentuk modernitas.  Pola ini begitu kentara ketika
rezim Orde Baru berkuasa dengan ideologi pembangunannya yang berwatak
represfif yang kemudian berdampak pada peminggiran ter hadap ruang
hidup komunitas-komunitas tradisional/masyarakat adat.

Hingga saat ini negara begitu percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dengan
indikator utamanya adalah besarnya nilai investasi yang akan berdampak
pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat , dan tingginya tingkat
konsumsi dimasyarakat telah menjebak negara dalam model ekonomi yang
kapitalistik. Seluruh sumber-sumber kekayaan alam di Indonesia pada
gilirannya digadai kepada pemilik modal yang hanya melahirkan konflik yang
berkaitan dengan pengu asaan sumber-sumber kekayaan alam. Kekuatan-
kekuatan modal begitu besar mengontrol sistem perekonomian negara yang
pada kenyataannya tidak peka terhadap keberadaan komunitas masyarakat
seperti SAD Batin 9.   Umpamanya saja konflik tanah yang saat ini munc ul
kepermukaan akibat investasi yang dibangun di atas tanah SAD Batin 9 di
wilayah Batin Bahar yang mempunyai dampak merusak pada penghidupan
masyarakat SAD Batin 9 baik secara ekonomi maupun sosial.

60 Dalam Marzali, 2009 :170
61 Ibid, 2009 :170
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5.1. Identitas dan Perjuangan Hak

Dalam survey yang dilakukan oleh Warsi (salah satu LSM yang ada di Jambi)
di tahun 199862 terhadap komunitas masyarakat yang ada di Desa Nyogan
Kabupaten Muaro Jambi yang dinyatakan oleh Departemen Sosial sebagai
bentuk Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKMT) O rang
Rimba yang berhasil.   Dalam pandangan Warsi, kelompok masyarakat yang
menerima program PKMT tersebut bukanlah Orang Rimba tetapi Orang
Batin 9 yang merupakan bagian dari Suku bangsa Melayu jambi. Secara
umum, pemerintah mengkategorikan kelompok masy arakat tersebut (Batin
9) sebagai SAD.  Sebelum adanya pemekaran wilayah Kabupaten, Desa
Nyogan dahulunya masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan
Kabupaten Batang Hari.

Istilah SAD Batin 9 untuk pertama kalinya penulis dapatkan ketika mengikuti
pertemuan di Gedung PKK Kabupaten Batang Hari pada tanggal 19 -20
Oktober 2009 yang dihadiri oleh kelompok masyarakat SAD yang berasal
dari beberapa Desa di 3 (Tiga) Kabupaten di Jambi (Batang Hari, Sarolangun
dan Muaro Jambi).  Dalam pertemuan tersebut dinyat akan bahwa Batin 9
mengandung pengertian sebagai 9 (Sembilan) anak sungai (Bulian, Bahar,
Jebak, Jangga, Pemusiran, Burung antu, Telisak, Sekamis, Singoan) dimana
masing-masing sungai tersebut dikuasai oleh sembilan orang bersaudara
yang diyakini sebagai nenek moyang SAD Batin 9.

Pertemuan ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh banyaknya konflik tanah
yang terjadi dan melibatkan komunitas masyarakat yang di golongkan oleh
Pemerintah sebagai SAD.  Celakanya, pemahaman tentang ciri -ciri sebagai
SAD umumnya merujuk pada kehidupan Orang Rimba yang ada di Taman
Nasional Bukit Dua Belas, seperti tinggal di dalam hutan dan hanya memakai
cawat sebagai pakaian penutup tubuh.  Dampaknya, hak atas tanah milik
SAD Batin 9 yang saat ini berkonflik dan tergusur oleh beber apa perusahaan
perkebunan kelapa sawit dan industri kehutanan seringkali tidak diakui dan
diabaikan, hanya karena SAD Batin 9 tidak memakai cawat, tidak
sepenuhnya tinggal di dalam hutan dan atau telah tinggal di Desa/didalam

62 Dalam Prasetijo, 2011:154
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kampung.  Karena itu, eksisten si sebagai SAD Batin 9 yang memiliki
perbedaan dengan komunitas SAD lainnya seperti Orang Rimba
dimunculkan.

Sebagai salah satu kelompok masyarakat yang dalam definisi Pemerintah
saat ini digolongkan sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT) SAD,
diperlukan sebuah keberakaran identitas yang dapat menjadi pembeda
antara SAD Batin 9 dengan komunitas SAD lainnya yang kemudian
melahirkan konsepsi tentang cerita asal -usul yang menunjukkan sebuah
perbedaan antara SAD Batin 9 dengan kelompok masyarakat lainnya,
terutama Orang Rimba. Sandaran keberakaran sebuah identitas juga
memunculkan sebuah konsepsi tentang penguasaan terhadap suatu wilayah
tertentu yang di dalam konsep penguasaan ruang SAD Batin 9 adalah
penguasaan atas wilayah yang berada di sepanjang 9 (sembi lan) aliran anak
sungai.  Menonjolkan ciri -ciri kebudayaan yang menjadi pembeda dengan
komunitas masyarakat lainnya juga dilakukan dengan memperkenalkan
tradisi pengobatan tradisional seperti besale.

Sebagai etnis, ciri-ciri sebagai Orang Melayu terdapat dalam kehidupan SAD
Batin 9, seperti bahasa dan dialek yang sama dengan sukubangsa Melayu,
memeluk agama Islam, sebagian besar tinggal di dalam kampung/Desa dan
mengelola perladangan tetap serta mengusahakan tanaman karet yang
sudah berlangsung sejak zam an kolonial Belanda. Yang menjadi salah satu
pembeda dengan Orang Melayu lainnya yang ada di Jambi adalah
kebudayaan dalam bentuk ritual pengobatan tradisional yang disebut
dengan besale yang tidak terdapat dalam kehidupan tradisi Orang Melayu
Jambi pada umumnya.  Dengan kata lain, SAD Batin 9 mungkin saja
merupakan bagian dari kelompok sukubangsa Melayu yang memiliki
varian/ciri tertentu yang menjadi pembeda dengan kelompok Sukubangsa
Melayu lainnya yang ada di Jambi.

Meski SAD Batin 9 tidak secara tegas mengidentifikasikan dirinya sebagai
bagian dari sukubangsa Melayu, didalam cerita asal -usul SAD Batin 9,
walaupun dengan latar belakang cerita yang berbeda, unsur -unsur yang
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mengaitkan tentang Orang Melayu sebagai etnis yang dominan selalu
dipertahankan.  Cerita tentang Putri Pinang Masak dan Putri Mayang
Mangurai atau mengaitkan cerita asal -usul dengan keturunan raja -raja
Jambi selalu diselipkan dalam cerita asal -usul untuk memperkuat s imbol
sebagai komunitas masyarakat yang memiliki kekuasaan atas suatu wilayah
atau tempat tertentu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan
SAD Batin 9.

Istilah SAD sendiri dimaknai sebagai salah satu kelompok masyarakat yang
berada dalam posisi yang minoritas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
definisi ‘minoritas’ disebutkan sebagai “golongan sosial yang jumlah
warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan yang lain dalam suatu
masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain itu.63”
Pemahaman ini menempatkan minoritas dalam pemahaman numerik,
berupa perbandingan jumlah suatu kelompok terhadap keseluruhan dan ada
konsekuensi yang didapat dari jumlah populasi yang sedikit itu.

Definisi tentang kelompok minoritas yang dikemu kakan dalam dokumen
PBB adalah sebagai berikut:

Suatu kelompok yang secara numerik, bersifat inferior
dibandingkandengan populasi lain dalam suatu negara, dalam
posisi non-dominan, yang keanggotaanya menunjukkan
karakteristik etnis, religi, atau budaya yang berbeda dari
populasi lainnya dan menampakkan perasaan solidaritasnya
secara langsung dalam rangka memelihara budaya, tradisi,
religi, atau bahasanya .64

Persamaan dari kedua definisi tersebut adalah menempatkan pemahaman
minoritas melalui jumlah popula si.  Artinya, sebuah kelompok akan disebut
minoritas jika memang jumlahnya secara signifikan lebih kecil dibandingkan

63.Kamus Besar Bahasa Indonesia Online di www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php ,
diakses pada tanggal 25 Januari 2011 pukul 13.15 WIB

64 Francesco Capotorti dalam Study on the Rights of Person belo nging to Ethnic, Religious, and
Linguistic Minorities, sebagaimana dikutip oleh Budiman dalam Budiman (ed), 2005: 10

www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
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dengan populasi lainnya dalam suatu negara.  Definisi mengenai minoritas
menempatkan dominasi sebagai sebuah aspek penting yang menentukan
posisi suatu kelompok dibandingkan dengan yang lain. Pada konteks ini,
minoritas diletakkan dalam posisi tidak dominan dalam sebuah negara atau
didominasi oleh kelompok lainnya.  Selain itu, definisi minoritas
menunjukkan bahwa terdapatnya perbedaan dari sisi etnik, agama, dan
linguistik, dibandingkan dengan kelompok populasi lainnya.  Menjadi
minoritas mengharuskan orang atau kelompok orang untuk memiliki rasa
solidaritas antara sesamanya, dan membagi bersama keinginan untuk
melestarikan agama, bahasa, d an tradisi, budaya dan kepentingan untuk
meraih persaman di depan hukum, dengan populasi di luarnya.

Meski kehidupan SAD Batin 9 telah berubah dan tidak lagi menyandarkan
hidup dari sumber-sumber penghidupan yang langsung diperoleh dari alam
(subsisten), tidak lagi sepenuhnya tinggal di dalam hutan, telah tinggal di
dalam Desa/kampung dan membaur dengan kelompok sukubangsa lainnya,
serta berbagai ciri-ciri lainnya dari kelompok yang dianggap minoritas atau
sukubangsa terasing sudah tidak lagi melekat sepen uhnya di dalam diri SAD
Batin 9, hak-hak sebagai kelompok masyarakat yang telah menjadi korban
dari penguasaan tanah oleh perusahaan -perusahaan besar dan atau korban
dari penguasaan negara atas tanah yang membuat mereka miskin dan
terpinggirkan tidak lanta s menjadi hilang.  Oleh karena itu, perjuangan SAD
Batin 9 sebagai kelompok minoritas membutuhkan suatu sandaran identitas
yang mampu menunjukkan sisi keminoritasan itu sendiri dan juga berbagai
perangkat yang menunjukkan perbedaan dengan kelompok masyarak at
lainnya.

Dengan demikian, identitas SAD akan memperkuat sisi “keminoritasan”
sebagai kelompok masyarakat yang “lemah dan tak berdaya” ketika
berhadapan dengan  negara atau perusahaan -perusahaan besar yang
dianggap sebagai kelompok yang “berkuasa” dan telah merampas tanah
leluhur/nenek moyang SAD Batin 9.  Karena itu, perjuangan hak akan
menjadi sangat kontras, yakni antara “kelompok yang lemah” melawan
“kelompok yang kuat dan berkuasa”.  Identitas sebagai SAD Batin 9
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sekaligus menjadi pembeda dengan kelompok masyarakat lainnya seperti
Orang Rimba yang juga dikategorikan oleh pemerintah sebagai SAD.

Pada konteks perjuangan hak, sebuah identitas memang menjadi sangat
penting untuk dimunculkan sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap
dominasi kelompok mayoritas atau pembeda dari kelompok lainnya dalam
perjuangan hak.  Sama halnya ketika Istilah Indigenous Peoples yang muncul
dari perjuangan yang dilancarkan American Indian Movement (AIM) dan The
Canadian Indian Brotherhood yang muncul di tahun 1970 -an.  Istilah
tersebut menginternasionalisasikan pengalaman, isu -isu serta perjuangan
sebagian bangsa jajahan.  Huruf akhir ‘s’ sebagai penanda jamak dalam kata
‘people’ diperjuangkan oleh para aktivis sebagai pengakuan bahwa memang
ada perbedaan nyata di antara berbagai bangsa yang berbeda -beda65.
Istilah Indigenous Peoples sendiri dalam bahasa Indonesia cukup
membingungkan.  Beberapa istilah yang digunakan untuk menterjemahkan
istilah tersebut adalah masyarakat adat, masyarakat asli, bahkan suku
terasing.  SAD Batin 9 pun dikategorikan sebagai bagian dari kelompok
Indigenous Peoples (masyarakat adat).

