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“Kami dulu menolak masuknya sawit, karena kami berfikir jangka panjang untuk anak cucu kami
atas tanah ulayat dan hutan adat itu. Tapi memang banyak cara dan janji manis yang disampaikan
perkebunan sawit kala itu. Karena itu banyak masyarakat yang akhirnya termakan janji palsu
mereka. Ya, seperti, Tamakan Dek Ulok kata orang sini” (Alm. Pak Muhibbudin, Orang Tua
Kampung)

BAB I
Pendahuluan

Latar Belakang
Masyarakat Adat (MA) adalah warga negara yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Rekam sejarah perjuangan Masyarakat Adat untuk berdaulat atas tanah-air dan ruang
hidupnya adalah perjuangan dari sebagian rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita
kemerdekaan sebagai warga negara Republik Indonesia. Kurang lebih sekitar 70 juta, atau sekitar
20 % (dari total penduduk Indonesia) MA hidup di seluruh nusantara. Mayoritas hidup keseharian
mereka bergantung dari keragaman sumberdaya alam dan agroekositem di Nusantara, dari
hutan, sungai, laut-pesisir, lembah, rawa-rawa, danau, gunung baik di dataran tinggi, menengah,
rendah dan seterusnya. Luruh, rusak dan hilangnya alam yang menjadi ruang hidup alam mereka
akibat beragam kebijakan pembangunan nasional dan global berimplikasi langsung atas
ancaman eksistensi masyarakat adat. Beragam konflik agraria struktural, kriminalisasi, eksklusi,
marginalisasi, pemiskinan, diskriminasi dan beragam pelanggaran HAM lainnya menjadi potret
buruk dari keberadaan masyarakat adat sejak Indonesia merdeka1.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (selanjutnya disebut MK 35/2012) adalah
tonggak penting dalam sejarah perjuangan menuju kedaulatan Masyarakat Adat (MA) di
Indonesia. Sebab, salah satu pesan utamanya menegaskan: “Hutan Adat bukan lagi Hutan
Negara”. Dengan dasar ini, pengakuan negara atas Hutan Adat adalah mandat konstitusional
yang harus diberikan. Pasca terbit Putusan MK ini, beragam upaya dilakukan oleh masyarakat
sipil agar mandat “koreksi konstitusional kebijakan negara atas Hak dan Wilayah Masyarakat
Hukum Adat (MHA) di kawasan hutan” dapat segera diimplementasikan.

1

Studi tentang konflik agraria MA di dalam kawasan hutan dapat dilihat di link berikut: https://terbitan.sajogyoinstitute.org/2016/02/22/konflik-agraria-masyarakat-hukum-adat-di-kawasan-hutan/ dan policy paper yang
merangkum 40 kasus tersebut dapat dilhahat dalam: Eko Cahyono, Konflik Agraria dan Masyarakat Hukum Adat di
Dalam Kawasan Hutan, di https://sajogyo-institute.org/wp-content/uploads/2016/05/PP-01-PP-SAINS-2016.pdf.
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Hasil identifikasi Badan Regristasi Wilayah Adat (BRWA)2 menunjukkan bahwa terdapat sekitar
8,3 juta hektar potensi hutan adat seluruh Indonesia. Di awal tahun 2018, Kementerian
Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) menganalisis potensi hutan adat berdasarkan peta
wilayah yang mereka terima dari BRWA seluas 8,3 juta hektar. Tumpang susun peta wilayah adat
dengan peta fungsi kawasan hutan menghasilkan potensi hutan adat seluas 6,2 juta hektar. Untuk
menanggapi hal itu, secara kumulatif pada akhir Desember 2017 BRWA menyampaikan kembali
kepada KLHK 777 peta wilayah adat dengan luas sekitar 9,3 juta hektar. Dari peta wilayah adat
ini ada potensi hutan adat 7,1 juta hektar.3 Namun, sampai bulan April 2021 ini, KLHK baru
menerbitkan 75 SK Hutan Adat dengan luas sekitar 56.900 hektar . Melalui Tim Percepatan
Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforrma Agraria Tahun 2021, ditargetkan
pencapaian hutan adat 1,1 juta hektar pada akhir tahun ini.
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Data ini menunjukkan pengakuan

hutan adat yang dituntut oleh masyarakat masih jauh panggang dari api.
Namun demikian, terdapat lintasan penting rintisan pengakuan hutan adat pasca putusan MK
35/2012 secara nasional. Pengakuan hutan adat untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan
Indonesia, dimulai desember 2016. Pemerintah menerbitkan surat keputusan berisi pengakuan
sembilan hutan adat. Presiden Joko Widodo yang langsung menyampaikan surat penetapan
hutan adat itu di Istana Negara Jakarta5. Selanjutnya dalam pembukaan Konferensi Tenurial 25
Oktober 2017 di Istana Negara, Presiden Jokowi kembali menyerahkan surat keputusan
pengakuan sembilan hutan adat lagi. Sejak itu usulan pengakuan Hutan Adat dari beragam
daerah di Indonesia muncul kembali.
Tak terkecuali di wilayah Provinsi Riau, upaya pengajuan pengakuan Hutan Adat banyak
dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil yang selama ini concern dalam perjuangan kedaulatan
MA6. Menurut data Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dan Tim Asistensi Percepatan Pengakuan,
Perlindungan dan Pemajuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Tanjak) hingga tahun 2019
mengidentifikasi tidak kurang terdapat 386 Komunitas Masyarakat Adat di Provinsi Riau. Upaya
pengakuan oleh Pemrerintah Daerah menjadi salah satu tonggak penting. Kabupaten Kampar
dapat memperoleh pengakuan hutan adat telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No. 11 tahun
1999 tentang Tanah Ulayat. Potensi indikatif hutan adat di kabupaten ini cukup besar yakni seluas
203.000 ha yang tersebar di berbagai wilayah, baik di Kampar Kiri, Kampar Kanan, maupun
Kampar Hilir. Kabupaten Kampar Riau, sudah ada tujuh (7) Surat Keputusan (SK) Bupati

Kampar Tentang Pengakuan Masyarakat adat dan Hak Tanah Ulayat, hal ini menjadi dasar

2

BRWA adalah lembaga yang melakukan pendaftaran peta-peta wilayah adat, memverifikasi dan
mengkomunikasikan kepada pemerintah.
3
Lihat lebih jauh, Kasmita Widodo, Menagih Janji Perlindungan Hutan Adat, dapat dilihat dalam link berikut;
https://www.mongabay.co.id/2018/06/25/opini-menagih-janji-perlindungan-hutan-adat/.
4
Lihat lebih jauh, https://brwa.or.id/news/read/473
5
Lihat lebih jauh, Saparinah Saturi, Kado Manis Akhir Tahun, Kali Pertama Pemerintah Tetapkan Hutan Adat . Dapat
diunduh di link berikut: https://www.mongabay.co.id/2016/12/29/kado-manis-akhir-tahun-kali-pertamapemerintah-tetapkan-hutan-adat/.
6
Lihat lebih jauh, https://www.mongabay.co.id/2018/04/16/menanti-kejelasan-pengakuan-hutan-adat-di-riau/.
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legal bagi pengajuan hutan adat ke Pemerintah Pusat. Untuk mempercepat pengakuan Hutan
Adat, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau telah membentuk Tim Asistensi Percepatan
Pengakuan Perlindungan dan Pemajuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Tanjak) Riau
beranggotakan LAM sendiri serta empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) antara lain,
Yayasan Bahtera Alam, World Resources Institute (WRI), Yayasan Pelopor dan Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMN) Riau. Beragam proses prolitik dan musyawarah yang
panjang dan berliku menuju pengakuan hutan adat di Riau dan Kabupaten Kampar. Wilayah
hutan adat Imbo Putui adalah salah satu dari prioritas percepatan pengakuan hutan adat di
Kabupaten Kampar Riau.
Bersama Tim Kerja Percepatan dan Penetapan Hutan Adat Kampar (TKP2HAK), masyarakat
Kenegerian Petapahan, koalisi Masyarakat Sipil serta multi pihak yang mendukung
percepatan pengakuan hutan adat di Riau, pengakuan Hutan Imbo Putui sejak 2017 dilakukan.
Prosesnya dimulai dengan mewujudkan SK Bupati Kampar Nomor: 660 – 491 / X / 2019 dan
mengajukan pengakuan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui skema
perhutanan sosial.
Alhasil, melalui jalan terjal7 dan panjang, pada pada Jumat, 21 Februari 2020 menjadi momen
bersejarah bagi perjalanan pengakuan masyarakat adat khususnya di Riau. Presiden RI Joko
Widodo di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, menyerahkan secara
langsung 41 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk 20.890 kepala keluarga di Provinsi
Riau. SK tersebut mencakup pengelolaan lahan seluas 73.670 hektare lahan yang berupa 39 SK
hutan desa dan hutan kemasyarakatan serta 2 hutan adat. Ada 2 legalitas Hutan Adat yang sudah
diakui oleh pemerintah. Pertama, Hutan Adat Imbo Putui di Kenegerian Petapagan dengan luas
251 hektar, diakui melalui SK Nomor: 7503/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019, tanggal 17
September 2019. Kedua, Hutan Adat Ghimbo Boncah Lidah di Kenegerian Kampa, dengan luasan
156,8 hektar, diakui melalui SK Nomor: 7504/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019, tanggal 17
September 20198.
Hasil perjuangan panjang masyarakat dan multi pihak yang melahirkan pengakuan Hutan Adat
Imbo Putui oleh negara sejak 2019 itu adalah satu “pintu gerbang awal” untuk pengakuan lebih
luas dan utuh dari tuntutan perjuangan adat di Kenegerian Petapahan atas Hutan Imbo Putui.
Sebab hutan larangan Imbo Putui ini secara geografis berbatasan langsung atau bahkan
dikelilingi oleh wilayah konsesi milik PT. Ramajaya Pramukti (RJP). Sebuah perusahaan
perkebunan sawit yang berafiliasi dengan perusahaan perkebunan sawit nasional, yakni group
GAR (Golden Agri Resources)/Sinar Mas. Beragam warisan masalah lama dan ancaman masalah
baru masih terus berlangsung. Salah satunya adalah warisan masalah agraria terkait pengambilan
sepihak tanah ulayat Hutan Imbo Putui, sekitar 167 ha oleh PT RJP yang masih proses gugatan
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Lihat lebih sjauh, https://www.ekuatorial.com/2021/01/jalan-terjal-pengakuan-hutan-adat-di-riau/.
Lihat lebih jauh, https://bahteraalam.org/2021/02/28/riset-hutan-imbo-putui-dan-kerajaan-petapahanmembangkit-batang-terendam/.
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6

oleh masyarakat adat Kenegerian Petapahan hingga kini. Bahkan, sebagian dari 251 hektar luasan
hutan digunakan sebagai jalan utama menuju PT. RJP . Selain itu keberadaan perkebunan sawit
RJP yang telah beroperasi sejak 1991-1994, di sekitar Hutan Imbo Putui telah memberikan
beragam perubahan dan dampak potensi krisis sosial-ekologis dan ancaman serius dalam jangka
panjang atas pengelolaan dan pengembangan ekosistem Hutan Adat Imbo Putui. Dominasi
politik-ekonomi dan penciptaan beragam ketergantungan akibat perkebunan sawit ini telah
dirasakan lama oleh masyarakat sekitar. Mencipta dilema sosial-budaya dan ekonomi yang
dalam panjang sangat mengkhawatirkan, khususnya saat dominasi ekonomi sawit semakin tidak
menjanjikan lagi. Mulai muncul keresahan, rasa penyesalan dan kesadaran baru bahwa ada yang
salah dengan kondisi sosial-budaya dan ekonomi masyarakat di Kenegerian Petapahan,
khususnya Pasca Pengakuan Hutan Adat. Inilah yang diistilahkan oleh salah seorang sesepuh
adat Kenegerian Petapahan dengan kalimat “Tamakan Dek Ulok” (termakan janji/harapan palsu).
Sementara itu, pasca pengakuan hutan adat Imbo Putui, inisiatif dan upaya pengembangan dan
pengelolaan keberlanjutan HA Imbo Putui sedang terus dilangsungkan. Prinsip utamanya Hutan
Adat Imbo Putui harus dikembalikan keutuhan kelestarian ekosistemnya dan memastikan
manfaatnya secara sosial, ekonomi dan ekologi bagi masyarakat adat petapahan dan sekitarnya.
Saat ini dilakukan pengembangan kawasan hutan berada di tepi Sungai Petapahan untuk tujuan
wisata sedang proses pengembangan. Area pemandian dan camping ground sudah dalam tahap
penyelesaian. Rencananya untuk tahap lanjut, konsep kawasan wisata akan mengombinasikan
ekowisata dengan wisata adat. Sebab secara prinsip, kekayaan alam dan keragaman budaya serta
adat istiadat yang dimiliki Kenegerian Petapahan jika dikolaborasikan dalam satu destinasi wisata
akan menjadi potensi baru bagi sumber pendapatan masyarakat tanpa harus merusak kelestarian
hutan adatnya. Pemerintahan desa dan Ninik Mamak di Kenegerian Petapahan kini sudah
membuka diri sehingga tidak menutup kemungkinan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga
9

dalam menjaga kelestarian hutan adat . Inilah salah satu bukti dari keseriusan Masyarakat Adat
Kenegerian Petapahan untuk mengembalikan ekosistem hutan adat dan menjamin manfaat dan
kemaslahatannya untuk masyarakatnya. Sehingga masalah-masalah yang menjadi warisan dan
tantangan ke depan mesti secara bertahap perlu diselesaikan.

Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan kunci atau research question dari
penelitian ini adalah ”Bagaimanakah upaya masyarakat Kenegerian Petapahan dan Multi Pihak

pendukungnya dalam menegakkan ulang hak masyarakat adat dan pemulihan ekosistem Hutan
Adat Imbo Putui dalam kepungan kepentingan perkebunan Sawit?”
9

Lihat: https://bahteraalam.org/2021/04/08/hutan-adat-imbo-putui-tantangan-dan-harapan-tulisan-2/.
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Berdasarkan research question tersebut maka batasan ruang lingkup permasalahan turunan dari
pertanyaan kunci di atas diuraikan dalam beberapa rumusan masalah penelitian berikut: (1)
Bagaimana sejarah dan makna HA Imbo Putui bagi masyarakat dan ekosistem di sekitarnya, dulu
dan sekarang? (2) Bagaimana dampak dan pengaruh ekspansi sawit terhadap ekosistem sosialekologis disekitarnya? (3) Bagaimanakah inisiatif, respon dan agenda lokal (masyarakat
adat/lokal/tempatan, masyarakat sipil dan pemerintah lokal) dalam merespon masalah ekspansi
sawit dan dampak multi dimensinya di lokasi studi, khususnya pasca pengakuan HA Imbo Putui?
(4) Bagaimana rekomendasi dan advokasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola perkebunan
sawit dan penguatan pasca pengakuan Hutan Adat.
Tujuan Penelitian
Dengan dasar penjelasan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menjelaskan sejarah
dan makna HA Imbo Putui bagi masyarakat adat di Kenegerian Petapahan dan sekitarnya. (2)
Menjelaskan dinamika sejarah masuknnya perkebunan Sawit di HA Imbo Putui. (2) Menjelaskan
ragam dampak dan pengaruh ekpansi perusahaan sawit atas Masyarakat Adat dan Ruang Hidup
nya (Sosial-budaya, Ekonomi dan Ekologi). (3) Menjelaskan beragam inisitaif dan tantangan
pengelolaan HA Imbo Putui pasca pengakuan Hutan Adat. (4) Menyusun rekomendasi dan
advokasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola perkebunan sawit dan penguatan pasca
pengakuan Hutan Adat.
Manfaat Penelitian
Dengan dasar bukti-bukti empirik di atas, penelitian ini akan menjadi bukti dasar eksistensi dan
sejarah panjang HA Imbo Putui dan maknanya bagi masyarakat di Kenegerian Petapahan.
Sehingga dokumen ini dapat menjadi tambahan argumen akademik untuk penguatan Hak MA
Petapahan dan ruang hidupnya kedepan. Hasil penelitian ini juga akan menjadi bagian dari upaya
mendorong advokasi kebijakan berbasis riset (evidence based policy) untuk perbaikan tata kelola
perkebunan sawit. Khususnya, dalam penyelesaian warisan masalah HA Imbo Putui yang masih
bersengketa tanah adatnya dengan Perkebunan Sawit, PT Ramajaya Pramukti.

Metodologi Penelitian
Metodologi
Sebagai dasar dari penelitian ini beberapa prinsip “Penelitian yang baik”yang dianjurkan oleh Ben
White (2009) berikut menjadi acuan proses riset yang dilakukan. Pertama, Perlu dibedakan
pemahaman mengenai riset dengan kegiatan pengumpulan informasi lainnya seperti jurnalistik,
8

evaluasi proyek atau kegiatan rutin statistik yang dilakukan pemerintah. Kegiatan riset
menekankan pada pertanyaan “mengapa” (why) dan “bagaimana” (how), bukan hanya “apa”
(what) dan “berapa banyak” (how many) sebagaimana kegiatan pengumpulan informasi lain. Hal
ini sebab tujuan penelitian adalah untuk “menjelaskan data”, bukan hanya “mendeskripsikan
data”. Kedua, Penelitian adalah kegiatan dengan “sistem pemikiran terbuka”: tidaklah hanya
bertujuan hendak menyetujui atau tidak menyetujui sesuatu, namun bersikap terbuka terhadap
informasi dan kesimpulan yang bahkan tidak diduga dan diharapkan semula.
Dengan demikian dalam praktiknya proses penelitian ini mengedepankan sikap (1) kritis menilai
keterandalan data (reliability), validitas dan relevansinya; (2) memastikan ada kebaruan (Original),
meski tidak berarti selalu mengandung informasi baru, namun menambah pengetahuan baru
dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya; (3) berusaha melakukan generalisasi
yakni menguraikan satu contoh/kasus spesifik untuk menjawab pertanyaan besar, sembari
berhati-hati dengan batas generalisasi tersebut. ; (4) Menghormati prinsip-prinsip dasar etika
penelitian yakni etika terhadap kelompok yang diteliti, kelompok-komunitas ilmiah, dan
masyarakat luas; (5) Membuat pertanyaan Penelitian yang Baik. Penelitian empiris yang baik
selalu dipandu dengan pertanyaan penelitian. Tidak ada penelitian tanpa pertanyaan (rumusan
masalah). Ia ibarat misteri atau enigma,

maka penelitian adalah usaha keras untuk

memecahkannya.
Merujuk ke tiga kategori jenis penelitian Gunawan Wiradi (2009), yakni riset akademik, riset
Kebijakan dan Riset Pastisipatoris dengan beragam syarat dan kewajiban metodologis masingmasing, pilihan riset yang dilakukan lebih mendekati kombinasi antara riset akademik dan riset
partisipatoris (academic cum participatorist) . Sebab selaras tujuan yang ingin dicapai oleh studi
ini, selain untuk membuka dan menjelaskan “misteri”, menemukan “kebaruan” (kritik, anti tesis,
sistesis, pelanjutan), menunjukkan dan memperlihatkan hal yang ter/disembunyikan, tapi juga
untuk menyusun argumen tanding (counter discources) dan bahan advokasi, pengorganisasi dan
kampanye untuk penyelesaian masalah konflik tenurial MA Imbo Putui dengan Perusahaan Sawit.
Dengan demikian, riset ini tidak semata murni penelitian akademik, tapi juga memiliki dimensi
dari jenis riset partisipatoris yakni untuk melakukan perubahan keadaan, peningkatan dasar
pengetahuan (kampanye), peningkatan kemampuan para pelaku untuk merubah keadaan
mereka (advokasi). Dalam jenis riset semacam ini mesti ditegaskan bahwa riset bukan
penambangan data, tapi proses “Belajar Bersama, Bertindak Setara”. Sehingga masyarakat
(tineliti) harus diposisikan sebagai subjek (pelaku perubahan) dan peneliti hanyalah “warga
perjuangan” ;
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Pembedaan Antara Tiga Tipe Proses Penelitian
LANGKAH-LANGKAH
DALAM PENELITIAN
1. Pilihan Masalah
“Apa”?

“Siapa” yang
menentukan?
2. Pilihan
Metodologi
“Apa”?