Walaupun menggunakan identitas sebagai SAD Batin 9, labelisasi istilah SAD
yang digunakan oleh pemerintah dengan perangkat indikatornya, tidaklah
merujuk pada keseluruhan SAD Batin 9 yang ada saat ini dan hanya yang
dianggap memenuhi indikator sebagai SAD yang kemudian di kategorikan
oleh pemerintah sebagai SAD.  Dibanyak tempat, SAD Batin 9 tidak selalu
memunculkan identitasnya sebagai SAD Batin 9, terutama generasi muda
SAD Batin 9.  Identitas sebagai SAD Batin 9 akan dimunculkan dan dikuatkan
ketika berhadapan dengan perusahaan atau pun negara yang mengancam
kehidupan penguasaan mereka atas tanah atau hal -hal lain yang berkaitan
dengan bantuan pemerintah, s eperti pembangunan pemukiman Trans Sosial
untuk SAD.  Identitas sebagai SAD atau SAD Batin 9 pada akhirnya menjadi
sangat politis bila dikaitkan dengan kepentingan atas tanah.  Karena itu,
terkadang, banyak pihak -pihak diluar SAD Batin 9 yang mengambil man faat
dari konflik tanah yang terjadi antara SAD Batin 9 dengan perusahaan demi

65 Smith, 2005: xxvi
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kepentingan pribadi.  Sementara disisi yang lain, kehidupan SAD Batin 9
yang tanahnya tergusur oleh industri perkebunan atau pun hutan tetaplah
miskin dan terpinggirkan.

Pada akhirnya identitas memang bersifat cair, tergantung pada situasi dan
kondisi yang mempengaruhinya pada satu waktu tertentu. Sebelum muncul
istilah SAD Batin 9, SAD Batin 9 lebih dikenal sebagai SAD saja, Orang Dalam
atau Orang Batin 9. Akan tetapi, merupak an hak seseorang untuk
menyatakan dirinya sendiri (hak ekonomi, sosial dan budaya).
Kenyataannya, SAD Batin 9 juga terpinggirkan, hak mereka diabaikan baik
secara ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu, peneguhan identitas sebagai
SAD Batin 9 tidak hanya digunakan untuk menunjukkan eksi stensi tentang
keberadaan SAD Batin 9 sebagai salah satu komunitas asli yang ada di Jambi,
tapi juga menjadi sebuah simbol perlawanan atas hak-hak mereka dalam
penguasaan dan pengelolaan sumber -sumber kekayaan alam yang selama
ini diabaikan.  Tidak hanya itu, membentuk suatu kelembagaan adat seperti
Himpunan Masyarakat Adat SAD Batin 9 yang di pimpin oleh Bapak
Abunyani juga dilakukan oleh komunitas SAD Batin 9.  Meski diantara
banyaknya kelompok SAD Batin 9 —terutama yang berkonflik dengan
perusahaan___ tidak atau belum merasa menjadi bagian dari kelembagaan
tersebut, paling tidak, ada suatu simbol (secara kelembagaan) yang
dimunculkan sebagai alat pemersatu bagi kelompok -kelompok SAD Batin 9
lainnya yang sedang berjuang untu k menuntut hak atas tanah yang telah
dirampas oleh industri perkebunan kelapa sawit dan kehutanan (HTI).   Pada
akhirnya, identitas sebagai SAD Batin 9 pada saat ini, akan selalu bertalian
erat dengan perjuangan hak atas tanah yang selama ini telah diabaik an oleh
pemerintah terhadap komunitas masyarakat SAD Batin 9.

5.2.  Kuasa Negara Atas Tanah dan Peminggiran Hak SAD Batin 9

Sultan Jambi terakhir naik takhta tahun 1891, dan setelah itu wilayah
kesultanan Jambi dikuasai oleh Hindia Belanda.  Pemerintahan d ipegang
sepenuhnya oleh Gubernur Jenderal belanda dan mulai diadakan perbaikan
keadaan.  Tahun 1901 Jambi diserahkan kepada Residen Palembang dan
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dinyatakan sebagai daerah darurat militer.  Tahun 1906 keadaan di Jambi
dinilai stabil oleh pihak Belanda, seh ingga kemudian dijadikan sebagai

daerah karesidenan. 66

Pada masa penjajahan Belanda, konsolidasi kekuasaan dan monopoli atas
tanah yang disandingkan dengan industri telah berurat dan berakar sejak
era Sistem Tanam Paksa (STP)  yang juga dikenal dengan istil ah cultuurstelsel
di masa pemerintahan  Van Den Bosch (1830 -1870). Hasil politik tanam
paksa ini ternyata demikian melimpahnya bagi pemerintah Belanda,
sehingga menimbulkan iri hati bagi kaum pemilik modal swasta (kaum
liberal). Seiring dengan desakan kaum Liberal di Belanda, STP dibubarkan
dan berakhir di tahun 1870.  Ditahun 1870, pemerintah Kolonial Belanda
mengeluarkan kebijakan baru di sektor agraria atau yang lebih dikenal
dengan Agrarische Wet. Selain itu, kemenangan kaum liberal juga menjadi
awal dari era politik etis di Hindia Belanda dan dimulainya kran -kran
pembangunan industri ---terutama perkebunan dan minyak bumi --- yang
dikelola oleh pihak swasta di Hindia Belanda.

Agrarische Wet 1870, kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara

(Staatsblad no. 55, 1870). Ketentuan-ketentuan di dalam Agrarische Wet ,
pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan dan keputusan. Salah satu
keputusan penting ialah apa yang dikenal dengan Agrarisch Besluit yang
diundangkan dalam Staatblad No. 118,1870. Pasal 1 dari Agrarisch Besluit
inilah yang memuat suatu pernyataan penting yang telah cukup dikenal
yaitu domein verklaring, yang menyatakan bahwa, semua tanah yang tidak
terbukti bahwa atas tanah itu ada hak milik mutlak (eigendom), adalah
domein negara (domein negara artinya milik mutlaknya negara) 67. Prinsip
domein negara sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Raffles (1811 -1816)
ketika Inggris berkuasa di Indonesia dan menyatakan bahwa semua tanah
adalah milik raja.  Para kepala desa dianggap menyewa kepada pemerintah,
selanjutnya kepala desa meminjamkan kepada petani dan petani diharuskan
untuk membayar pajak sewa tanah.

66 Dalam Prasetijo, 2011:23-24
67 Sholih Mu’adi, 2008: cxiii - cxiv
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Azas domein ini jelas-jelas tidak mengakui adanya keberadaan hak ulayat
dan juga hak kepemilikan masyarakat Indonesia atas t anahnya. Karena
masyarakat Indonesia pada waktu itu dalam kepemilikan tanah tidak
memiliki bukti tertulis, sehingga ini menjadi dalih bagi p emerintah kolonial
Belanda untuk mengambil tanah-tanah rakyat yang tidak bisa dibuktikan
kepemilikannya. Undang-undang ini pada hakekatnya melindungi
kepentingan kolonial yakni kepentingan perkebunan swasta yang
membudidayakan tanaman keras dengan laba besar untuk pasar
Internasional.

Zaman Koepon dan Industri Ekplorasi Minyak Bumi Belanda

Di Jambi, babak awal pembangunan industri perkebunan oleh Belanda
dimulai sejak  tahun 1925 ketika Perusahaan Belanda yaitu NV. HVA
(Namlodse Venotchaaf Handle Veriniging Amsterdam) yang membangun
perkebunan teh di daerah Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Penanaman
pertama dimulai pada tahun 1929 dan Pabrik Teh didirikan tahun 1932 68.
Buruh perkebunan teh pada masa itu didatangkan dari Pulau Jawa melalui
program Transmigrasi yang menjadi salah satu produk dari Politik Etis saat
itu.  Karena itu, tidak heran apabila saat ini masy arakat di sekitar
perkebunan teh yang ada di Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci
didominasi oleh etnis Jawa.

Cikal bakal pembangunan perkebunan karet di Jambi bermula dari tren
tanaman serupa di Malaka. Benih tanaman itu awalnya diselu ndupkan dari
Brasil ke Malaka pada 1890, dan kemudian diimpor oleh para pedagang Cina
ke Sumatera (Jambi) dan Kalimantan. Karena kondisi ekologis dan struktur
tanah Jambi yang baik dan subur, tanaman ini dapat tumbuh dengan
serampangan dimana saja . Setelah harga karet men ggila di pasar dunia,
barulah sekitar tahun 1910 -12 Residen Jambi Helfrich menganjurkan
budidaya tanaman ini dan mendistribusikan benih -benih unggulan kepada
rakyat. Sekitar tahun 1918, tanaman ini menjadi primadona baru bagi orang

68 Sumber : http://ptpn6.com/jambi/kayu -aro/ "LATAR BELAKANG/SEJARAH SINGKAT
BERDIRINYA PABRIK” diakses pada tanggal 4 Februari 2012 pukul 15.00 WIB

http://ptpn6.com/jambi/kayu-aro/
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Jambi. Mereka menerapkan pertanian dengan sistem monokulltur, yakni
hanya menanam karet. Akibatnya, harga komoditas lain seperti padi dan
kopi menjadi tinggi, karena harus didatangkan dari daerah -daerah lain.
Situasi ini menjadi semakin sulit pada saat harga karet turun drastis di
pasaran dunia pada 1930 -an. Tidak ada yang dapat mereka lakukan pada
saat itu selain harus membeli bahan pangan dengan harga tinggi, sambil
berdoa harga karet kembali naik 69.

Menurut Nurul Fahmy 70___ seorang pemerhati kebudayaan Jambi ,  Masa
kejayaan produksi karet di Jambi dari tanaman jenis Hevea terjadi pada 1920
hingga 1925 dan 1937.  Produski karet yang melimpah dan harga jual yang
tinggi telah menjadikan raky at Jambi makmur secara ekonomi. Zaman itu
kemudian disebut sebagai Zaman Koepon. Sebuah situasi yang merujuk
pada maraknya penjualan kupon -kupon izin panen karet milik pribumi yang
dikeluarkan Belanda, guna mengatur produksi dan distribusi karet yang
berlimpah itu. Hebatnya, ratusan ribu hektare perkebunan karet Jambi kala
itu bukan milik pengusaha Eropa atau Belanda, tapi murni milik rakyat Jambi
yang terbagi-bagi ke dalam perkebunan -perkebunan besar dan kecil milik
perseorangan (keluarga) yang digarap secara kolektif kekeluar gaan.
Kalaupun ada perkebunan besar yang dikerjaka n secara profesional,
biasanya milik tuan-tuan tanah (tauke getah) keturunan Cina, seperti Tjoa
The Hok dan Tan Kim Yang, pemilik Onderneming Sungai Beluru atau
Onderneming Kemenyan —plesetan Kim Yang oleh lidah pribumi —di
kawasan Jerambah Bolong, Kabupaten Muaro Jambi kini. Dan para pekerja
biasanya adalah buruh yang didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

Praktek dari sistem perkebunan monokultur di Jambi memang menanggung
banyak resiko.  Ini menjadi jelas pada masa depresi, ketika harga karet
anjlok dari 1,08 gulden/kg per “lembar standar” pada 1929 menjadi 12,5
sen/kg pada tahun 1932 (Clemens, 1989) 71.  Pada 1937 terjadi pergeseran

69 Lihat : http://sosbud.kompasiana.com/2011/03/31/zaman -koepon-di-jambi-kejayaan-
produksi-karet-1920-1937/, Nurul Fahmy :”Zaman Kupon di Jambi (Kejayaan Prod uksi Karet
1920-1937)”, diakses pada tanggal 27 November 2012 pukul 14.00 WIB

70 ibid
71 Dalam Scholten, 2008: 324

http://sosbud.kompasiana.com/2011/03/31/zaman-koepon-di-jambi-kejayaan-


Membangkitkan Batang Terendam
Sejarah Asal-Usul, Kebudayaan dan Perjuangan Hak SAD Batin 9 97

dalam kuota individual, setiap produsen dipaksa mengikuti suatu kuota
khusus dengan sistem kupon.  Sistem ini bisa diterapka n berkat
pemberlakuan sistem pendaftaran untuk perkebunan karet belum lama
berselang.  Dengan kenaikan harga kembali, pemberlakuan kuota individual
menyebabkan para produsen karet sekali lagi meraup seluruh uang karet
untuk diri mereka sendiri, yang dalam beberapa kasus berlipat ganda lima
atau enam kali.  Zaman keemasan menyingsing lagi, kali ini disebut sebagai
zaman koepon, karena selain karet itu sendiri, ramai pula diperdagangkan
kupon yang berfungsi sebagai izin panen (Zainudin dkk) 72.