PENELITIAN AKADEMIK
Pilihan yang didasarkan
atas kepentingan/
perhatian, disiplin ilmu si
peneliti professional
Si peneliti profesional

•
•

•
“Siapa” yang
menentukan?
3. Pilihan Hasil
“Apa”?

“Siapa” yang
menentukan?

Eksperimental
Penggunaan
instrumen yang
terpercaya
Analisa statistik

Si peneliti profesional
•
•

Publikasi
Penyajian dalam
seminar ilmiah
(akademik,
terpelajar)

Si peneliti profesional

PENELITIAN
KEBIJAKAN/EVALUASI
Pilihan didasarkan atas
kebutuhan administrasi si
pemesan

PENELITIAN “PARTISIPATORIS”
Pilihan atas dasar adanya
situasi permasalahan yang
langsung

Si pemesan (yang berada di
luar bidang
permasalahannya)
• Quasi eksperimental
• Penggunaan instrumen
yang terpercaya
• Analisa statistic

Si peneliti profesional
•
•

Laporan (kepada
pemesan)
Publikasi (kalau si
peneliti memperoleh
kesepakatan pemesan)

Terutama si pemesan

Ditentukan bersama oleh si
peneliti dan para pelaku yang
terlibat dalam permasalahan
• Desain didasarkan atas
konsensus mengenai
validasi
• Penggunaan empati
• Analisa berganda
Secara bersama dilakukan oleh
si peneliti dan para pelaku
• Perubahan keadaan
• Peningkatan dasar
pengetahuan
• Peningkatan kemampuan
para pelaku untuk
merubah keadaan mereka
Secara bersama oleh si peneliti
dan pelaku

Dengan mendasarkan pada jenis kombinasi riset akademik dan partisipatoris di atas maka proses
dan praktik riset ini lebih mendekati model Action Research (Kaji Tindak). Secara singkat Kaji
Tindak merupakan satu jenis riset yang tidak hanya bertujuan untuk “to understanding” tapi juga
untuk “to social changes”. Dengan dasar semacam ini maka prinsip-prinsip kepemihakan sejak
awal telah ditegaskan sebagai positioning riset ini. Yakni, kepada kelompok sosial masyarakat
yang paling lemah dan mengalami ketidakadilan struktural dan kultural dari beragam kebijakan
nasional-global, dalam kasus di Kenegerian Petapahan dan sekitar HA Imbo Putui adalah akibat
ekspansi perkebunan sawit.
Sebab hakekatnya tidak ada ilmu yang benar-benar bebas nilai. Sehingga semua jenis
pengetahuan termasuk satu aktivitas riset adalah bersifat politis.

Maka dalam pengujian

objektifitas studi ada di dalam metode dan metodologi yang dipilih dan gunakan, tapi tidak bisa
objektif dalam dalam “sikap moral” dan pilihan politik ideologi pengetahuan. Dengan pendasaran
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dan prinsip-prinsip dari Kaji Tindak ini maka ujung dari proses dan hasil studi ini mesti diuji ulang

positioning-nya dengan pertanyaan kunci, riset ini untuk siapa? Disinilah kepemihakan riset ini
mesti ditegaskan di semua proses dari awal hingga akhir.
Metode Penelitian dan Teknik Penggalian Data
Penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif. Satu model penelitian yang
bersifat deskriptif, interpretative, analitik dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Berupaya
untuk memahami, atau menafsirkan fenomena yang dilihat dari sisi makna yang dilekatkan
manusia (peneliti) pada objek tineliti. Mencakup penggunaan objek yang dikaji dan berbagai
data empiris meliputi: studi kasus, pengalaman pribadi, instropeksi, perjalanan hidup,
interaksional, dan visual (yang menggambarkan situasi dan makna keseharian dan problematika
dalam kehidupan seseorang. (Danzin dan Lincoln, 2009). 10 Pendekatan kualitatif berperspektif
emik. Maksud dari perspektif emik ialah, pendekatan penelitian kualitatif memanfaatkan data
berbentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi dari responden atau
informan. Umumnya, penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan
sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.” Penelitian kualitatif
menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data
yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini Data itu dapat diperoleh
dari teknik pengumpulan data berupa: wawancara mendalam dan observasi dengan para
narasumber terpilih. Dengan demikian penelitian kualitatif memanfaatkan data deskriptif, berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif
dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap
kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Dengan demikian tujuan
penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama ( central

phenomenon) yang diekplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelian (JW
Creswell, 2001)11.
Meskipun motode kualitatif lebih dominan dalam penelitian ini, namun dalam teknik penggalian
data sumber data-data yang diperoleh dengan pendekatan kuantitatif dan analisa spasial yang
dianggap mendukung riset ini tetap digunakan.
Perspektif utama yang digunakan untuk menerangi dan menganallisa hasil temuan lapang dalam
riset ini adalah perspektif sosial-ekonomi dan sosial-ekologi yang meliputi ragam strategi
livelihood, krisis sosial-ekonomi dan budaya, masalah agraria, sosiologi pedesaan dan
keberlanjutan ekologis.

10

Norman K. Denzin dan YS.Lincoln, Handbook of Qualitatif Research, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2009, hlm. 2.
John W. Creswell, Research Desaign: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, Pustakan Pelajar,
Jogjakarta, 2021, hlm. 164
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Secara umum tahapan riset ini dimulai dengan tahap dest studi dan melakukan studi pustaka
(desk study) dan literature review

atas naskah-naskah kunci, hasil penelitian, dokumen, data

dan berita terkait topik studi yakni HA Imbo Putui. Hasil dest studi inilah yang menjadi basis
utama penyusunan desain riset dan panduan wawancara lapang. Secara umum, riset ini
merupakan jenis empirical studies. Setelah desain riset disepakati semua tim peneliti melakukan
kajian lapang (field study) secara langsung di lokasi studi dengan melakukan ‘live in’ di tengah
masyarakat adat Kenegerian Petapahan. Dengan demikian para peneliti melakukan pengamatan
terlibat (participant obsever). Melakukan wawancara dan forum groups discussion (FGD) kepada
narasumber terpilih baik di tingkat komunitas/adat, masyarakat sipil (pendamping), dan aktoraktor kunci di sekitar HA Imbo Putui Kenegerian Petapahan. Setelah data diperoleh para peneliti
melakukan pengolahan, analisa dan triangulasi data untuk memastikan validitas data dan
informasi termasuk mencocokkan ulang dengan dengan hasil dest studi serta hasi riset lainnya
yang sejenis.
Selama proses riset ini, dilakukan wawancara dan wawancara mendalam kepada lebih kurang 45
narasumber kunci, baik dari tetua adat, Para Datuk, Pemuda/Pemudi Adat, Perempuan Adat,
Perangkat Kenegerian Petapahan, Masyarakat Umum, Masyarakat Desa sekitar Kenegerian
Petapahan, Lembaga/Organisasi Pendamping. FGD dilakukan lebih kurang 7 kali, baik yang
bersifat formal maupun non formal. Umumnya untuk pendalaman sejarah lokal dan HA Imbo
Putui, Dampak Ekonomi Sawit, Perubahan Sosial-Budaya, Ekonomi dan Ekologi, Inisiatif dan
respon masyarakat pasca penetapan hutan adat.
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Foto: Sebagain foto kegiatan proses penggalian data lapang (searah jarum jam). Foto (1 dan 2) Diskusi bersama
Datuk Pucuk dan Tokoh Adat Petapahan, (Foto 3) diskusi bersama Organisasi Bahtera Alam, (Foto 4) Pendalaman
data ke desa sekitar Kenegerian Petapahan, (Foto 5) Pendalaman data dengan Pemuda Adat, (Foto 6) Wawancara
dengan perempuan Adat. Sumber: Foto Tim Peneliti.

Lokasi Studi

Lokasi riset ini dilakukan di HA Imbo Putui Kenegerian Petapahan, dan masyarakat sekitarnya.
Lokasi nya di Desa Petapahan, Kec. Tapung, Kab, Kampar, Provinsi Riau. Fokus penelitian di desa
Petapahan, dan masyarakat desa-desa sekitar yang terhubung dengan wilayah Hutan Adat Imbo
Putui, sebagai pendukung dan penguat data utama.

BAB II
Ekosistem Hutan Adat Imbo Putui dan Manusianya

Gambar: Peta Hutan Larangan Adat Imbo Putui (2021)
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Sketsa Sejarah lokal Hutan Adat Imbo Putui
Menurut penjelasan lisan (folklore) para tetua adat di kampung, Kenegerian Petapahan memiliki
tiga

ruang

peruntukan

dalam

pemanfaatan

lahan.

Pertama,

peruntukan

untuk

manusia/masyarakat yaitu dalam pemanfaatan pemukiman dan perladangan, kedua untuk
hutan/imbo ghano atau hutan larangan adat, dan ketiga peruntukan hutan untuk sumber daya
alam hayati yaitu hewan dan tumbuhan. Salah satu bagian area hutan larangan yang
diperuntukkan bagi satwa liar adalah Imbo Larangan Pitaliong, membentang luas berdampingan
dengan hutan larangan adat Imbo Putui. Di dalam Hutan Pitaliong banyak berdiam jenis harimau
dan gajah. Menurut cerita masyarakat dan tetua adat, ada hutan/imbo memang dikhususkan
untuk raja hutan seperti harimau. Masyarakat di sekitar hutan sejak dahulu menyematkan
panggilan harimau dengan sebutan ‘datuk,’ sebagai simbol penghormatan yang konon adalah
saksi terbentuknya Kenegerian Petapahan pada masa lalu12.