Salah satu wilayah SAD Batin 9 yang menjadi tempat penting pada zaman
koepon adalah Dusun Pinang Tinggi.  Menurut cerita Pak Nurman yang kini
tinggal di Bajubang, kakeknya pernah bercerita bahwa Dusun Pinang Tinggi
adalah dusun yang ramai.  Hal ini dikarenakan Dusun Pi nang Tinggi menjadi
salah satu tempat untuk melakukan penukaran kupon karet.  Pada zaman
koepon, selain menanam buah -buahan, masyarakat Dusun Pinang Tinggi
juga mulai membudidayakan karet yang ditanam disela -sela tanaman buah-
buahan.  Kehidupan warga SAD B atin 9 di Dusun Pinang Tinggi pada waktu
itu boleh dikatakan cukup makmur karena terkena imbas dari kejayaan
tanaman karet.  Adanya pengakuan dari Belanda terhadap wilayah Dusun
Pinang Tinggi yang pada masa itu dipimpin oleh Depati Kelek menjadi
jaminan terhadap hak atas tanah bagi masyarakat SAD Batin 9 di wilayah
tersebut.

Zaman Koepon memungkinkan terjadinya interaksi yang intensif dan
terbuka antara SAD Batin 9 dengan kelompok masyarakat lainnya, terutama
toke-toke (pedagang pengumpul yang biasanya adalah tuan -tuan tanah)
karet keturunan Cina yang datang ke wilayah Dusun Pinang Tinggi.  Jejak -
jejak kejayaan tanaman karet di Dusun Pinang Tinggi masih bisa kita telusuri
meskipun wilayah tersebut kini telah menjadi Hak Guna Usaha (HGU)
Perkebunan milik PT Asiatic Persada sejak tahun 1986.  Meski telah menjadi
perkebunan kelapa sawit, sisa -sisa pohon karet tua dengan diameter yang

72
Dalam Scholten, 2008: 325
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mencapai lebih dari 70 cm masih bisa kita temukan.   Menurut Pak Nurman,
andai saja PT Asiatic Persada tidak pernah datang dan menggusur
perkampungan mereka, kehidupan SAD Batin 9 yang ada di Sungai Bahar
tidak akan miskin dan terbelakang seperti saat ini.  Dengan kebun buah -
buahan yang melimpah dan juga tanaman karet yang masih berproduksi,
cukuplah untuk membuat hidup mereka berkecukupan.  “ kadang kami
bepikir kalo Belando lebih baek dari pemerintah sekarang.  Belando dak
pernah ngusir kami dari Dusun.  Tapi tengoklah sekarang, hak kami idak
diakui, idup kami cerai berai gara -gara perusahaan PT BDU/Asiatic”, ujar
Pak Nurman.

Selain perkebunan, industri yang penting di Jambi pada masa penjajahan
Belanda adalah Minyak Bumi.  Eksplorasi dan pengeboran minyak bumi di
Jambi dilakukan pertama kali pada tahun 1920 yang dikelola oleh
Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM), sebuah perusahaan patungan
milik The Royal Dutch milik Belanda dan Shell milik Inggris73. BPM
melakukan eksplorasi dan pengeboran minyak bumi di daerah sekitar
Tempino dan Bajubang yang merupakan bagian dari wilayah SAD Batin 9 dan
menghasilkan produksi untuk pertama kalinya di tahun 1923.  Kehadiran
industri tersebut telah membuka sejumlah ruas jalan yang menghubungkan
satu tempat dengan tempat lainnya bagi kepentingan eksplorasi minyak
bumi perusahaan Belanda.  Di wilayah pemukiman SAD Batin 9 di Sungai
Bahar seperti di Dusun Pinang Tinggi dan Dusun Sungai Beruang, pipa -pipa
minyak dibangun dan terhubung dengan pipa minyak lainnya yang ada di
daerah Banyuasin Sumatera Selatan.  Pipa -pipa tersebut mengarah ke
daerah Sungai Gerong, kilang minyak terbesar di Sumatera Selatan untuk
dilakukan penyulingan.

Pembangunan perkebunan karet dan adanya eksplorasi minyak bumi
mendorong pemerintah K olonial Belanda untuk membuka sejumlah ruas
jalan bagi kepentingan hasil produksi milik mereka.  Beberapa ruas jalan

73 Lihat: http://amet.noiaenterprise.com/post/10759030270/eksplorasi -shell-exxon-dan-caltex-
di-hindia, “Eksplorasi “Shell”, “Exxon” dan “Caltex” di Hindia Belanda (28 -9-2011)”, diakses
pada tanggal 30 Januari 2012 pukul 15.10 WIB

http://amet.noiaenterprise.com/post/10759030270/eksplorasi-shell-exxon-dan-caltex-
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tersebut membuka akses bagi daerah-daerah yang menjadi pemukiman
SAD Batin 9. Di beberapa wilayah tertentu, k ondisi ini sekaligus
meningkatkan interaksi sosial SAD Batin 9 dengan masyarakat luar dimana
perusahaan minyak Belanda juga mempekerj akan penduduk pribumi
sebagai buruh dan ketika Indonesia merdeka, perusahaan eksplorasi minyak
di wilayah Bajubang dan Tempino diteruskan oleh Pemerintah Indonesia
melalui Pertamina, yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara.
Dari proses interaksi inilah yang kemudian terjadi pertukaran makna,
negosiasi nilai, dan pada level tertentu interaksi yang terjadi akan
menghasilkan sebuah kualitas baru (misal; perkembangan pengetahuan dan
teknologi) dan juga proses akulturasi budaya melalui pernikahan den gan
sukubangsa lainnya yang kemudian dirasakan oleh SAD Batin 9. Karena itu,
meski di kategorikan sebagai SAD, komunitas masyarakat SAD Batin 9
dianggap “lebih maju” dibandingkan dengan Orang Rimba yang juga
dikategorikan oleh pemerintah sebagai SAD.  Sal ah satu tolak ukur yang
sering digunakan oleh banyak pihak adalah diterimanya program -program
PKMT (seperti pemukiman) yang dijalankan Departemen Sosial untuk SAD
Batin 9 di wilayah Kabupaten Batang Hari yang sudah dimulai sejak akhir
tahun 1970 an.

Terusir dari Tanah Sendiri

Setelah Indonesia merdeka, w ilayah Indonesia yang umumnya masih
terisolir dan berhutan dieksploitasi besar -besaran ketika Soeharto menjadi
Presiden Republik Indonesia.  Dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1967 Tentang
Kehutanan dan diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970
Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan menjadi
awal bagi eksploitasi sumber daya hutan secara besar -besaran.  Sejak akhir
tahun 1970-an, Indonesia mengandalkan hutan alam sebagai salah satu
penopang pembangunan ekonomi nasional, dan Hak Pengusahaan Hutan
(HPH) menjadi sistem yang yang dominan dalam memanfaatkan hasil hutan
dari hutan alam. Melalui izin Hak Pengusahaan Hutan, pemerintah
memberikan keleluasaan pada swasta untuk mengeksploitasi hutan .
Kenyataannya, banyak daerah yang dite tapkan oleh pemerintah sebagai
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kawasan hutan merupakan wilayah yang telah menjadi pemukiman (Dusun)
dan perladangan yang diusahakan sejak lama oleh rakyat.  Akibatnya, ketika
izin HPH dikeluarkan, memicu konflik atas tanah.  Hak -hak adat atas tanah
tidak pernah dipedulikan dan mengakibatkan tersingkirnya masyarakat adat
dari hubungannya dengan tanah.  Begitu juga dengan praktek pembangunan
perkebunan kelapa sawit yang menggeliat di tahun 1980 an.

Sepanjang pemerintahan Orde Baru, industri kehutanan, tamba ng dan
perkebunan merupakan salah satu sumber pendapatan yang pokok. Melalui
Kuasa Pertambangan dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), negara
memberikan keleluasaan pada swasta untuk mengeksploitasi hutan dan juga
mengalihkan status kawasan hutan menjadi Areal P enggunaan Lain (APL)
bagi pembangunan perkebunan besar yang biasanya diiringi dengan
program pembangunan transmigrasi. Hak-hak Adat atas tanah tidak pernah
diperdulikan oleh negara dan pemegang Kuasa Pertambangan, HPH dan
pemegang HGU perkebunan -perkebunan besar yang mengakibatkan
tersingkirnya masyarakat adat dari hubungannya atas tanah.  SAD Batin 9 di
Jambi merupakan salah satu potret bagaimana masyarakat adat tersingkir
dan dipaksa untuk melepas hubungannya atas tanah dan dianggap salah
satu masalah sosial karena dianggap sebagai bagian dari komunitas
masyarakat terasing yang harus diberdayakan.

Tercerabutnya masyarakat adat dari hubungannya atas tanah seperti yang
dialami oleh SAD Batin 9 di Sungai Bahar (Batin Bahar) Kabupaten Batang
Hari dan Kabupaten Muaro Jambi, SAD Batin 9 di Dusun Sialang Pungguk
(Batin Singoan) maupun Batin Telisak di Kabupaten Sarolangun, tidak lepas
dari politik penguasaan tanah yang menempatkan domein negara atas
kawasan hutan dan lahan. Dalam UUPA no 5 tahun 1960, domein negara
atau Hak Menguasai Negara (HMN) sebenarnya tidak lagi diletakkan sebagai
pemilik tetapi hanya sebagai organisasi tertinggi dari bangsa Indonesia yang
diberi kekuasaan antara lain untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan,
penyediaan, dan pemeliharaan sumber -sumber agraria;

2. Menentukan dan mengatur hak -hak yang dapat dipunyai atas
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(bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang
terkandung di dalamnya (sumber -sumber agraria);

3. Mengatur dan menentukan hubungan -hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di
dalam nya (atau sumber -sumber agraria).

Celakanya, HMN kemudian direduksi oleh Soeharto sebagai kewenangan
penuh negara untuk menguasai dan mengatur sumber -sumber agraria yang
ada di Indonesia. Hal ini berangkat dari sejumlah " ambiguitas” beberapa
pasal yang terkandung di dalam UUPA yang memuat pengakuan akan hak -
hak rakyat (termasuk pengakuan atas tanah -tanah adat berdasarkan hukum
adat), tetapi pada saat yang bersamaan selalu dipertentangkan dengan
kepentingan nasional yang tidak jelas batasannya (MisaInya Pasal 3 dan 5
UUPA 1960 serta Penjelasan UUPA 1960 bagian Penjelasan Umum II (3) dan
III (1)).  Konsepsi kepentingan nasio nal ini akhirnya direduksi (terutama oleh
rezim Orde Baru) menjadi kepentingan umum --- yang juga tidak jelas
batasannya--- untuk kemudian direduksi lagi menjadi kepentingan
sekelompok kecil orang atau kepentingan bisnis suatu perusahaan tertentu,
karena hanya tinggal negara (dan pihak pemerintahnya) yang boleh
menetapkan secara sewenang -wenang batasan dari kepentingan umum
tersebut.

Konsepsi tentang kepentingan nasional pada kenyataannya lebih merujuk
pada pemberian jaminan terhadap kepentingan modal swast a dalam
penguasaan dan pengelolaan atas tanah secara luas.  Faktanya, pengusiran
paksa SAD Batin 9 seperti yang terjadi di Batin Bahar (sungai Bahar) sudah
berlangsung sejak awal tahun 1980 an sebagai akibat dari domein negara
atas penetapan dan penguasaan kawasan hutan.  Banyak Dusun tempat
pemukiman dan juga perladangan milik SAD Batin 9 yang memang
merupakan wilayah yang masih berhutan, ditetapkan oleh pemerintah
sebagai kawasan hutan dan membaginya berdasarkan fungsi kawasan
hutan, yakni Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Dampaknya, Dusun dan perladangan milik SAD Batin 9 yang masuk dalam



Membangkitkan Batang Terendam
Sejarah Asal-Usul, Kebudayaan dan Perjuangan Hak SAD Batin 9 102

kawasan hutan dinyatakan sebagai milik negara atau domein nya negara.
Dengan demikian, tidak ada pengakuan pemerintah terhadap hak atas tan ah
ulayat milik SAD Batin 9 yang tinggal di wilayah tersebut.  Implikasi lebih
lanjut, dengan domein negara, pemerintah memberikan izin penguasaan
HPH diwilayah SAD Batin 9 di Sungai  Bahar. Pada tahun 1980 an, diwilayah
SAD Batin 9 Sungai Bahar tercatat a da sekitar 3 izin HPH (HPH Tanjung Asa,
HPH Suka Rimba, HPH Asialog) yang masuk dalam Kelompok Hutan Sungai
Bahar-Sungai Temidai.  Banjirnya izin HPH berdampak pada tersingkirnya
SAD Batin 9 dari tempat pemukiman dan kehilangan sumber -sumber
kehidupan akibat rusaknya hutan dan perladangan yang mereka kelola.