Menurut cerita turun temurun, sebagaimana diceritakan Tetua Kampung, Kenegrian Petapahan
berdiri berabad-abad sebelum Masehi. Didirikan oleh seorang Petapa. Setelah bertapa beliau
13

melihat wilayah ini cocok untuk dibuat perkampungan .
oleh penutur lain disebut sebagai Datuk Sibrani, berkelahi menghadapi penguasa tanah
(danyang) yang oleh penutur lain disebut dengai datuk Aliboce, selama berbulan-bulan dan tidak
ada yang kalah dan juga tidak ada yang menang. Akhirnya datanglah Datuk Dubalang Imbang
(Siluman Harimau) yang menjadi penengah keduanya. Akhirnya, mereka mau bermusyawarh dan
bermufakat membuat keputusan bersama dengan cara membagi membagi ruang hidup di
wilayah hutan tersebut. Kesepakatannya, untuk kaum manusia (Datuk Sibrani) berada di pinggir
sungai hingga batas Imbo Sesonduok, dan kaum jin/penghuni tanah menguasai hutan/Imbo
Gano/Putui (Datuk Aliboce), dan Datuk (Dubalang Imbang/harimau) menguasai hutan/Imbo
Potaliong.
Cerita versi folklore lainnya tentang Imbo Putui, meski ujung akhinya berbeda namun memiliki
awalan berbeda yaitu cerita tentang salah satu kisah seorang petapa sakti yang menebang pohon
di dalam hutan, keesokan harinya sang petapa kembali lagi dan ditemuinya pohon yang kemarin
ditebangnya berdiri kokoh lagi, kejadian itu terjadi berulang-ulang. Dan pada suatu hari akhirnya
si petapa penasaran “kok bisa pohonnya tumbuh lagi dalam waktu semalam ” iapun
menunggunya disemak-semak karena saking penasarannya, waktu telah berlalu sampai
menjelang malam, tiba-tiba si petapa melihat ternyata ada sosok mahluk (jin) yang menegakkan
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Hasil wawancara Tim Peneliti dengan Datuk Panglima Uban, Datuk Pucuk dan dikonfrimasi oleh Datuk lainnya, 1821 Feb 2021.
13
Penjelasan dari Datuk Pucuk dan Pemuda Adat Kenegrian Petapahan, 12 oktober 2021.

14

pohonnya kembali. Akhirnya sang petapa bertarung sangat sengit antara petapa dan jin tersebut,
karena sama-sama saktinya, mereka berdua dalam pertempuran tidak ada yang kalah dan
menang (imbang). Pertarungan itu dilakukan sampai berhari-hari, ketika si petapa dan jin sedang
bertarung tiba-tiba datanglah seekor harimau yang melerai pertarungan keduanya (menjadi
penengah). Dengan keputusan tidak ada yang kalah ataupun yang menang, dan dibagilah
menjadi tiga wilayah antara petapa, jin, dan harimau. Petapa mendapatkan wilayah kekuasaan di
kampung (penjaga kampung), jin mendapatkan wilayah kekuasaan di “Imbo Putui” (penjaga
hutan), sedangkan harimau mendapatkan wilayah kekuasaan di “Imbo Pitaliong” 14 . Dan ada
perjanjian jin dengan petapa (apabila anak dan keturunanmu sudah tidak ada yang tinggal di
kampung, wilayah ini akan kembali diambil alih oleh jin). Maka sebab itulah HA Imbo Putui
disebut tempat untuk “memutuskan sesuatu” atau “tempat memutuskan masalah”.
Cerita folklore para datuk dan tetua Kenegerian Petapahan inilah yang melatari salah satu dari
beberapa definisi Imbo (hutan) disebut “Putui” (Putus). Maka salah satu dari pengertian populer
dari HA Imbo Putui adalah, “tempat untuk mengambil atau menghasilkan suatu keputusan atau
kesepakatan”. Selain itu beberapa pengertian lain dari HA Imbo Putui yang diyakini oleh
masyarakat Kenegerian Petapahan adalah: (a) Hutan Adat “Petapahan” artinya tempat bertapa
dan bersemedi; (b) Hutan untuk mencari solusi akhir; (c) Hutan yang terputus dengan hutan
15

lainnya .
Sejak ada kesepakatan itu, menjadi titik awal kampung dibangun Sang Maharaja. Wilayah
perkampungan dibangun di muara Sungai Petapahan dan Tapu Ong (Tapung). Setelah kampung
berkembang, sekitar Abad 4-5 SM datanglah seorang Maharaja yang datang dari daratan Asia
Besar. Masuk ke wilayah nusantara dengan berlayar melalui Sungai Jantan (Siak) menuju Sungai
Tapung dan singgah di pertemuan Sungai Tapung Kiri dan Sungai Petapahan tepatnya di
Kenegerian Petapahan. Sebelum membangun Kerajan Sang Maharaja memerintahkan Bikhsu nya
untuk melakukan pertapaan untuk bertanya kepada sang penghuhi tanah, “apakah negeri ini
cocok dijadikan sebuah kerajaan?”. Maharaja itu kemudian melanjutkan perjalanan menuju arah
garis khatulistiwa. Di tengah perjalanan, maharaja berhenti di sebuah wilayah tak bertuan dekat
tepi sungai, dan memerintahkan pengikutnya untuk mendirikan tempat peristirahatan di wilayah
tersebut, wilayah itu hingga ini dikenal dengan nama Batu Gajah. Setelah itu, perjalanan Sang
Maharaja kembali berlanjut menuju arah garis khatulistiwa sehingga berhenti pada suatu tempat.
Di sana maharaja memerintahkan untuk mendirikan sebuah bangunan candi, dan hingga kini
bangunan itu dikenal dengan nama Candi Muaratakus. Dengan demikian keberadaan HA Imbo
Putui dan Kenegerian Petapahan tidak bisa dilepaskan dengan cerita sejarah awal mula
keberadaan peradaban masyarakat di era kerajaan-kerajaan pra Islam, Peradaban di Selat Malaka,
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Diceritakan juga bahwa petapa,jin, dan harimau memiliki nama yaitu Datok Sibrani (petapa), Datok Ali Boceh (jin
penunggu Imbo Putuih, dan Datok Dubalang Imbang adalah jin yang menyerupai harimau.
15
Hasil wawancara Tim Peneliti dengan para Tetua Adat/Datuk dan Pemuda Adat Kenegerian Petapahan, 18-21 Feb
2021.
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Penyebaran Islam Awal, Kerajaan Islam, Era Kolonial, hingga awal kemerdekaan Republik
Indonesia di Nusantara, wilayah kepualuan Sumatera, dan khususunya di Kampar-Riau.
Penggalan sketsa sejarah singkat Hutan Adat Imbo Putui di Kenegerian Petapahan di atas untuk
menunjukkan sulitnya menjelaskan keberadan Hutan Adat yang sekarang ada tanpa menarik
panjang ke sejarah era kerajaan di Nusantara, khususnya Sumatera dan Kampar - Riau. Tentu
saja keterbatasan riset ini belum mampu menunjukkan bukti-bukti tertulis pendukung dari
tuturan lisan para Datuk tersebut. Namun demikian, secara historis tradisi budaya folklore tetua
adat dan datuk tentang bentang historis Hutan Adat Imbo Putui dan Kenegerian Petapahan yang
diwariskan secara lisan dari genarasi ke generasi ini adalah absah sebagai bukti sejarah meskipun
masih butuh validasi ulang dengan satu riset ilmiah sejarah tersendiri.
Maka memahami Hutan adat “Imbo Putui” bukan hanya semata kumpulan tegakan kayu dan
tumbuhan hutan yang sekarang dikelilingi perkebunan kelapa sawit, tetapi secara historis HA
Imbo Putui menyimpan cerita peradaban, melekatnya sistem nilai-nilai, tradisi, budaya, adat
istiadat leluhur terdahulu. Sehingga disebut juga hutan larangan. Satu contohnya, pada zaman
dahulu kala ada keskralan terhadap pohon sialang (pohon madu), dalam prosesi adat ada
mantra-mantra khusus saat lebah mulai bersarang sampai panen16. Meski bersifat sakral, HA
Imbo Putui di jaman dahulu juga dijadikan cadangan apabila terjadi gagal panen, paceklik,
masyarakat diperbolehkan berladang di sekitar hutan. Untuk semata mengambil sumberdaya
hutan secukupnya, tanpa merusak. Itupun harus memakai aturan adat, salahsatunya harus
meminta ijin kepada Datuk. Mana yang boleh dan tidak boleh dan ditanyakan untuk keperluan
apa saja. Yang jelas dilarang jika untuk diperjualbelikan. Yang sering dibolehkan adalah untuk
pembangunan mushola, masjid atau untuk kebutuhan perbaikan rumah seperlunya.
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Wawancara dengan pemuda adat, Bang Safrul dan Bang Habib, pada tanggal 19 februari 2021.
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Foto: (Kiri) Pintu Gerbang HA Imbo Putui. (Kanan) Kondisi tanaman hutan di dalam HA Imbo Putui. Sumber: Tim
Peneliti, feb, 2021.

Sebelum masuknya perusahaan baik HPH, HTI dan perkebunan sawit, hutan di kenegerian
Petapahan masih sangat luas dari 58.667,7 Ha wilayah administrasi desa Petapahan yang
merupakan juga batas wilayah Adat kenegerian petapahan merupakan kawasan hutan dan
pemukiman yang mana dengan bijakan masyarakat adat membagi peruntukan-peruntukan,
seperti peruntukan untuk pemukiman masyarakat, pemukiman untuk pekuburan, pemukiman
untuk perladangan, imbo pemanfaatan dan imbo gano.
Dulu Imbo putui merupakan kawasan hutan yang di sakralkan dan hanya boleh dimasuki jika
petinggi kenegerian memberikan izin untuk: mengambil hasil hutan bukan kayu seperti madu,
buah-buahan, dan rempah-rempah. Selain itu imbo putui dijadikan sebagai hutan cadangan di
saat masa panen paceklik atau panen tidak bagus. Hutan bagi masayrakat hukum adat
kenegerian petapahan menjadi identitas keberadaan mereka, hutan bagi masyarakat hukum adat
merupakan tempat menggantungkan hidup dan sumber kaborhidrat dan sumber protein. di
Kenegerian Petapahan hutan merupakan sumber papan untuk bangunan rumah Godang, setiap
rumah godang yang ada di Kenegerian petapahan yang tersisa saat ini perkayuannya diambil
dari hutan Adat imbo putui, rumah godang yang ada saat ini malah ada yang berusia di atas 200
tahunan yang masih kokoh berdiri. Setiap anak kemenakan yang telah beristri ingin membangun
rumah maka dia akan di berikan kemudahan untuk mengambil kayu seperumahan di hutan adat
atas Izin Ninik Mamak. Namun zaman terlah maju sehingga kebutuhan kayu untuk perumahan
berganti dengan Batu dan semen, dan saat ini hutan adat imbo putui tidak lagi diperbolehkan
untuk mengambil kayu dan hasilnya tanpa seizin ninik mamak. Khusus kayu perumahan tidak lagi
bisa di ambil dikarena anak kemenakan sudah memiliki pilihan untuk membangun rumah dari
batu bata dan semen. Sehingga hutan adat Imbo Putui menjadi lebih lestari.
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Hutan Adat dan sumber kekayaannya juga digunakan dan dimanfaatkan untuk menambah
sumber ekonomi masyarakat, khususnya perempuan adat, salah satunya daun San Sangai. Daun
Sangai merupakan bahan pokok untuk pembuatan tudung saji khas petapahan dan bahkan
sudah banyak dikenali tidak hanya di Desa Petapan dan Provinsi Riau tetapi sudah populer di
tingkat nasional. Seluruh bahan utama dari tinta, alat lukis, rotan, dan daunnya semua bersumber
dari sumber kekayaan HA Imbo Putui. Maka jika ekosistem hutan adat rusak, maka akan
berimbas pada hilangnya sumber ekonomi, ketrampilan, tradisi dan budaya serta identitas
Kenegerian Petapahan yang salahsatunya disimbolkan dengan adanya tudung saji tersebut.
Saat ini imbo putui di manfaatkan bagi masyarakat hukum adat untuk diambil hasil Hutan Bukan
Kanyunya saja seperti buah-buahan. Salah satunya adalah Buah Kulim dan bahan untuk kerajinan
tudung saji. Dan itu semua harus meminta izin kepada lembaga pengelola hutan adat dan ninik
mamak. Selain itu perencanaan fungsi penggunaan lain seperti ekowisata berbasis adat akan
menjadi tujuan pengembangan yang mendapat tantangan kuat agar tetap memegang tradisi
dan adat lokal: adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.
Namun demikian, ekosistem hutan dan sungai dari Hutan Adat Imbo Putui tidak bisa dipisahkan,
namun satu keterkaitan dalam kehidupan masyarakat baik dari segi budaya, adat istiadat, dan
perekonomian.

Fungsi Ekosistem Sungai di Hutan Adat Imbo Putui
Ciri khusus dari Hutan Adat Imbo Putui adalah ekosistem hutan dan sungai sebagai satu kesatuan
yang integral. Sebelum masuknya perusahaan sawit, Masyarakat Adat Petapahan mengandalkan
ekosistem sungai dan hutan sebagai sumber kehidupan dan perekonomian kesehariannya.
Sungai dan hutan tidak hanya menjadi sumber ekonomi, namun juga sebagai media pengikat
dan pemelihara sistem sosial-budaya, nilai-nilai adat dan tradisi para leluhur. Sungai selain
sebagai sumber hidup, dulu merupakan media utama transportasi masyarakat untuk bepergian,
berdagang, sekaligus sebagai tempat mencari ikan, sumber air bersih, kebutuhan pokok rumah
tangga, dan sebagai tempat- untuk ritual adat. Sungai Petapahan pada zaman dahulu dipercayai
oleh masyarakat jalur utama perdagangan hingga ke selat Malaka. Salahsatu bukti dan warisan
sejarah sungai petapahan sebagai jalur dagang yang besar dengan adanya bekas dramaga tepat
sebelum pertemuan antara Sungai Tapung Kiri dan Tapung Kanan, bahkan ditandai dengan
adanya adanya bangunan Mushola Kuno disamping bekas dermaga dan sungai petapahan.
Masih ada hingga kini.
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Foto: (Kiri) Bekas mushola yang diyakini masyarakat adat sebagai warisan sejak Kenegerian Petapahan dahulu.
(Kanan) Bangunan bekas Dramaga masa lalu yang masih terlihat kokoh hingga sekarang. Sumber Foto: Tim Peneliti.

Foto: Sungai Petapahan sekarang. Masih jernih, meski telah semakin dangkal. Foto diambil pada tanggal 20 feb
2021. Sumber: Tim Peneliti.

Beberapa habitat ikan di ekosistem sungai petapahan diantaranya adalah beragam jenis ikan
tawar dan udang. Seperti ikan baung, toman, kalui, dll. Jenis Ikan yang paling populer hidup di
Sungai Petapahan yaitu Ikan Tapah yang merupakan ikan khas/endemik lokal. Selain khas ikan
tapah seperti memiliki nilai “eksklusifnya sendiri”. Selain bernilai ekonomi tinggi dan untuk
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konsumsi rumah tangga, ikan tapah sudah identik dalam acara-acara hajatan/pesta pernikahan
dan sejenisnya17.
Di masa lalu fungsi ekosistem Sungai Petapahan sangat beragam18. Baik untuk mencari ikan untuk
kebutuhan pokok rumah tangga, mencuci, mandi, dan upacara adat. Pemanfaatan dan fungsi
sungai dituturkan oleh para datuk dan sesepuh Kenegerian Petapahan diatur dengan prinsip
dasar “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”. Sehingga zaman itu “tata ruang”
ekosistem Sungai Petapahan juga memperhatikan batas boleh tidaknya percampuran antara
laki-laki dan perempuan. Setiap wilayah pemanfaatan Sungai Petapahan disebut sebagai
“tepian”. Dari hasil tuturan masyarakat di Kenegerian Petapahan, berikut merupakan jenis-jenis
nama tepian dan peruntukannya dimulai dari hilir ke hulu Sungai Petapahan, yaitu:

1. Tepian Ujuong Tanjuong
Tepian ini dimanfaatkan oleh kelompok laki-laki

2. Tepian Kualo Bandegh
Tepian ini dimanfaatkan oleh kelompok perempuan

3. Tepian Samogham
Tepian ini dimanfaatkan oleh kelompok laki-laki

4. Tepian Masojik
Tepian ini dimanfaatkan oleh kelompok perempuan

5. Tepian Lokuak
Tepian ini dimanfaatkan oleh kelompok laki-laki

6. Tepian Macang
Tepian ini dimanfaatkan oleh kelomok perempuan

7. Tepian Sughau
Tepian ini dimanfaatkan oleh kelompok laki-laki

8. Tepian Mudiok
Tepian ini dimanfaatkan oleh kelompok perempuan
Dahulu kala, kedelapan jenis tepian terssebut menjadi pusat kegiatan keseharian masyarakat
Kenegerian Petapahan.
Dulu ada dua tradisi dan budaya lokal yang memanfaatkan fungsi Sungai Petapahan, yaitu

Balimau Kasai dan Tradisi Manubo.
“Balimau Kasai”19 adalah tradisi lokal di Kenegerian Petapahan berupa mandi di sungai yang
dilakukan satu hari sebelum bulan Ramadhan. Tujuan utamanya membersihkan diri (fisik dan
batin) sebelum masuk ke bulan suci Ramadhan. Tradisi mandi ini tetap membedakan kegiatan

17

Bahkan terasa kurang afdol dalam pesta tidak ada hidangan ikan tapah. Hasil wawancara dengan para sesepuh dan
pemuda adat masyarakat Kenegerian Petapahan. Tanggal 20-21 Feb 2021.
18

Nama sungai Petapahan sendiri mempunyai arti yang menurut cerita masyarakat merupakan tempat ikan tapah
melepaskan telurnya pada saat air pasang dari sungai tapung.
19
Ritual Balimau Kasai terakhir dilakukan pada tahun 2018
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dan lokasi antara laki-laki dan perempuan. Menurut tuturan para sesepuh kampung, jenis bahan
pokok yang digunakan untuk tradisi “Mandi Balimau Kasai” adalah:

No

Bahan Pokok

1.

Jeruk purut

2.

Beras

3.

Kunyit

4.

Mayang pinang

5.

Pandan wangi

6.

Uwek siak-siak (sejenis rumput) diambil akarnya

7.

Uwek sahg-sahg (sejenis rumput)

Sebelum acara ritual “Balimau Kasai” dilakukan, ada yang namanya tradisi “menjolang mamak”.
Dalam bahasa Indonesia bias diartikan silaturahmi ke ninik mamak, alim ulama dan para Datuok.
Setiap suku kumpul bersama dirumah “Soko” (rumah adat), rentetan acara ritual menjolang

mamak ini yaitu: makan bersama, saling maaf-maafan, setelah itu kumpul kembali ke rumah adat.
Sebelum datuok-datuok masuk kerumah adat, para datuok diarak dan disambut pencak silat
sebelum naik ke rumah adat, dalam acara tersebut terdapat pula selingan ditaburkannya beras
kuning yang dicampur dengan uang logam (untuk hiburan anak-anak).
Puncak ritual adat “Balimau Kasai” yaitu bagi mereka menantu perempuan yang baru (maksimal
dua bulan sebelum pelaksanaan balimau kasai), diarak oleh siompunya mertua/keluarga suami
dan orang tuanya ke sungai lalu dimandikan. Menantu perempuan itu tertutupi kain rapat sampai
tidak boleh orang lain yang bukan keluarga melihatnya.
Sedangkan tradisi adat lainnya di Sungai Petapahan adalah “Tradisi Manubo”. Di Sungai
Petapahan ini tidak ada sistem lubuk larangan seperti banyak dijumpai di sungai-sungai lain di
Provinsi Riau, namun ada tradisi manubo yang artinya panen bersama kekayaan ikan di sungai.
Di jaman dahulu setiap musim kemarau panjang tiba, sawah tidak menghasilkan, menderes karet
tidak ada getahnya, berladang kekeringan, sungai airnya dangkal, saat inilah masyarakat mulai
memanen ikan bersama yang sering disebut dengan tradisi yang namanya “Tradisi Manubo”20.
Tradisi manubo dilakukan menggunakan racun akar tumbuhan yang dipercaya dan terbukti tidak
membuat ikan sampai mati (hanya mabuk atau pingsan saja). Sebenarnya budaya manubo ini
sesuatu yang “dilarang”, tetapi hanya dibolehkan dalam situasi khusus, yaitu saat kondisi
masyarakat yang sangat membutuhkan tambahan sumber ekonomi, singkatnya secara adat
“ritual ini dilarang, tapi dibolehkan”