Belum lagi dampak dari terjadinya alih fungsi kawasan hutan menjadi Areal
Penggunaan Lain (APL) bagi kepentingan industri perkebunan.
Pembangunan perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantar a VI
(PTPN VI) yang dibarengi dengan program transmigrasi (PIR -Trans) di Sungai
Bahar di tahun 1983 memang berdampak pada dibukanya sejumlah ruas
jalan dan membuat interaksi SAD Batin 9 dengan masyarakat lain semakin
intensif.  Tetapi, SAD Batin 9 tetap sa ja menjadi golongan masyarakat yang
tersingkirkan.  Banyak perladangan milik SAD Batin 9 yang masuk dalam
konsesi PTPN VI dan menyebabkan SAD Batin 9 harus menyingkir ke dalam
hutan yang masih tersisa dan “terpaksa” menerima ganti rugi lahan mereka
yang tergusur demi kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit
milik PTPN VI.

Yang paling fenomenal adalah pembangunan  kebun kelapa sawit milik PT
Bangun Desa Utama (sekarang PT Asiatic Persada) di Desa Bungku
Kabupaten Batang Hari yang mendapatkan izin HGU di tahun 1986.  Dengan
dibantu rezim Orde Baru yang represif, pemukiman dan perladangan milik
SAD Batin 9 Sungai Bahar di 3 (tiga)  Dusun (Pinang Tinggi, Tanah Menang,
Padang Salak) dan di beberapa tempat lainnya, tergusur tanpa proses ganti
rugi apa pun. Karena karakter yang cenderung defensife, SAD Batin 9 lebih
memilih untuk menyingkir ke wilayah -wilayah yang masih berhutan atau
mencari penghidupan di tempat lain  dan menerima bantuan pemukiman
Trans Sosial yang dijalankan oleh Departemen/Dinas Sosial k etimbang
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melakukan perlawanan.  Sampai tulisan ini dibuat (tahun 2011), konflik
tanah adat antara PT Asiatic Persada yang kini dikuasai oleh perusahaan
trans nasional, Wilmar Internasional dengan ribuan jiwa SAD Batin 9 di
Sungai Bahar yang menjadi korban penggusuran, masih berlangsung dan
belum terselesaikan.

Yang menarik adalah praktek pembangunan kawasan restorasi ekosistem
yang dimulai pasca bangkrutnya industri HPH dan tuntutan akan perubahan
iklim yang ditandai dengan semakin meningkatnya emisi gas CO2 (karbon
dioksida) di atmosfer akibat deforestasi (kerusakan hutan).  Sebagai sebuah
instrumen pelestarian fungsi kawasan hutan,  restorasi ekosistem secara
resmi telah dikukuhkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan
Menteri Kehutanan  159 Tahun 2004.  Melalui restorasi ekosistem
diharapkan terjadi peningkatan fungsi kawasan hutan dan dapat
memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan
hutan.  Sebagai sebuah proyek ekosistem yang bertujuan untuk mengurangi
emisi gas CO2, aktivitas yang mengeluarkan CO2 tentu saja hal yang harus
dihindari.

Persoalannya, bagaimana dengan keberadaan masyarakat adat seperti SAD
Batin 9 yang sejak lama tinggal dan bermukim di kawasan hutan tersebut?
Proyek restorasi ekosistem seperti yang dijalankan oleh PT REKI 74 di Jambi
pada kawasan eks HPH Asialog dengan mengantongi izin Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di tahun 2010 (aktivitas restorasi
sudah mulai dilakukan oleh PT REKI sejak tahun 2007) berpotensi untuk
menghilangkan hak SAD Batin 9 atas tanah yang saat ini sedang dikelola oleh
puluhan Kepala Keluarga SAD Batin 9 di kawasan hutan tersebut.  Potensi
kehilangan hak atas tanah adatnya juga dikarenakan domein negara atas
kawasan hutan yang kemudian memberikan izin kepada PT REKI untuk

74
Konon, PT REKI/Harapan Rain Forest adalah projek yang mendapat dukungan besar dari

pangeran Charles dari Inggris. Jika menghubungkan saat ini dengan tahun 1920 dimana
Inggris bersama dengan Belanda telah memulai tapak industrialisasi dikawasan ini melalui
perusahaan pengeboran minyak yang dikelola oleh Bataafsche Petroleum Maatschappij
(BPM), sebuah perusahaan patungan milik The Royal Dutch milik Belanda dan Shell milik
Inggris.
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menjalankan proyek konservasi hutan yang juga berkaitan dengan skema
perdagangan karbon yang pada saat sekarang menjadi isu penting dalam
menghadapi perubahan iklim melalui mekanisme REDD.

Tanah Dirampas, Kemiskinan Menjerat (Cerita dari Batin Bahar dan
Singoan)

Meningkatnya jumlah inv estasi di sektor perkebunan, kehutanan dan
pertambangan yang sudah dimulai sejak era presiden Soeharto terus
berlanjut dan tak pernah berhenti meskipun rezim Soeharto sudah berakhir
sejak tahun 1998.  Pemberian izin usaha (penguasaan tanah) dari 35 tahun
hingga 100 tahun dijadikan ukuran oleh pemerintah bahwa pembangunan
yang sedang dijalankan telah berhasil dan dengan demikian akan mampu
meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Kebijakan negara disusun sedemikian
rupa, mulai dari UU Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan hingga UU
tentang Penanaman Modal Asing dibuat untuk mempermudah laju investasi
dan negara bertanggung jawab untuk menghilangkan dan mengatasi
hambatan-hambatan yang akan muncul ketika investasi tersebut dijalankan.
Akibatnya, penolakan investasi oleh masyarakat adat di suatu wilayah
tertentu dianggap sebagai upaya untuk menghambat laju investasi dan akan
mengancam laju pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.

Meski kehidupan  SAD Batin 9 telah ber campur baur dengan suku bangsa
lain, konflik yang berhubungan dengan penguasaan tanah tidak pernah
terjadi.  Situasi ini terjadi karena adanya sikap saling menghormati dan
setiap ada hal yang berkaitan dengan konflik penguasaan tanah, mampu
diselesaikan dengan musyawarah.  Lain halnya dengan keberadaan
perusahaan perkebunan kelapa sawit dan industri kehutanan, pemegang
konsesi HPH dan juga proyek -proyek konservasi yang masuk ke dalam
wilayah adat SAD Batin 9.  Yang terjadi adalah peminggiran, pengusiran  da n
bahkan penggusuran yang dilakukan oleh pemegang konsesi perkebunan
sawit dan konsesi kehutanan terhadap SAD Batin 9 yang ada di wilayah
tersebut.
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Gambar13. Keberadaan Beberapa Perusahaan di W ilayah SAD Batin 9 (Sumber : Dokumentasi
Yayasan Setara Jambi)

Gambar 13. Menunjukkan lokasi perusahaan -perusahaan yang masuk dalam
wilayah adat SAD Batin 9, yaitu perkebunan kelapa sawit milik PT Asiatic
Persada dan lokasi perusahaan kehutanan PT REKI (dahulunya adalah
kawasan HPH Asialog) yang berada di Desa Bungku Kabupaten Batang Hari
(wilayah Batin Bahar). Ada juga PTPN VI yang bera da di dalam wilayah Batin
Bahar/Sungai Bahar serta perusahaan perkebunan milik PT Inti Indo Sawit
Subur (PT IIS) dan PT IKU (tidak tercantu m dalam peta) yang berada di
wilayah Batin Singoan. Dampak kehadiran perusahaan -perusahaan tersebut
tidak hanya  menghilangkan hutan tapi juga perladangan/kebun yang
menjadi sumber penghidupan SAD Batin 9 di Sungai Bahar dan SAD Batin 9
di Singoan.   Di Batin Bahar, proses perampasan tanah telah dimulai ketika
PTPN VI membangun perkebunan kelapa sawit di tahun 1983.  K arena watak
yang cenderung defensif, mereka terpaksa merelakan lahan garapan yang
mereka miliki untuk diserahkan pada PTPN VI dalam bentuk ganti rugi.
Hanya berselang 3 tahun, PT Bangun Desa Utama yang sekarang berganti
nama menjadi PT Asiatic Persada, mendapatkan izin HGU di tahun 1986.
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Kolaborasi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit seperti PT Asiatic
Persada dengan watak Represifnya rezim Orde Baru di masa itu
menimbulkan ketakutan bagi SAD Batin 9 di Sungai Bahar.   Tak tangung -
tanggung, 3 (tiga) Dusun milik SAD Batin 9 di Sungai bahar (Dusun Tanah
Menang, Dusun Pinang Tinggi, Dusun Padang Salak, Dusun Markanding dan
beberapa dusun lainnya) dihancurkan dan diganti dengan kebun sawit.
Diawal pembangunan perkebunan, tidak ada proses ganti rugi yang
dilakukan.  Meskipun ada, SAD Batin 9 yang tanahnya masuk dalam konsesi
HGU PT Asiatic Persada lebih memilih untuk menolak ganti rugi.  Sel ain
memiliki pengalaman yang buruk tentang kehadiran PTPN VI, bagi SAD Batin
9 Sungai Bahar, tanah leluhur bukanlah sesuatu yang bisa diperjual belikan.
Proses penolakan ini tidak berlangsung lama karena represifnya rezim Orde
Baru yang mendukung sepenuh nya keberadaan investasi, sehingga SAD
Batin 9 tidak berani melakukan perlawanan dan lebih memilih menyingki r
dari pemukiman dan perladangan yang selama ini telah memberi kehidupan
bagi mereka.

Domein negara atas kawasan hutan yang pada waktu itu berpe gang pada
UU Kehutanan tahun 1967 memang dijadikan alasan bagi penguasaan
maupun pelepasan (perubahan fungsi) kawasan hutan menjadi kawasan non
hutan atau APL oleh pemerintah melalui Kementerian Kehutanan.  Meski di
dalam SK Menteri Kehutanan tahun 1986 te ntang pelepasan kawasan hutan
dengan luas 27.252 Ha untuk pembangunan perkebunan PT Bangun Desa
utama (sekarang PT Asiatic Persada) dinyatakan bahwa terdapat belukar
1.400 Ha serta perladangan dan pemukiman masyarakat seluas 2.150 Ha
yang harus diselesaika n terlebih dahulu oleh perusahaan, pada
kenyataannya perusahaan tidak segera menyelesaikan persoalan tersebut.
Watak pemerintahan Orde Baru yang represif kemudian menopang
sepenuhnya praktek pengusiran dan penggusuran sumber -sumber produksi
SAD Batin 9 di Sungai Bahar.
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Gambar 14. Kelompok  SAD Batin 9 Sungai Bahar yang Berada di Pemukiman Trans Sosial (di
sekitar Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin) Desa Pompa air (Sumber :
Dokumentasi yayasan setara Jambi)

Pak Kutar, warga SAD Batin 9 yang tinggal di Dusun Tanah Menang bercerita
bagaimana PT Bangun Desa Utama (kini PT Asiatic Persada) menghancurkan
kebun dan pemukiman SAD Batin 9 di Dusun Tanah Menang.