20
21

21

. Inilah beberapa catatan sejarah yang penting digali

Ritual Manubo terakhir dilakukan pada tahun 2018.
Wawancara dengan Bang Safrul, Pemuda Adat Kenegerian Petapahan, pada tanggal 19 februari, pukul 12:28 wib.
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kembali dan menjadi pondasi jika akan mengembangkan ekosistem sungai petapahan sebagai
satu kesatuan dari ekosistem HA Imbo Putui.
Pentingnya Penelusuran dan Pengkayaan Studi Lain
Penjelasan serba ringkas tentang ekosistem Hutan Adat Imbo Putui baik kekayaan hutan
maupuan sungai berikut fungsinya dulu dan sekarang dari sisi sejarah dan pemanfataannya dulu
dan sekarang di atas barulah sebagain kecil dari potret keseluruhan dari kekayaan biodeversitas
flora dan fauna yang dimiliki oleh HA Imbo putui.
Untuk itu, perlu untuk dilengkapi kembali datu membaca lebih jauh data-data hasil kajian lain
yang telah berhasil memetakan secara lebih rinci tentang biodiversitas flora dan fauna di
ekosistema HA Imbo Putui, baik aneka ragam jenis kayu dan tumbuhan-tumbuhan maupun
biodeversitas satwa di hutan-sungainya. Hal ini penting agar potret ekosistem HA Imbo Putui
bukan hanya dalam perspektif sosial, ekonomi dan ekologis, tapi juga diperkaya melalui
perspektif keilmuan lain seperti, biologi, kehutanan, ilmu tanah, iklim, landscape, pengelolaan
22

lingkungan, dll . Sengaja laporan-laporan tersebut tidak dimasukkan dalam dokumen ini agar
lebih fokus pada topik kajian dan masalah utama yang akan dijawab dari penelitian ini. Termasuk
sejarah tentang Kenegerian Petapahan yang juga memiliki satu sejarah panjang dan dapat
menajdi kajian tersendiri 23 . Data awal yang bisa dibaca untuk memahami sejarah tersebut
salahsatunya adalah “Dokumen Pengusulan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan
24

Adat. Kenegerian Petapahan, Desa Petapahan, Kec. Tapung, Kab, Kampar” (2018) . Tentu
saja terbuka untuk ditelusuri lebih jauh melalui studi pustaka lainnya yang mungkin menyinggung
tentang sejarah Kenegerian Petapahan di Kampar, Riau.
Perempuan, Adat dan Ekosistem Sungai- Hutan

“Tudung saji ini simbol adat, warisan para leluhur. Jadi harus diletarikan. Bukan
hanya bisa menambah ekonomi, tapi juga menjaga adat dan tradisi leluhur. Karena
semua bahan utamanya dari hutan adat, maka kita harus jaga kelestariannya. Jika
rusak, hilang tudung saji ini, dan hilang salahsatu simbol adat kita. (Ibu Hj Bidasri,
Pengrajin tudung saji).
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Diantaranya adalah hasil penelitian (Tugas Akhir) dengan Perspektif Ilmu Kehutanan dilakukan oleh dua mahasiswa
Fak. Kehutanan IPB University yakni: Rohmad Badriansyah dan Ardi Wiranata, yang fokus pada dua hal: Pemetaan
keragaman jenis tumbuhan hutan dan satwa yang hidup di dalam HA Imbo Putui, tahun 2014. Laporan Tugas Akhir
belum dipublikasian secara luas. Dapat diakses di perpustakaan Fak Kehutanan IPB University. Jika memerlukan
dokumen laporan ini dapat diminta kepada Tim Penulis.
23
Pada saat Tim Peneliti bertemu dengan Datuk Pucuk, ada seorang doktor sejarah dari salahsatu perguruan tinggi di
Riau sedang menyiapkan pegajukan proposal riset mendalam tentang sejarah dari Kengerian Petapahan. (18-21 Feb
2021)
24
Dokumen ini disusun oleh Tim Tim Kerja Percepatan Pengakuan Masyarakat Hukum adat, Hutan Adat dan Wilayah
Adat Kabupaten Kampar (Tim TKP2HAK), tahun 2018.

22

Dalam adat Melayu Kampar khususnya Kenegerian Petapahan, perempuan merupakan seorang
yang sangat penting dalam tatanan adat, selain melahirkan anak, peran perempuan dalam adat
sangat tinggi. Perempuan dalam adat Melayu Kampar khususnya Petapahan memiliki gelar “si
ompu” yang berarti perempuat adat yang dituakan di dalam suku. Peran perempuan dalam
memberikan keputusan dalam rapat atau pertemuan adatpun sangat kuat, si ompu bisa
memberikan keputusan rapat jika kaum laki dalam repat adat tidak menemukan keputusan yang
tepat, dan kaum laki-laki akan mengutus seseorang untuk meminta pendapat ke siompu yang
duduk di ruangan belakang yang bersekat antara ruang depan dan dapur. Dan jika kaum lakilaki meminta saran kepada siompu dan meminta masukan yang terbaik maka keputusan yang di
utarakan si ompu akan menjadi keputusan bersama dalam rapat atau sidang adat.
Peran perempuan adat dalam mengelola hutan juga tidak bisa diabaikan. Hutan bagi kaum
perempuan adat Petapahan merupakan ruang untuk kehidupan harian, mingguan, bulanan
bahkan tahunan. Hutan menjadi tempat mencari bumbu dan rempah untuk masakan harian,
hutan juga menjadi tempat kaum perempuan adat mencari bahan anyaman seperti pandan. Di
beberapa kenegerian ada tata ruang yang khusus ditetapkan bagi kaum perempuan berupa
boncah (bencah) pandan, ini di peruntukan untuk kamun perempuan untuk tempat mengambil
pandan untuk anyaman baik tikar (lapiok), Sumpik, Katidiong, Bakual, Gauduik,

dan lain

sebagainya yang mana di gunakan untuk hari-hari baik untuk tempat beras, tempat nasi, tempat
rempah-rempah, alat penyimpan ikan asap, hingga alat pengangkut barang jika pergi berladang.
Selain boncah pandan, kaum perempuan biasanya mengambil beberapa bahan anyaman lain
dari hutan, jika ada hutan yang rusak yang mana hutan tersebut merupakan vital bagi sumber
bahan anyaman dan rempah biasanya kaum perempuan adat akan mengadukan permasalahan
kepada ninik mamak dan ninik mamak akan rapat terbatas untuk memanggil anak kemenakan
yang merusak hutan tempat para kaum perempuan mencari rempah dan bahan anyaman.
Peran perempuan dalam perekonomian keluarga juga sangat dominan. Perempuan adat
Kenegerian Petapahan membantu perputaran perekonomian keluarga mulai dari ikut serta
dalam mencari ikan di sungai, memproduksi anyaman dan menjualnya. Ini dilakukan oleh
perempuan adat sejak dahulu dan sebelum perusahaan baik HPH, HTI dan perkebunan sawit
masuk ke Kenegerian Petapahan. Dan setelah perusahaan sawit beroperasi di tahun 1991
mulailah menurun kekuatan perekonomian di kalangan perempuan adat. Ini akibat kehilangan
hutan yang mana menjadi tempat mencari sumber anyaman. Seluruh bahan anyaman dan
kerajinan tudung saji di ambil dari hutan dan hutan adat, dan hanya ada tumbuh di hutan alami.
Perempuan adat bisa menghasilkan uang untuk menunjang kehidupan rumah tangga bahkan
bisa membiayai sekolah anak-anak mereka dari kerajinan tudung saji khas petapahan. Pengrajin
tudung saji Khas Petapahan yang merupakan kaum perempuan adat membutuhkan bahan dasar
dari tudung saji, mulai dari rotan, bambu, daun Sangai, dll. Semua diambil dari hutan dan sungai.
Bahan pewarna tudung saji diambil dari getah pohon, pena untuk menulis berasal dari lidi ijuk
dari bagian dalam, rol/penggarisnya terbuat dari kayu/bambu dan mal tintanya berasal dari
bambu, tinta/pewarna dasar berasal dari arang lampu colok (langas Lampu colok), tali perajut
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dan pengikat di buat dari serat daun nanas, semua bahan pembuat tudung saji berasal dari alam.
sebelum hutan berubah menjadi sawit semua kebutuhan bahan dasar tudung saji mudah di
dapat, setelah perusaan sawit beroperasi sejak tahun 1992 bahan dasar tudung saji kian sulit di
dapat dan saat ini bahan baku benar-benar sulit untuk di dapat, beberapa tumbuhan yang
merupakan bahan utama tudung saji sulit didapati kembali.

Foto: (Kiri) Perempuan Adat, melakukan proses pebuatan tudung saji. (Kanan) bahan-bahan untuk pembuatan
tudung saji yang semuanya berasal dari hutan. Sumber: Foto Tim Penulis, Feb 2021.

Kerajinan Tangan Tudung Saji Petapahan di Ujung Mata Pisau Panyawuik

Tudung saji khas Petapahan ini bahan baku serta teknik pembuatannya masih tergolong tradisional dan
menggunakan bahan keras alami yang diperoleh dari sumber daya hutan. Bahan baku berupa bambu bisa
ditemukan tumbuh liar di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Tapung dan Petapahan.
Bahan utama pembuatan tudung saji adalah empelur bambu muda bagian dalam. Selain itu ada pula daun sangai
dan sebentuk tali dari serat daun nanas. Ketiga bahan tersebut merupakan bahan dasar kerangka yang
membentuk lekuk tudung saji. Motif warnanya menggunakan getah kayu dagha-dagha atau mendaharan.
Materi lain untuk warna menggunakan kajalo lampu semprong atau lampu teplok. Kajalo adalah abu hasil
pembakaran yang menempel di kaca lampu. Kedua bahan pewarna tersebut fungsinya beda. Motif awal dibuat
dari langas lampu yang ditampung pada sebuah nampan cembung seperti kuali, lalu dicampur dengan getah
jeruk kesturi dan diaduk rata. Selanjutnya getah dagha-dagha yang kering dihaluskan dan diberi minyak,
sebagai bahan pewarna merah setelah motif dasar dipoles. Alat tulis dan kuas menggunakan bahan lidi inti ijuk
dan bambu, untuk jangka dan mistar menggunakan bambu atau kayu. Rotan digunakan untuk mengapir dan
memperkuat lingkar tudung saji yang diikat dengan benang dari serat nanas.
Membuat karya seni tudung saji ini tergolong rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Jika semua bahan
lengkap, satu buah tudung saji berkualitas bisa diselesaikan dalam jangka waktu 2 hingga 3 hari.
Bahan baku seperti empulur bambu bagian dalam, penanganannya melalui proses cukup panjang. Dimulai dari
tahap pendiangan, pengelupasan empelur bagian dalam, perebusan, penjemuran, hingga tahap pengamplasan/
penghalusan menggunakan pasir sungai yang mengalir. Kemudian penjemuran kembali dilakukan guna
menjaga kestabilan dan pengembangan agar olahan bambu tidak menggulung. Tahapan proses ini bisa sekira
2 minggu untuk mendapatkan hasil sempurna. Penanganan daun sangai membutuhkan waktu sekira 1 minggu
untuk kering sempurna, sementara bahan baku rotan butuh waktu sekira 2 minggu untuk kering sempurna