“Sekitar tahun 86-87 tentara langsung bae masuk kerumah sayo.
Orang-orang itu nodongkan senjato kearah kami dan ngusir kami
sekeluargo.  Orang-orang tu polisi dari polres Batang Hari dan
polsek Bajubang.  Polisi -polisi tu dibayar oleh perusahaan untuk
ngusir kami.  Apo salah kami? Dan yang nak sayo tanyokan
sekarang, orang tu polisi peru sahaan atau masyarakat? ” 75

Konflik berkepanjangan dengan PT Asiatic Persada yang tidak pernah
terselesaikan membuat sebagian besar SAD Batin 9 Sungai Bahar memilih

75 Testimoni pak Kutar ,warga SAD Batin Bahar yang masih bertahan di dalam areal HGU PT
Asiatic Persada, disampaikan kepada penulis pada tanggal 20 Januari 2011
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untuk mengungsi ke wilayah -wilayah yang masih berhutan, seperti eks HPH
Asialog (kini PT REKI) dan atau Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha
Syaifuddin (dahulu Tahura Senami).  Sebagian lagi memilih keluar dan
mencari penghidupan lain diluar tanah leluhur mereka yang kini telah
menjadi HGU PT Asiatic Persada.  Ada juga yang menempati rumah -rumah
sosial bantuan dari pemerintah yang merupakan program dari Dinas Sosial
yang tersebar di Desa Bungku, Desa Nyogan, Desa Nebang Para, Desa
Pompa Air dan di tempat -tempat lainnya.

Untuk menyambung hidup, mereka menjadi buruh penyadap karet dilahan -
lahan milik masyarakat dan atau bekerja sebagai buruh harian di
perkebunan kelapa sawit (pemungut berondolan ) di PTPN VI atau PT Asiatic
Persada. Sungguh luar biasa dampak perampasan tanah yang dilakukan
oleh perusahaan perkebunan monokultur kelapa sawit mili k PT Asiatic
Persada terhadap orang -orang Batin 9 di Sungai Bahar.  Di jadikan kriminal
karena dituduh menduduki HGU tanpa izin, terusir dan menjadi buruh  di
tanah sendiri, bertali temali dengan kondisi hidup mereka yang tetap miskin
di tengah laba yang t erus menerus diakumulasi oleh PT Asiatic Persada
setiap bulannya.  Itulah potret buram SAD Batin 9 yang tanahnya tergusur
oleh PT Asiatic Persada. Praktek peminggiran dan penghilangan hak atas
tanah yang telah berlangsung sejak Soeharto berkuasa masih ter us berlanjut
meski era reformasi telah berhembus sejak tahun 1998 dan telah banyak
pula produk Undang-undang dan peraturan negara lainnya yang mengatur
tentang hak masyarakat adat yang memang masih “setengah hati” dan tetap
meletakkan domein negara atas tanah.

Bagi warga SAD Batin 9 yang memilih bertahan di atas tanah nenek
moyangnya, mereka memanfaatkan sisa -sisa tanaman karet tua yang tidak
tergusur oleh PT Asiatic Persada dengan hasil yang tidak seberapa, dan itu
pun terancam keberadaannya. “cukuplah untuk makan sehari -hari.  Nak
kerjo laen dak ado” , ucap Pak Tan yang memanfaatkan sisa -sisa tanaman
karet tua peninggalan orang tuanya, seperti di Dusun  Tanah Menang dan
Dusun Pinang Tinggi. Keterbatasan ekonomi inilah yang kemudian
menyebabkan sebagian besar anak-anak SAD Batin 9 Sungai Bahar memilih
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tidak bersekolah dan membantu orang tua mereka untuk menambah
pendapatan.  Kondisi ini menyebabkan taraf pengetahuan SAD Batin 9
Sungai Bahar begitu rendah sehingga menimbulkan sikap inferior atau
merasa rendah diri dibandingkan dengan komunitas masyarakat lain diluar
mereka.  Banyaknya keterbatasan membuat SAD Batin 9 di Sungai Bahar
sering dimanfaatkan oleh orang lain untuk mencari keuntungan dengan cara
mengatasnamakan mereka.

Gambar 15. Memanfaatkan sisa-sisa Tanaman Karet Tua yang Tidak Tergusur (Sumber :
Dokumentasi Yayasan Setara Jambi)

Sedangkan di wilayah eks HPH Asialog beberapa kelompok SAD Batin 9
Sungai Bahar masih bertahan dan setelah izin HPH tersebut berakhir di
tahun 2007, mereka mencoba untuk berkebun diatas tanah yang dalam tata
aturan pemerintah berdasarkan UU no 41 tahun 1999 merupakan kawasan
hutan yang tidak boleh dijadikan perladangan atau kebun.  Kehidupan
mereka kini terancam ketika wilayah tersebut tela h menjadi areal konsesi
milik PT REKI yang bertujuan untuk menghutankan kembali wilayah tersebut
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dan mengambil keuntungan melalui mekanisme perdagangan karbon
(REDD+). SAD Batin 9 yang tinggal di dalam konsesi hutan milik PT REKI
hanya diakui keberadaanny a, dan  tidak ada pengakuan terhadap hal -hal
yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah bagi SAD Batin 9 yang tinggal
di wilayah tersebut.  Untuk memenuhi kebutuhan sehari -hari, secara
terbatas, sebagian dari keluarga SAD Batin 9 membudidayakan tanaman
karet dan mencari jernang atau mengambil madu hutan dari batang sialang.
Sebagian lagi dipekerjakan sebagai buruh pembibitan oleh PT REKI.  Pak
Amran yang tinggal di RT 11 Dusun Kunangan Jaya dan banyak keluarga SAD
Batin 9 lainnya, memungut berondolan kelapa sawit milik PT Asiatic Persada
yang berbatasan langsung dengan PT REKI sebagai sumber pendapatan.

PT REKI mendapatkan izin IUPHHK restorasi di Jambi pada tahun 2010 di
kawasan hutan eks HPH Asialog dengan luas 49.170 Ha ___ Selain di Jambi, PT
REKI juga mendapatkan izin yang sama di kawasan hutan di Sumatera
Selatan pada tahun 2007. Dalam segi pendanaan, PT REKI didukung
pendanaannya oleh banyak lembaga internasional yang berjanji dan
memiliki komitmen untuk menghormati hak -hak masyarakat adat.
Kenyataannya, penghormatan terhadap hak masyarakat adat hanya
diterjemahkan dalam bentuk pengakuan terhadap keberadaan dan belum
pada tingkat pengakuan terhadap hak atas tanah milik SAD Batin 9 yang
secara historis merupakan pemilik sah atas wilayah tersebut dengan alasan
domein nya negara atas kawasan hutan.   Mempekerjakan SAD Batin 9 untuk
menjadi buruh pembibitan cukuplah dianggap oleh PT REKI sebagai salah
satu wujud penghormatan terhadap SAD Batin 9.

Meski sampai saat ini belum terjadi pengusiran dan pe nggusuran terhadap
pemukiman dan perladangan milik SAD Batin 9 di wilayah konsesi PT REKI,
dengan meletakkan domein negara atas kawasan hutan maka SAD Batin 9
dapat di definisikan oleh negara sebagai “perambah” kawasan hutan dan
“halal” untuk digusur.  Kar ena itu, bila merunut secara historis tentang
keberadaan SAD Batin 9 di wilayah tersebut, pemerintah dan PT REKI tidak
memiliki alasan untuk tidak mengakui hak atas tanah milik SAD Batin 9 dan
pengakuan hak tersebut bisa berwujud melakukan enclave atau
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mengeluarkan lahan-lahan yang dikelola oleh SAD Batin 9 dari izin konsesi
PT REKI.  Selain itu, keberadaan PT REKI juga telah menimbulkan konflik
dengan kelompok masyarakat lainnya yang sejak tahun 2003 telah
menggarap lahan eks HPH Asialog yang dahulu ditela ntarkan begitu saja
oleh pemilik izinnya.  Membenturkan kepentingan atas tanah antara SAD
Batin 9 dengan komunitas masyarakat lain yang berada di areal konsesi PT
REKI bisa saja dijadikan senjata oleh banyak pihak untuk kepentingan
tertentu dengah dalih se bagai “perambah” kawasan hutan dan melanggar
UU no 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.  Padahal, akar penyebabnya
adalah monopoli penguasaan negara dan korporasi atas kawasan hutan
yang meminggirkan hak rakyat atas tanah dan penghidupan yang lebih baik.
Situasi ini juga diperparah oleh masih lemahnya kemampuan kelembagaan
negara dan buruknya tata kelola pemerintah dalam mengontrol dan
memanfaatkan sumber daya hutan bagi kesejahteraan rakyat.

Peminggiran dan penggusuran hak atas tanah terhadap SAD Batin 9 sek an
tiada habisnya.  Yang terbaru adalah penggusuran terhadap SAD Batin 9
yang ada di Dusun IV Sungai Beruang Kabupaten Muaro Jambi 76.  83 Kepala
Keluarga harus kehilangan rumah dan tempat tinggal  akibat penggusuran
yang dilakukan oleh PT Asiatic Persada di bulan Agustus 2011.  Tuduhan
kriminal karena dianggap menduduki HGU tanpa izin menjadi pembenaran
bagi PT Asiatic Persada untuk melakukan pengusiran terhadap SAD Batin 9
yang tinggal di Sungai Buaian Ilir, Danau Minang dan jembatan besi.  Bahkan
seorang ibu yang hamil harus melahirkan di dalam hutan karena tak ada lagi
tempat tinggal dan trauma atas penggusuran yang terjadi.

SAD Batin 9 yang rumahnya telah tergusur kemudian memilih bertahan
dibawah tenda-tenda darurat yang dibangun di atas lokasi rumah dan
pemukiman mereka yang telah rata menjadi tanah.  Ketiadaan sumber
penghidupan memaksa mereka untuk mencari besi -besi tua bekas
pengeboran minyak di zaman Belanda.  Pengetahuan mereka tentang lokasi -
lokasi yang menjadi bekas pengeboran minyak milik Bela nda menandakan
bahwa SAD Batin 9 yang ada di Dusun Sungai Beruang memahami betul

76 Lihat Pos Metro Jambi, 13/8/2011, “23 Rumah SAD Dirobohkan”.
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wilayah kekuasaannya. Sebagian lagi memilih untuk mencoba mencari
sumber pendapatan di tempat lain untuk menyambung hidup.

Gambar 16. SAD Batin 9 di Dusun Sungai Beruang yang Menjadi Korban P enggusuran oleh PT
Asiatic Persada Bertahan di Bawah Tenda -tenda yang Beratapkan Plastik (Sumber:
Dokumentasi Yayasan Setara Jambi)

Lain halnya dengan kondisi SAD Batin 9 di wilayah Singoan (SAD Batin
Singoan). SAD Batin Singoan merupakan satu -satunya keturunan SAD Batin
9 yang menempati wilayah di sebelah utara aliran sungai Batang Hari.
Berawal dari kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Induk
kebun Unggul (PT IKU) di tahun 1995 di Dusun sialang Pungguk Des a
Singoan, yang mendapatkan areal konsesi di wilayah tersebut dan
menjanjikan pembangunan kebun kelapa sawit diatas tanah adat Batin
Singoan dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) dengan KUD
Sinar Tani sebagai representasi masyarakat yang akan b ertanggung jawab
terhadap pembayaran kredit dan akumulasi dari hasil produksi Tandan Buah
Segar (TBS) yang dihasilkan diatas tanah tersebut.  Dengan iming -iming
pembagian hasil 70% untuk pemilik tanah/petani dan 30% untuk
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perusahaan dan janji perusahaan yang akan membiayai kebutuhan hidup
masyarakat yang tanahnya akan dijadikan perkebunan kelapa sawit selama
48 bulan (sampai perkebunan kelapa sawit tersebut menghasilkan buah)
dan konversi dilakukan.  Akan tetapi, sampai saat ini, perusahaan tidak
kunjung memberikan janjinya untuk melakukan konversi atas lahan
kemitraan yang telah ditanami kebun kelapa sawit.

Akan tetapi, sampai saat ini, perusahaan tidak kunjung memberikan janjinya
untuk melakukan konversi atas lahan kemitraan yang telah ditanami kebun
kelapa sawit. Minimnya akses informasi tentang dampak yang akan
ditimbulkan dari pembangunan kelapa sawit dan juga pengaruh ekonomi
liberal telah mengubah cara berpikir orang di Batin singoan tentang tanah
yang awalnya memiliki fungsi ekonomi dan sosial, berg anti menjadi nilai
ekonomis semata.  Situasi ini diperparah dengan taraf pengetahuan
masyarakat yang rendah dan tidak mampu belajar dari pengalaman ketika
perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Inti Indo Sawit (PT IIS) yang hadir
sebelum PT IKU mengganti ru gi tanah mereka dan menanaminya dengan
kelapa sawit.  Warga SAD Batin Singoan yang telah kehilangan tanahnya
akibat proses ganti rugi pada akhirnya terpaksa menjadi buruh di
perkebunan tersebut untuk menyambung hidupnya.

Kehilangan sumber penghidupan telah membenamkan masyarakat SAD
Batin 9 di wilayah Batin Singoan dalam kubangan kemiskinan.   Mereka
menempati rumah-rumah yang tak layak huni dan juga tidak memiliki mata
pencaharian tetap.  Sebagian masyarakatnya bekerja me njadi buruh kebun
di PT IIS dan ada juga yang menjadi buruh penyadap karet di lahan -lahan
milik warga sekitar.  Ada juga yang masih mencari penghidupan di hutan
yang tidak ditebang oleh PT IKU.  Terbatasnya sumber mata pencaharian
juga mendorong masyarakat Batin singoan untuk keluar dari Dusunnya dan
mencari peruntungan di tempat lain.  Sekitar tahun 1999 -2000, pemerintah
dengan Program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) melalui
Dinas sosial membangunkan pemukiman bagi sekitar 56 Kepala Keluarga
(KK) dan di tahun 2003, pemerintah membangun perumahan bagi sekitar 25
Kepala Keluarga (KK) di Dusun Sialang Pungguk. Akan tetapi, problem -
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problem kemiskinan yang menjerat masyarakat SAD Batin singoan tidak
kunjung terselesaikan.

Gambar 17. Pemukiman Trans Sosial SAD Batin Singoan di Dusun Sialang Pungguk (Sumber :
Yayasan Setara Jambi)

Cerita lain juga datang dari SAD Batin 9 di Batin Telisak Sekamis.
Keberadaan PT Alam Lestari Nusantara yang mulai beraktifitas sejak
mendapatkan izin dari dinas kehutanan provinsi Jambi nomor:
189.4.A/379/Kpts/dishut/2010, menyetujui izin yang dikeluarkan SK Menhut
Nomor SK.95/Menhut-II/2010 tanggal 24 Februari 2010 tentang bagan kerja
pemanfaatan hasil hutan kayu Hutan Tanaman Industri dalam hut an
tanaman 2010 seluas 10.785 Hektar.  Keberadaan PT ALN telah
menyebabkan sekitar 600 warga termasuk SAD di Desa Sepintun Kecamatan
Pauh Kabupaten Sarolangun, terancam kehilangan lahannya 77.  Keberadaan
PT ALN juga telah merusak kesatuan ekosistem kawanan gajah yang selama
ini tinggal di dalam hutan dan hidup berdampingan dengan masyarakat.

77 Lihat : http://koran.tempo.co/konten/2011/04/04/231894/PT -Alam-Lestari-Dituding-Caplok-
Lahan-Suku-Kubu, “PT Alam Lestari Nusantara Dituding Caplok Lahan Suku Kubu” , diakses
pada tanggal 4 Juni 2011 pukul 14.00 WIB.

http://koran.tempo.co/konten/2011/04/04/231894/PT-Alam-Lestari-Dituding-Caplok-
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Dampaknya, kawanan gajah mengamuk dan merusak kebun -kebun yang
dikelola oleh warga. Selain itu, pemukiman sosial milik SAD Batin 9 yang
dulu dibangun oleh Dinas Sosial Propinsi Jambi yang berlokasi di Dusun III
Desa Sepintun juga terancam keberadaannya.  Penyebabnya tak lain karena
pemukiman tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi yang tentu saja
di dalam UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan melarang pembangunan
pemukiman diatas kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan betapa
lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah terkait dalam memecahkan
persoalan-persoalan  yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakatnya.

Cerita tentang penggusuran terhadap masy arakat adat seperti SAD Batin 9
masih terus terjadi, meskipun kebijakan -kebijakan yang memuat tentang
pengakuan terhadap hak -hak masyarakat adat sudah membanjir di negeri
ini.  Kenyataannya, pengakuan terhadap hak atas tanah tidak pernah ada
dan cerita tentang penggusuran SAD Batin 9 masih terus berlanjut . SAD
Batin 9 semakin terjerat dalam kemiskinan dan keterbelakangan dan di cap
sebagai kriminal karena berada di dalam kawasan hutan dan HGU
perkebunan tanpa izin. Dengan demikian, negara berperan penting dalam
proses pemiskinan terhadap warga negaranya sendiri.

5.3.  Perjuangan SAD Batin 9 dan Pengakuan Hak yang Setengah Hati

Penterjemahan kata indigenous peoples dalam bahasa Indonesia cukup
membingungkan. Beberapa istilah yang digunakan untuk menterjemahkan
istilah tersebut adalah masyarakat adat, masyarakat asli, bahkan suku
terasing.  Konsep-konsep ini masih terus muncul dan diperdebatkan,
terutama istilah tentang “suku terasing”.  Bahkan Koentjaraningrat (dalam
buku Masyarakat Terasing di Indonesia, 1993) 78 yang merasa kurang sreg
dengan kata “terasing”, mengusulkan agar golongan tersebut disebut
dengan istilah “masyarakat yang diupayakan berkembang”, atau developing
group.

78 Dalam Mazali, 2009 : 198
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Istilah indigenous peoples baru muncul tahun 1970-an dari perjuangan yang
dilancarkan American Indian Movement (AIM) dan The Canadian Indian
Brotherhood. Istilah tersebut menginternasionalisasikan pengalaman, isu -isu
serta perjuangan sebagian bangsa jajahan. Huruf akhir ‘s’ sebagai penanda
jamak dalam kata ‘people’ diperjuangkan oleh para aktivis sebagai
pengakuan bahwa memang ada perbedaan nyata di antara berbagai bangsa
yang berbeda-beda79. Di Indonesia, istilah indigenous peoples umumnya
digunakan mengacu pada mereka yang menyatakan diri sebag ai
“masyarakat adat” dan berlaku lebih umum untuk semua hak yang melekat
pada tanah diterapkan secara adat bukan melalui hukum positif.  Perkiraan
kasar antara 60-110 juta penduduk pedalaman di Indonesia masuk dalam
kategori masyarakat adat 80.

Sedangkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ___salah satu LSM di
Indonesia___pada kongres AMAN di tahun 1999 mendefinisikan indigenous
peoples sebagai masyarakat adat yang memiliki pengertian sebagai
kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara tur un-
temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi,
ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri.  Belakangan ini,
penyebutan indigenous people sebagai komunitas masyarakat adat di
gunakan oleh banyak kalangan di Ind onesia selain istilah Komunitas Adat
Terpencil (KAT) yang digunakan oleh pemerintah.

Persoalan pengakuan hak terhadap masyarakat adat memang menjadi hal
penting, karena berkaitan dengan penguasaan atas tanah di suatu tempat
tertentu.  Dibanyak kasus yang menimpa SAD Batin 9, pengakuan terhadap
hak atas tanah selalu terebentur dengan domein negara atas tanah.  Hal ini
bisa dimaklumi karena kebijakan nasional tentang hak masyarakat adat pun
masih berjalan setengah hati. Beberapa produk kebijakan yang
mengakomodir tentang hak masyarakat adat seperti yang ada di dalam UU
no 41 tahun 1999 tentan g kehutanan, pengakuan terhadap hak masyarakat
adat atas sumber daya hutan salah satunya tercermin dalam kebijakan

79 Smith, 2005: xxvi
80 Colchester dkk, 2011:6
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hutan adat.  Tetapi, pengertian terhadap hutan adat pun tetap meletakkan
domein negara atas kawasan hutan 81.

Begitu juga dengan kebijakan negara seperti yang tercermin dalam pasal 18
b ayat 2 UUD 1945 yang menunjukkan pengakuan negara tentang hak
masyarakat adat, akan tetapi pengakuan tersebut bersyarat :

”…..sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang -undang.”

Persyaratan ini menunjukkan sebuah bentuk ambiguitas negara terhadap
hak masyarakat adat yang sebelumnya terdapat di dalam UUPA No 5 tahun
60.  Hal semacam ini tentu saja memberikan k esan, bahwa negara masih
berupaya untuk menghambat progresivitas masyarakat adat yang
belakangan ini semakin menguat melalui persyaratan -persyaratan yang
muncul dalam kebijakan -kebijakan negara.

Pada kasus konflik tanah adat antara SAD Batin 9 Sungai Ba har dengan PT
Asiatic Persada, baik pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten
memang mengakui tentang keberadaan SAD Batin 9 di wilayah konsesi PT
Asiatic Persada.  Tetapi, hal yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah,
pemerintah bersikap tegas de ngan menempatkan PT Asiatic Persada sebagai
pemilik sah untuk mengusahakan wilayah terssebut dengan berpijak pada
izin HGU yang dikeluarkan untuk PT Asiatic persada.  Dampaknya, solusi
yang ditawarkan oleh pemerintah adalah membangun kebun sawit
kemitraan seluas 1000 untuk SAD yang dahulu punya hak di dalam HGU PT
Asiatic Persada sebelum tahun 1986.  Hal ini dikuatkan oleh Pemerintah
Kabupaten Batang Hari melalui Peraturan Bupati Batang Hari no 12 Tahun
2010 tentang Pembangunan Kebun Kemitraan Bagi Suku Ana k Dalam.  Pada
proses menjalankan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten sampai -sampai
melakukan proses verifikasi untuk menentukan sesorang dikategorikan
sebagai SAD atau bukan.

81 Lihat pasal 67 UU No 41  Tahun 1999 tentang Kehutanan
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Pembangunan kebun kemitraan 1000 Ha ini pun ditolak oleh sebagian besar
kelompok SAD Batin 9 Sungai Bahar yang beranggapan bahwa yang mereka
tuntut adalah pengembalian tanah adat yang telah tergusur dan bukan
kemitraan. Selain itu, pembangunan kebun kemitraan di lahan PT Jamar
Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit dianggap bisa menimbulkan konflik
horizontal antara SAD Batin 9 dengan kelompok masyarakat yang telah
menduduki lahan tersebut sejak tahun 2005, atau ketika izin lokasi kedua
perusahaan tersebut telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh
pemerintah. Perjuangan kelompok-kelompok SAD Batin 9 di Sungai Bahar 82

yang sudah berlangsung sejak tahun 2000 melalui berbagai aksi demonstrasi
dan pendudukan lahan seringkali ditanggapi dengan sikap yang represif dan
dibenturkan pada kebijakan negara melalui UU no 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan yang tidak berpihak pada masyarakat adat dan menggolongkan
aksi pendudukan lahan yang dilakukan oleh SAD Batin 9 Sungai Bahar
sebagai salah satu Gangguan Usaha Perkebunan.

Bagi SAD Batin 9 yang terus bertahan di dalam HGU PT Asiatic Persada,
selain tetap mempertahankan sisa -sisa pohon karet tua yang tidak tergusur,
perlawanan diwujudkan mereka dengan melakukan penanaman karet di
sela-sela kebun sawit milik PT Asiatic Persada seperti yang terjadi di Dusun
Tanah Menang dan Dusun Pinang Tinggi yang dimula i sejak tahun 2000 dan
tetap bertahan hingga saat ini.  Meski ancaman pengusiran selalu
membayangi keseharian hidup sekitar 70 (Tujuh puluh) KK SAD Batin 9 di
Dusun Tanah Menang dan Pinang Tinggi, mereka tetap teguh bertahan
diatas tanah nenek moyangnya. Begitu juga dengan SAD Batin 9 di Dusun
Sungai Beruang yang melawan PT Asiatic Persada dengan cara membangun
pemukiman penuh di dalam Dusun Sungai Beruang sejak tahun 2001 dan
saat ini saja sudah sekitar 150 KK tinggal di dalam Dusun tersebut.  Dalam
catatan Yayasan Setara Jambi, sepanjang tahun 2011 saja tercatat ada
sekitar 10 (sepuluh) kali aksi demonstrasi kelompok -kelompok SAD Batin 9
Sungai Bahar di kantor -kantor Pemerintahan Propinsi Jambi maupun

82 Yayasan Setara Jambi mencatat ada sekitar 7 (tujuh) kelompok SAD yang saat ini berkonflik
dengan PT Asiatic Persada, diantaranya adalah ; Kelompok Dusun Lamo Pinang Tinggi, SAD
Sungai Beruang, SAD 113 Dusun Tanah Menang, SAD kelompok Mat Ukup/Acil, KOPSAD , SAD
kelompok Bidin dan Mahadi Kulok , Kelompok Terawang.
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Kabupaten Batang Hari hingga aksi demonstrasi ke kanto r-kantor
Pemerintahan Pusat di Jakarta.