24

melalui proses yang cukup panjang dan rumit. Menyerut rotan menggunakan pisau khusus panyawuik agar
diperoleh hasil yang bagus. Waktu pembuatan bisa lebih cepat atau lebih lama, tergantung dari kondisi cuaca,
kelengkapan bahan baku, dan cara penanganan.
Saat ini bahan pembuat tudung saji telah menggunakan beberapa bahan sintetis, seperti bahan getah daghadagha diganti dengan cat minyak warna merah, bahan tali menggunakan tali rafia atau nilon. Selebihnya masih
menggunakan bahan alami.
Di Petapahan tidak banyak kaum perempuan adat yang menekuni kerajinan tudung saji ini. Selama berada 2
minggu di Kenegerian Petapahan, tim riset dari IPB dan Bahtera Alam hanya menemukan dua perempuan adat
pengrajin tudung saji. Mereka adalah Inciek Bidas (Hj. Bidasri) dan Mak Ongah Samaria. Meskipun usia sudah
mendekati senja, kegigihan mereka patut menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat adat lainnya.
Mempertahankan budaya dan karya tradisional turun temurun seperti yang diajarkan oleh pendahulu mereka
bukan hal yang gampang. Telah banyak kerajinan tudung saji bermotif etnik dan cantik tercipta dari
keterampilan tangan dua perempuan adat yang hebat ini. Karya anyaman tudung saji yang rapi serta motif dan
corak yang detail berwarna merah menyala, menampilkan seni rupa tradisional bernilai tinggi dari sebuah
eksistensi budaya dan adat istiadat Kenegerian Petapahan.
Tudung saji sendiri selalu menghiasi setiap perhelatan adat baik yang kecil maupun yang besar. Prosesi acara
makan bajambegh pun tidak akan lepas dari kehadiran tudung saji, buah karya tangan-tangan telaten
perempuan adat. Adat dan budaya tradisional bisa terus hidup dan terjaga dengan baik apabila masyarakat
adatnya masih memakai dan melekat pada kehidupan sehari-hari. Budaya dan adat istiadat akan berangsur sirna
apabila anak kemenakan tidak lagi mencintainya. Karya seni rupa tudung saji harus terus dipertahankan karena
ia sejatinya bagian dari adat dan budaya itu sendiri. Anak-anak muda perempuan adat khususnya di Kenegerian
Petapahan sepatutnya menjadi kader atau penerus kerajinan tudung saji. Karya tradisional ini harus tetap ada,
demi tegaknya identitas budaya lokal Petapahan yang kaya, dan demi mempertahankan adat-istiadat secara
turun-temurun yang sudah mulai memudar digerus kemajuan zaman.
Rona senja kala itu mulai memudar, kuperhatikan tangan-tangan renta itu masih terampil menggunakan
pisau panyawuik menyerut rotan. Mereka berdua, ya tinggal mereka berdua. Sepeninggal mereka siapakah
yang akan meneruskan tradisi ini? Nasib kerajinan tudung saji khas Kenegerian Petapahan bagaikan berada ‘di
ujung mata pisau panyawuik.’
Tulisan Nuskan Syarif, ini merupakan bagian dari proses penggalian data riset terkait hubungan perempuan
dengan alam dan adat. Dapat dinikmati di link: https://bahteraalam.org/2021/03/19/kerajinan-tangan-tudungsaji-petapahan-di-ujung-mata-pisau-panyawuik/ .
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Inciek Bidas (Hj. Bidasri) sedang mempersiapkan bahan empulur bambu yang sudah diolah dan dikeringkan
untuk dibuat menjadi kerajinan tudung saji. Sumber: Tim Peneliti

Di beberapa kenegerian peran perempuan adat terhadap sungai juga penting dan tidak bisa
diabaiakan. Di Kenegerian Petapahan ada sebuah pengharagaan bagi kaum perempuan
terhadap sungai seperti memberikan ruang tempat mandi tersendiri yang bernama topian mandi,
topian mandi khusus perempuan tidak bisa di datangi oleh kamun laki-laki jika ada kaum lakilaki yang kedapatan melintas dengan sengaja walau dengan alasan apapun tetap bersalah dan
kaum perempuan adat akan mengadukannya kepada ninik mamak dan ninik mamak akan
memanggil kedua belah pihak baik tersangka (laki-laki) maupun kaum prempuan yang melihat
tersangka, dan akan di putuskan bersalah serta di kenakan sangsi adat. Di Kenegerian Petapahan
ada 7 topian mandi, seperti Topian ujuang tanjuang yang di peruntukan untuk kaum laki-laki,
topian kualo bondegh untuk perempuan, topian samogham untuk laki-laki, topian masojik,
topian topian lokuok untuk perempuan, topian macang untuk laki-laki, topian sughau untuk
perempuan, topian mudiak untuk laki-laki.
Dahulu masyarakat berladang untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan peran perempuan
dalam berladang juga sangat besar, peran perempuan dalam berladang tidak bisa di pandang
sebelah mata. Sejak menugal, hingga menuai kaum perempuan adat mendapat tempat dan
peran yang besar. Prosesi menebas dan tebang, membakar memang dilakukan oleh kaum lakilaki adat, di saat menugal hingga menuai perempuan berperan besar, merawat, merumput,
menuai peran perempuan selalu ada. Di ladang ini juga kaum perempuan menanam rempahrempah dan sayuran seperti, cabe, kunyit, lengkuas, gandos/gande (bawang Lokal) dan lain
sebagainya. Dalam hal berladang ini peran kaum perempuan justru sangat besar di bandingkan
kaum laki-laki. Karena itu memiliki posisi terhormat di mata adat. “Walaupun laki-laki itu lebih
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tinggi dari perempuan, tetapi perempuan itu di istimewakan secara adat, karena merupakan
penerus generasi” (Safrul, Pemuda Adat Kenegerian Petapahan)25
Terdapat hubungan erat perempuan dengan hutan adat beserta ekosistemnya. Tudung saji
hanyalah salahsatu bukti saja dari warisan tradisi masa lalu yang masi terjaga hingga kini. Selain
itu dalam tradisi matrilineal budaya melayu Kampar, peran dan posisi perempuan bukan hanya
penting tapi juga sentral, sebab dalam kasus tertentu menjadi penentu akhir dari sebuah
keputusan penting, yang tidak mampu diatasi oleh laki-laki. Bahkan dalam sejarah kerajaan masa
lalu dalam cerita folklore tetua kampung Kenegerian Petapahan, yang diakui bukanlah “kerajaan”
(Raja: umumnya laki-laki) tapi “keratuan” (Ratu: umumnya perempuan) lalu sejak masuknya
pengaruh Islam berubah menjadi “Kedatu’an” (Datuk: Umumnya Laki-laki) namu era ini sudah
dipraktikkan sistem adat “tali berpilin tigo” yang terdiri dari: Ninik Mamak (bisa perempuan
maupun laki-laki), ulama (bisa perempuan maupun laki-laki) dan birokrat (kepala desa: bisa lakilaki maupun perempuan), dan dipimpin oleh Datuk Pucuk (umumnya seorang laki-laki). Dengan
demikian, nampak bahwa posisi dan peran perempuan di dalam adat penting dan terhormat
adalah tradisi dan budaya sejak dulu hingga sekarang di wilayah Kenegerian Petapahan dan
sekiarnya.
Hubungan Berlapis Masyarakat Kenegerian Petapahan dengan Hutan Adatnya
Penjelasan dan uraian beragam fungsi ekosistem HA Imbo Putui baik hutan maupun sungainya
menunjukkan bahwa: (1) Hubungan berlapis antara masyarakat Kenegerian Petapahan dengan
tanah-air, alam dan ruang hidup mereka dalam kurun waktu yang sangat panjang. Baik
hubungan bersifat sosial, budaya, ekonomi, ekologi, spiritual maupun adat. (2) Hubunganhubungan berlapis tersebut melahirkan beragam sistem sosial, sistem ekonomi, tradisi, budaya,
adat dan juga tata kelola yang mengikat antar masyarakat dan relasi sosial masyarakat dengan
alamnya. (3) Beragam nilai, norma, tradisi, budaya, dan adat yang telah diyakini dan dipraktikkan
turun temurun tersebut bukan hanya untuk tujuan mendapatkan penghasilan tambahan
ekonomi tapi telah berubah menjadi identitas sosial masyarakat di Kenegerian Petapahan.
Misalnya, tradisi Manubo, Balimau Kasai, Tudung Saji, dst. (4) Hubungan-hubungan berlapis ini
juga menunjukkan bahwa cara pandang masyarakat atas tanah-air, alam dan Hutan Adat mereka
bukan semata sumber ekonomi atau komuditas semata, sehingga cara memperlakukannya
bukan dianggap sebagai asset ekonomi yang boleh dikeruk, ekploitasi dan diakumulasikan untuk
tujuan peningkatan untung ekonomi. Namun, ada nilai-nilai non ekonomi yang diyakini harus
dijaga dan lestarikan, -- dan itu justru yang paling utama—masyarakat di Kenegerian Petapahan.
Dengan pandangan dan refleksi semacam ini, maka jika ada penghilangan, perusakan dan
peluruhan fungsi ekosistem Hutan Adat Imbo Putui, baik Hutan maupun Sungainya, maka bukan
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saja dampaknya semata soal kerusakan ekonomi masyarakatnya saja, tapi juga akan rusak nilai,
budaya, tradisi, adat dan bahkan peradaban manusia yang hidup disekitarnya.
Hal itulah yang menjadi dasar analisa riset ini melihat multidimensi dampak ekspansi perkebunan
sawit yang masuk ke wilayah Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan. Masuknya sawit
telah merubah hubungan berlapis manusia dan alam di Kenegerian Petapahan yang bersifat
kompleks itu semata jadi hubungan yang bersifat “ekonomistik” semata. Hal ini dalam jangka
panjang akan berdampak pula pada pecerabutan manusia dari tanah-air dan alamnya, dan bisa
menimbulkan konflik dan perlawanan yang lebih luas.
Merujuk pada pandangan Karl Polanyi (1994) bahwa ia percaya bahwa tanah (atau lebih luasnya:
alam) sesungguhnya bukanlah komoditi atau barang dagangan, dan tidak dapat sepenuhnya
diperlakukan sebagai komoditi (barang dagangan). Tanah melekat sepenuhnya dengan relasirelasi sosial. Jadi mereka yang memperlakukan tanah (alam) sepenuhnya sebagai komoditi,
sesungguhnya bertentangan dengan hakekat tanah (alam) itu sendiri. Tanah (alam) dapat
dibayangkan sebagai komoditi. Polanyi mengistilahkannya : fictitious commodity (barang
dagangan yang dibayangkan). Menurut Polanyi memperlakukan tanah (alam) sebagai barang
dagangan dengan memisahkannya dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat
padanya, niscaya akan menghasilkan guncangan-guncangan yang menghancurkan sendi-sendi
keberlanjutan hidup masyarakat itu, dan kemudian akan ada gerakan tandingan untuk
melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih parah26.
Jika perkebunan sawit adalah bagian dari sistem pasar kapitalis maka sudah sewajarnya watak
dasarnya akan membuat segala hal dikomodifikasi menjadi barang dagangan. Namun
sebenarnya, khusus terkait dengan tanah (atau lebih luas alam), pasar kapitalis umumnya tidak
akan pernah berhasil mengkomodifikasi sepenuhnya. Perjuangan untuk mendapatkan
pengakuan HA Imbo Putui hingga gugatan pengembalian tanah adat dan kelestarian
ekosistemnya oleh masyarakat Kenegerian Petapahan atas perkebunan sawit PT Ramajaya
Pramukti sekarang menjadi contoh aktualnya. Masyarakat melakukan perlawanan dan
perjuangan agar tidak semua tanah adat berubah dan rusak menjadi semata komuditas dan
barang dagangan, sebab hubungan mereka berlapis dan kompleks.