Gambar 18. Aksi Pendudukan Gedung DPRD Propinsi Jambi Pada Bulan Agustus 2011 yang
Dilakukan oleh SAD Batin 9 Sungai Bah ar (Dusun Sungai Beruang) yang
Rumahnya tergusur oleh PT Asiatic Persada (Sumber : Dokumentasi Yayasan
Setara Jambi).

Perjuangan hak melalui instrumen kebijakan -kebijakan internasional
maupun instrumen pasar semacam Round Table on Sustainable P alm Oil
(RSPO)83 yang memiliki sejumlah standar yang harus dipatuhi oleh
anggotanya juga digunakan untuk menekan PT Asiatic Persada untuk
pengembalian hak atas tanah milik SAD Batin 9 yang telah tergusur.  Meski

83 RSPO adalah sebuah forum internasional mutli pihak yang dididirikan oleh para pihak yang
berkepentingan terhadap minyak sawit. Ada industri retailer, ada industri perkebunan, ada
consumer dan juga NGO konservasi dan NGO sosial. Dengan tujuan agar RSPO bisa
membangun standar yang dapat mendorong industri kelapa sawit lebih ramah lingkungan
dan menghormati hak-hak masyarakat lokal serta hak masyarakat adat. PT Asiatic Persada
sebagai salah satu anak perusahaan milik Wilmar Internasional –salah satu Perusahaan
Trans Nasional-- menjadi salah satu anggota RSPO.
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demikian, perjuangan-perjuangan tersebut masih membentur tembok dan
menimbulkan keyakinan banyak pihak bahwa RSPO hanya alat u ntuk
membangun citra baik bagi perusahaan -perusahaan anggotanya dan belum
secara serius menyelesaikan tunggakan masalah yang ditimbulkan oleh
perusahaan yang menjadi anggotanya.

Sebagai salah satu peminjam dana dari International Finance Corporation
(IFC) yang merupakan salah satu kelompok Bank Dunia, PT Asiatic Persada
(Wilmar international) berkewajiban untuk menjalankan standar yang telah
disusun oleh IFC seperti yang tertuang dalam Performance standard on
Social and Environmental Sustainability (PSSES) terutama yang berhubungan
dengan dampak sosial dan penghormatan terhadap hak masyarakat
adat/lokal yang terkena dampak dari setiap aktivitas perkebunan kelapa
sawit yang dijalankan oleh PT Asiatic Persada.  Karena PT Asiatic Persada
dianggap telah melakukan pelanggaran PSSES dan aktivitas perkebunan nya
telah memberikan dampak buruk yang bagi SAD Batin 9 Sungai Bahar, maka
SAD Batin 9 bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil yang ada
di Indonesia membuat surat pengaduan (complain) yang ditujukan kepada
Compliance Advisor/Ombuds man (CAO)84 terkait dampak buruk yang telah
ditimbulkan oleh investasi yang didanai oleh IFC kepada PT Asiatic Persada.

Pengaduan yang ditandatangani dan dikirimkan kepada CAO pada bulan
November 2011 telah mendapatkan respon oleh CAO yang mulai bekerja
untuk melakukan proses penilaian dan upaya penyelesaian sengketa melalui
jalan mediasi yang bersifat sukarela bagi komunitas yang terdampak oleh
aktivitas perkebunan yang dijalankan oleh PT Asiatic Persada.  P ada
perkembangannya, CAO kemudian melibatkan Pemerintah Propinsi Jambi
untuk terlibat dan bersama -sama bergabung didalam Tim Mediasi Gabungan
proses penyelesaian sengketa antara komunitas terdampak dengan PT
Asiatic Persada melalui jalan mediasi (perunding an).  Sampai tulisan ini

84 CAO (Kantor Compliance Advisor/Ombudsman ) adalah posisi independen yang melapor
langsung kepada presiden Grup Bank Dunia. CAO meninjau keluhan dari masyarakat yang
terpengaruh oleh proyek pembangunan yang dilaksanakan anggota pinjaman dan asuransi
sektor swasta Grup Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral
Investment Guarantee Agency (MIGA).
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dibuat (akhir Januari 2012), telah terdapat 5 (lima) kelompok SAD Batin 9
Sungai Bahar dan masyarakat yang bersengketa dengan PT Asiatic Persada
yang kemudian memilih jalan mediasi (perundingan) yang difasilitasi oleh
Tim Mediasi Gabungan.  Walaupun proses mediasi yang saat ini sedang
difasilitasi oleh Tim Mediasi Gabungan tidak lah menjamin bawa sengketa
yang terjadi selama ini bisa diselesaikan, pilihan beberapa kelompok SAD
Batin 9 Sungai Bahar untuk bermediasi lebih banyak didas ari atas semakin
melemahnya kepercayaan mereka (SAD dan masyarakat) terhadap
Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang dianggap lemah dan tidak mampu
memberikan tekanan kepada pihak PT Asiatic Persada untuk segera
menyelesaikan sengketa/konflik lahan yang terj adi selama ini.

Beberapa kelompok SAD Batin 9 Sungai Bahar seperti Kelompok SAD 113
Dusun Tanah Menang malah dengan tegas menyatakan menolak melakukan
proses perundingan dalam penyelesaian sengketa, terutama lagi bila
difasilitasi oleh CAO yang dianggap perpanjangan tangan dari Bank Dunia
dan mengintervensi kedaulatan sebagai bangsa Indonesia.  Karena itu,
meskipun pada dasarnya berasal dari keturunan yang sama atau memiliki
hubungan kekerabatan (kekeluargaan) yang sama, perbedaan sikap,
kepentingan dan metode perjuangan menyebabkan SAD Batin 9 Sungai
Bahar terpecah menjadi banyak kelompok yang masing -masing memiliki
metode tersendiri dalam memperjuangkan haknya atas tanah.  Pada
akhirnya, keberadaan PT Asiatic Persada tidak hanya menghancurkan
sumber-sumber penghidupan SAD Batin 9 Sungai Bahar tapi juga berdampak
pada hancurnya sendi -sendi sosial dan kekerabatan antar keluarga yang
ditandai oleh persaingan antar kelompok SAD dan sikap mementingkan diri
sendiri antar individu dan kelompok.  Dengan kata la in, tidak ada lagi
keterikatan adat yang kuat yang kemudian mampu menyatukan seluruh
kepentingan SAD Batin 9 Sungai Bahar.

Dalam hukum internasional, meski pun Majelis Umum Perserikatan Bangsa
Bangsa (PBB) Pada Bulan September Tahun 2007 telah mengukuhk an
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deklarasi PBB untuk Hak Masyarakat Adat seperti yang tertuang dalam pasal
32 yang menyatakan 85:

1. Masyarakat adat berhak menetapkan dan mengembangkan prioritas
bagi perkembangan atau penggunaaan tanah mereka dan
sumberdaya lainnya.

2. Negara harus berkonsultasi dan kooperatif dengan itikad baik dengan
masyarakat adat yang terlibat melalui institusi perwakilan mereka
masing-masing untuk memperoleh persetujuan mereka yang bebas
dan diinformasikan sebelum menyetujui proyek apapun yang
berimbas kepada tanah mereka atau wilayah mereka dan
sumberdaya lainnya, terutama yang berhubungan dengan
perkembangan, penggunaan atau ekploitasi mineral, air atau
sumberdaya alam lainnya.

3. Negara seharusnya menyediakan mekanisme efektif untuk
pembetulan yang adil dan waja r untuk semua aktifitas serupa, dan
tindakan yang setimpal akan diambil untuk meringankan beban dari
situasi lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan spiritual yang
berdampak negatif.

Tetapi sampai saat ini, Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat dalam
pasal 32 ini belum diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi
sebuah kebijakn tersendiri. Pemerintah Repbulik Indonesia sampai dengan
tahun 2011, sedang menyusun dan menyiapkan pembahasan tentang
Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Ma syarakat Adat.

Di Indonesia, Sengketa agraria yang sudah sedemikan luasnya dimungkinkan
karena adanya suatu politik hukum yang memberikan mandat kekuasaan
besar bagi negara untuk menguasai sumber -sumber agraria, dengan
menafikan hak masyarakat (termasuk masyarakat hukum adat) dalam
kekuasaan negara. Hak Menguasai dari Negara (HMN) inilah yang membuka

85 Dikutip dari publikasi Sebuah Pedoman bagi Perusahaan yang dikembangkan dari
serangkaian lokakarya pelatihan yang disponsori oleh RSPO tentang FPIC yang telah
diselenggarakan oleh Forest Peoples Programme (FPP), Sawit Watch dan AMAN di tahun
2008.
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peluang dan realisasi monopoli pengaturan sumber -sumber agraria. Pada
prakteknya, hak ini dipergunakan sebagai dasar politik agraria yang
menafikan dan mengambil sumber-sumber agraria rakyat, termasuk
masyarakat adat. Seharusnya pemerintah menerjemahkan Hak Menguasai
Negara dipandu dengan kewajiban yang jelas yaitu: diabdikan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tanah mempunyai fungsi sosial.
Dengan demikian, pemberian HGU selama ini sebenarnya telah dengan
sengaja mempertahankan praktek marjina lisasi ekonomi pertanian rakyat.

Penguasaan lahan yang timpang antara masyarakat dengan perusahaan -
perusahaan yang mendapatkan izin konsesi oleh negara diata s lahan ribuan
hektar menyebabkan konflik atas tanah semakin tajam. Sengketa agraria
juga tercipta karena tidak adanya perubahan fundamental dari kondisi
sosial, budaya, ekonomi, politik warisan kolonialisme, melainkan terjadi
penguatan warisan kolonial tersebut.  Hal lain yang turut menciptakan
persoalan agraria adalah pe rtumbuhan kepadatan penduduk yang
meningkat secara tajam, kesempatan kerja yang terbatas, serta pola
penguasaan dan pemilikan tanah yang tidak adil dalam kaitannya dengan
stratifikasi masyarakat. Dilain pihak secara bersamaan, korporasi swasta
juga diberi keleluasaan lebih luas dalam mendapatkan HGU diatas tanah
yang diklaim sebagai tanah negara.  Pada akhirnya, sederet peraturan
negara yang memuat tentang hak masyarakat adat hanya dibuat sekedar
pemanis yang didasarkan atas tuntutan semangat reformasi bel aka dan
tetap meletakkan domein negara diatas segalanya ditengah buruknya tata
kelola pemerintahan yang semakin menambah deretan panjang konflik atas
tanah yang menghilangkan sumber penghidupan rakyat dan pengakuan
terhadap hak masyarakat adat hanya tingg al menjadi kebijakan yang
setengah hati.
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BBAABB 66

PPEENNUUTTUUPP

Suku Anak Dalam Batin (SAD) 9 yang ada di propinsi Jambi sesungguhnya
adalah komunitas yang memiliki sejarah asal -usul dan kebudayaan yang
berbeda dengan Orang Rimba.   Penyebutan K ubu atau dalam istilah
pemerintah saat ini adalah Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam (KAT
SAD) telah mengeneralisasikan identitas O rang Rimba dan SAD Batin 9. Pola
hidup SAD Batin 9 adalah menetap dimana saat ini komunitas tersebut
dalam kehidupan sehari -hari telah bercampur baur dengan suku bangsa
lainnya dan tidak lagi hidup berkelompok seperti di masa lalu dalam satu
tempat yang sama.   Perubahan sosial dan budaya yang dialami oleh SAD
Batin 9 saat ini merupakan dampak dari interaksi sosial yang berlangsung
sejak lama yang kemudian melahirkan cara pandang baru di dalam
kehidupan SAD Batin 9 dengan tingkat perkembangan yang berbeda -beda di
setiap jajaran (kelompok) Batin.

Proses akulturasi dan difusi kebudayaan yang terjadi sejak lama memberikan
dampak terhadap perubahan kebudayaan SAD Batin 9 tanpa menghilangkan
identitas asli terhadap budaya yang mereka miliki. Saat ini, upaya u ntuk
memunculkan identitas sebagai SAD Batin 9 yang juga menjadi bagian dari
upaya perjuangan hak SAD Batin 9, terus dilakukan oleh komunitas ini
dengan memperkenalkan adat dan tradisi yang menjadi ciri khas SAD Batin 9
seperti tradisi pengobatan tradision al besale.

Program Pengembangan Komunitas Masyarakat Terasing (PKMT) yang
pernah dijalankan oleh pemerintah ternyata tidak cukup untuk melepaskan
SAD Batin 9 dari jeratan kemiskinan.  Steorotip sebagai masyarakat yang
terbelakang dan tidak berpendidikan menimbulkan rasa rendah diri bagi
sebagian SAD Batin 9 di Batin Bahar dan Singoan, terutama di kalangan
generasi muda yang saat ini juga mengalami sebuah krisis identitas akan
sejarah asal-usulnya.
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Kenyataannya, perusahaan yang berada di wilayah adat SAD Batin 9 telah
menyebabkan konflik dan proses pemiskinan bagi mereka karena kehilangan
sumber-sumber kehidupan dan mata pencaharian.  Dibeberapa tempat di
wilayah SAD Batin 9 lainnya , ancaman terhadap keberlangsungan hidup
komunitas adat SAD Batin 9 juga mengalami ancaman, seperti di daerah
Sepintun Kabupaten Sarolangun yang saat ini berhadap -hadapan dengan
perusahaan HTI PT Alam Lestari Nusantara .  Potensi ledakan konflik di
wilayah Desa Bungku Kabupaten Batang Hari dengan adanya perusahaan
dengan latar belakang konservasi hutan (PT REKI) yang juga melibatkan
masyarakat SAD Batin 9 di Sungai Bahar  akan terjadi apabila tidak ada
upaya cepat untuk mengatasi masala h-masalah yang berkaitan dengan
jaminan terhadap ruan g hidup dan hak atas tanah milik SAD Batin 9 Sungai
Bahar (Batin Bahar).

Persoalan sistem penguasaan tanah di Indonesia memang penuh dengan
ambiguitas yang cukup banyak menimbulkan konflik.  Saat ini ad a dua
Undang Undang pokok di Indonesia yang memiliki wewenang untuk
mengatur sistem penguasaan tanah yaitu Undang Undang Pokok Agraria
(UUPA) no 5 Tahun 1960 yang wewenang pelaksa naannya dipegang oleh
Badan Pertanahan Nasional dan UU no 41 Tahun 1999 tenta ng Kehutanan
yang wewenang pelaksanaannya diserahkan kepada Departemen
kehutanan.  UUPA mengatur masalah pertanahan di kawasan non hutan
sedangkan UU kehutanan mengatur masalah pertanahan di kawasan hutan.
Perbedaan pokok yang terdapat dalam ke dua UU ini adalah hak ulayat yang
dimiliki oleh masyarakat hukum adat.  UUPA jelas mengakui hak komunal
masyarakat adat sedangkan UU Kehutanan disebutkan tentang masyarakat
hukum adat namun tidak disebutkan hak ulayatnya.  Dengan demikian, UU
kehutanan tidak mengaku i hak masyarakat hukum adat untuk membuka
hutan ulayatnya dan mengusahakan tanah di bekas hutan yang dibukanya.
UU Kehutanan hanya membatasi hak masyarakat hukum adat untuk
memungut hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari.
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Sekalipun sudah banyak produk kebijakan negara yang terkait dengan
pengakuan terhadap keberadaan komunitas Masyarakat Adat, tampaknya
tidak mempunyai pengaruh signifikan bagi kehidupan masyarakat SAD Batin
9.  Saat ini, suara-suara perlawanan atas ketidakdilan yang terjadi pada diri
mereka serta perjuangan untuk memperoleh kembali hak atas tanah
ulayatnya terus berlangsung hingga saat ini.  Simbol -simbol perlawanan
dengan tetap bertahan di atas tanah leluhurnya yang kini menjadi HGU milik
PT Asiatic Persada dengan teguh dijalankan oleh sebagian kelompok SAD
Batin Bahar.  Mereka bertahan hidup dengan mengandalkan sisa -sisa
tanaman karet tua milik orang tua mereka yang tidak tergusur ketika
pembukaan perkebunan dilakukan.  Begitu juga dengan SAD B atin Singoan
yang kini menggarap lahannya ya ng telah menjadi area l konsesi PT IKU
sekalipun mendapatkan ancaman kriminalisasi dan penangkapan oleh
aparat kepolisian.

Pola pengalokasian lahan dan penguasaan sumber daya hayati di Provinsi
Jambi sangat pekat berorientasi pada pola -pola pembangunan industrial
yang memanfaatkan sumber bahan mentah dan agraria sebagai basis dasar
pencarian laba. Alokasi lahan diprioritaskan bagi kelompok -kelompok bisnis
dengan karakter ekstraktif serta memerlukan penghimpunan k ontrol atas
tanah dalam skala besar. Sebuah aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), AMPUH (Aliansi Masyarakat Peduli Hutan) dalam Pernyataan
Sikapnya pada tanggal 22 April 2010 mem -publish bahwa sampai dengan
tahun 2010, dari total luas Provinsi Jambi 5, 192,924 hektar, sekitar 60
persennya, atau 3,139,822 hektar dikontrol oleh industri. Hutan Produksi,
IUPHHK, HPH, Perkebunan Kelapa Sawit dan Tambang adalah industri yang
dominan mengkontrol lahan di Provinsi Jambi.  Dari komposisi ini, maka
logika umumnya, rakyat Jambi yang berjumlah sekitar 2,8 juta jiwa harus
hidup dan memanfaatkan sekitar 40% lahan di Jambi. 86

86 Dikutip dari Tulisan Catatan Hari Hak Asasi Manusia 2010 Bidang Kehutanan di Provinsi Jambi
yang di publish oleh beberapa LSM dan organisasi massa di Jambi (Yayasan Setara Jambi,
Yayasan CAPPA, Perkumpulan Hijau, Serikat Petani Indonesia dan Aliansi Gerakan Reforma
Agraria)
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Situasi ini menyebabkan ketimpangan struktur penguasaan hutan dan lahan
yang juga membangun situasi ketidak adilan untuk rakyat, dimana akses
control atas sumber daya hutan dan lahan lebih diprioritaskan bagi
kelompok bisnis (industri).  Selain itu juga, Hak Menguasai Negara dalam
prakteknya justru membangun ketidak pastian pemanfaatan kawasan ketika
pihak bisnis meninggalkan tanggung jawabnya atas pengelolaan suatu
kawasan, baik dengan menyatakan bangkrut atau pergi begitu saja.  Dalam
konteks pemenuhan Hak Asasi Manusia, maka Hak Menguasai Negara telah
menjadi “ancaman” bagi Hak Ekonomi rakyat, dimana rakyat harus
memperoleh perlindungan terhadap penggangguran (UU Nomor 40 tahun
2008). Komposisi penguasaan lahan, praktek buruk bisnis dalam kontrol
lahan serta lemahnya penerapan sanksi bagi kelompok bisnis yang
menelantarkan kawasan hutan dan lahan merupakan rantai struktural dari
pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi rakyat.  Sempitnya sisa ruang hidup
yang dimiliki oleh rakyat Jambi tentu saja akan berpotensi untuk melahirkan
konflik atas ruang (tanah) terutama di wilayah -wilayah pedesaan dimana
mata pencaharian masyarakatnya adalah petani yang menyan darkan hidup
atas ketersediaan tanah.

Bila ketimpangan atas struktur penguasaan hutan dan lahan yang berakar
dari Hak Menguasai Negara tidak segera dituntaskan, maka konflik -konflik
yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan dan
lahan akan semakin tajam.  Berdasarkan inventarisasi kasus -kasus konflik
sistem penguasaan tanah sepanjang kurun waktu pemerintahan Orde Baru
hingga tahun 2003, tidak kurang 1.920 kasus konflik terjadi di Indonesia
dengan cakupan luas sekitar 10.512.938,41 hekta r yang mengakibatkan
622.450 keluarga menjadi korban.  Jumlah konflik sistem penguasaan tanah
yang tertinggi hingga 2003 ini terjadi di tanah perkebunan PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) dan di Perkebunan Besar Swasta (PBS), yaitu mencapai
575 kasus yang mencakup kawasan seluas 330.000 Ha 87. Dalam catatan
BPN, pada tahun 2007 jumlah konflik yang masuk ke BPN hanya 2.615 kasus.
Tetapi pada tahun 2009, jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 7.000 kasus

87 Lihat Harian Umum Kompas 28 September 2003 , “Gerakan Petani Melawan Ketidakadilan ”
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di seluruh Indonesia 88.  Dalam catatan Walhi, selama 2011 terjadi 103 kasus
perampasan tanah rakyat dalam konflik agraria di berbagai daerah di
Indonesia. Korban tewas dalam konflik agraria itu terdata 12 orang, dan
korban luka tembak terdata lebih dari 120 orang . Sedangkan Konsorsium
Pembaharuan Agraria (KPA) mer ilis data, terdapat 163 konflik agraria di
Indonesia sepanjang 2011, dengan jumlah rakyat atau petani yang menjadi
korban tewas mencapai 22 orang 89.

Pada level tertentu, konflik -konflik atas tanah tak jarang berujung dengan
bentrok langsung dengan aparat pemerintah (polisi dan TNI) atau pihak
keamanan perusahaan dengan masyarakat yang tak jarang menimbulkan
korban jiwa.  Seperti kasus meninggalnya petani di Desa Senyerang yang
berkonflik dengan industri kehutanan PT Wira Karya Sakti (WKS) di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi. Dalam catatan Yayasan
Setara Jambi, sepanjang tahun 2008 -2010, konflik di sektor perkebunan
kelapa sawit yang melibatkan petani, masyarakat lokal dan juga masyarakat
adat, cenderung meningkat (lihat grafik 1). Penulis memperkirakan jumlah
konflik ini akan terus bertambah seiring dengan tidak adanya perubahan
prinsipil dalam kebijakan negara tentang tata kelola kawasan hutan dan
lahan.

88 Lihat : http://www.pikiran-rakyat.com/node/114434, “jumlah kasus Konflik Tanah
Meningkat”, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2012 pukul 12.31 WIB

89 Lihat : http://www.gatra.com/hukum/31 -hukum/6944-walhi-kasus-perampasan-tanah-
rakyat-2011-belum-tuntas, “Walhi : Kasus Perampasan Tanah Rakyat 2011 Belum Tuntas ”,
Diakses Pada tanggal 13 Januari 2012 pukul 10.14 WIB

http://www.pikiran-rakyat.com/node/114434
http://www.gatra.com/hukum/31-hukum/6944-walhi-kasus-perampasan-tanah-
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Grafik 1.  Konflik di Perkebunan Kelapa Sawit Jambi (Sumber: Dokumentasi Yayasan Setara
Jambi)

Dalam pandangan penulis, m odel-model pembangunan negara yang
mengadopsi sistem ekonomi kapitalistik yang rakus akan sumber -sumber
kekayaan alam dengan wataknya yang eksploitatif dan ekspansif serta
berorientasi pada penumpukan kapital harus segera ditinggalkan, karena
pada kenyataannya model -model pembangunan tersebut tidak hanya
menyebabkan bencana ekologis tapi juga telah meminggirkan hak -hak
mayarakat adat dan komunitas masyarakat lainnya dalam mengakses dan
memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam.  Demikian pula dengan
keberadaan peraturan perundang -undangan negara seperti UU no 41 tahun
1999 tentang Kehutanan dan juga UU no 18 tahun 2004 yang selama ini
dijadikan senjata untuk menjerat masyarakat yang menunt ut hak hidup nya
sebagai warga negara harus ditinjau kembali keberadaannya, dan penulis
menyarankan agar suatu peraturan perundang -undangan lahir dari proses
penelitian aspirasi, kondisi dan kebutuhan yang ada dan berkembang dalam
masyarakat dan dikonsulta sikan dengan masyarakat. Begitu juga dengan
upaya-upaya penyelesaikan konflik dengan cara kekerasan melalui aparat
kepolisian maupun TNI haruslah dihentikan dan pemerintah berkewajiban
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untuk mengembangkan model -model penyelesaian konflik yang bersifat
mediatif dengan pendekatan -pendekatan yang persuasif, transparan dan
berkeadilan serta penghormatan terhadap hak dan ruang hidup komunitas
masyarakat adat maupun komunitas masyarakat lainnya yang rentan untuk
kehilangan sumber-sumber penghidupan.
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