26

Polanyi, Karl. 1967 (1944). The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time . Boston: Beacon
Press.
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BAB III
Konteks Sosial-Politik Masuknya Perkebunan Sawit

“Kita semua menyesal, jika mengingat kejadian masa lalu. Bagaimana kekayaan dan isi hutan
dirusak terus menerus. Baik oleh konsesi hutan maupun illegal logging. Karena itu Kami generasi
penerus adat ingin kembali menjaga dan melestarikan hutan adat ini, agar dapat diwarisan buat
generasi penerus kami kelak”.
(Habib Bran’, Pemuda Adat Petapahan)

a. Lintasan Rezim “Penguasa” Hutan Adat Imbo Putui
Hutan Adat Imbo Putui yang ada sekarang adalah warisan sejarah yang panjang, termasuk
pengelolaan dan intervensi ijin dan konsesi yang masuk di dalam dan sekitarnya. Setidaknya jika
dilihat periodesasi secara garis besar, khususnya setelah pengelolaan model adat oleh
Kenegerian Petapahan di masa lalu, setidaknya ada 5 periode “rezim” yang melintasi Hutan Imbo
Putui yaitu: (a) Hak Pengelolaan Hutan (HPH), (b) Hutan Tanan Industri (HTI), (c) Illegal Logging,
(d) Perkebunan Sawit dan (e) Hutan Adat sekarang. “Rezim” HPH dan HTI mulai sekitar tahun 70an hingga tahun 80-an. Sekitar tahun 90-an Illegal logging marak terjadi, meski sudah ada
sebelumnya, hingga masuknya perkebunan sawit PT. Ramajaya Pramukti yang sudah mulai
beroperasi dan membuka lahan di perbatasan hutan Imbo Putui pada tahun 1991-1994.
Sedangkan proses perjuangan menuju hutan adat, sudah dimulai sejak sekitar tahun 2007 hingga
mendapat pengakuan tahun 2019.
Dalam pergantian tiap periode aneka ragam perubahan demi perubahan terjadi atas HA Imbo
Putui. Perubahan itu bukan saja dalam segi luasan dan fungsi kawasannya, tetapi juga perubahan
bentang alam (landscape), keragaman biodiversitas dan ekosistemnya secara keseluruhan.
Penebangan dan perusakan sumber kekayaan HA Imbo Putui baik diambil tanaman kayunya,
pencurian dan pembunuhan satwa, atau perusakan dan pencurian tumbuhan dan buah-buahan
hasil hutan lainnya berakibat pada rusaknya flora dan fauna. Di periode illegal logging,
penebangan kayu-kayu utama di dalam hutan Imbo Putui terjadi massif. Baik dilakukan oleh
perseorangan, kelompok atau perusahaan besar. Baik dari sekitar maupun dari kuar kota.
Kekuatan dan jaringan politik kekuasaan, backing oknum TNI/POLRI dan praktik korupsi menjadi
ciri khususnya saat itu.
“Jika ingat zaman itu, semua orang seperti punya kuasanya sendiri-sendiri. Siapa kuat dia boleh
menebang pohon disini semaunya. Asal kuat bayar. Ada yang diangkut pake truk, ada yang
dihanyutkan lewat sungai. Itu pohon-pohon terbaik disini seperti, pohon Meranti, Pohon Batu, dll,
dan besar-besar. Saya menyaksikan sendiri, karena saat itu bertugas di jalanan. Setidaknya ada
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tiga periode: periode besar-besaran, artinya semua orang melakukan illegal logging, selama
berani. Lalu periode kelompok tertentu, dan terakhir yang punya jaringan politik dan uang banyak.
Jika ingat Hutan Adat sekarang menyesal sekali watu itu hutan ini dirusak seperti itu. mudahmudahan sekarang ini bisa diwariskan untuk anak cucu nanti, dan tidak rusak lagi. Karena itu saya
bangga dengan para pemuda pejuang Hutan Adat disini. (Bpk ISF, Saksi Illegal Logging Hutan
Adat Imbo Putui)27

Kisah yang diceritakan oleh bapak penyaksi di atas hanyalah puncak gunung es dari yang belum
tergali oleh Tim Peneliti. Hampir semua masyarakat yang sekarang berumur dewasa bisa
bercerita dengan lancar bagaimana proses perusakan hutan Imbo Putui dari masa ke masa,
terutama di era illegal logging itu. Sebab banyak yang menyaksikan dan terlibat baik sadar
maupun tidak sadar. Apalagi zaman itu semua orang melakukan, sehingga dianggap lumrah dan
wajar. Terlebih keamanan juga tidak melakukan sanksi yang tegas.
Tentu saja saat itu bukan berarti tidak ada inisiatif masyarakat dan gerakan masyarakat sipil untuk
menghentikannya. Keresahan itu muncul dan didorong rasa untuk penyelamatan ekosistem
hutan beberapa laporan dilakukan oleh masyarakat sipil hingga ke DPR-RI, yang akhirnya
mampu menahan laju percepatan illegal logging yang terjadi.
“Masih jarang, yang berani melaporkan saat itu. sebab semua anggap hal wajar dan lumrah.
Namun, demi penyelamatan ekosistem hutan, kami pernah laporkan kasus illegal logging itu
hingga ke Jakarta, khususnya melakukan hearing dengan DPR RI Komisi 3. Akhirnya, ada perintah
langsung dari pusat untuk ada tindakan tegas larangan illegal logging, sehingga dipatuhi hingga
daerah. Hal inilah yang membuat perusakan hutan lebih lanjut tidak terjadi. Setidaknya berkurang
drastis.” (Bang Arry, Direktur Bahtera Alam)28

Masuknya Rezim Perkebunan Sawit
Penjelasan secara ringkas periode resim konsesi yang masuk di wilayah Hutan Adat Imbo Putui
di atas menunjukkan bahwa perkebunan sawit adalah salahsatu mata rantai, bukan satu-satunya.
Meskipun nanti dapat disebutkan memiliki dampak yang paling massif bagi perubahan kondisi
dan fungsi hutan adat Imbo Putui baik dari sisi landsekap dan perubahan sosial-budaya-ekonomi
dan ekologis. Pada tahun 1991-1994 pada saat Orde Baru masih kokoh berkuasa, Perkebunan
Sawit PT Ramajaya Pramukti dengan seluruh kekuatan dan jaringan politik kekuasaan di Nasional
dan Daerah ikut masuk di wilayah HA Imbo Putui.
Dominasi kekuatan dan sentralisasi kekuasaan Orba dengan dukungan militernya saat itu bisa
melakukan kebijakan apa saja selama dianggap “menguntungkan” dan “melayani kepentingan
kekuasaan”. Setiap kebijakan atas nama pembangunan dan kesejahteraan seperti mantra suci
yang sulit dibantah dan dilawan. Sebab kritik dan apalagi menolak kepentingan ORBA saat itu
27
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Hasil diskusi dengan Bpk ISF, tanggal 19 Feb 2021 di Desa Petapahan.
Hasil diskusi 18-20 feb 2021 di kantor Bahtera Alam, Riau.
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sama saja dianggap melawan. Melawan pengusa ORBA dan jaringannya, akan mengalami banyak
masalah, entah didiskriminasi, marginaliassi atau disingkirikan. Kasus aktivis-aktivis yang melawan
kepentingan ORBA harus menerima nasib buruk itu, dan hilang jejak kasusnya hingga sekarang.
Kasus Munir, Marsinah hingga kasus Trisaksi hanya sebagian saja.
Kekuatan politik dan militer Orde Baru juga didukung oleh konglomerat pro Orba. Selain sektor
kehutanan dengan rezim HPH yang saat itu dipegang oleh “raja hutan” alm.Bob Hasan, jaringan
kekuatan para konglomerat pemilik saham utama perkebunan sawit seperti Sinar Mas Group,
adalah bagian utama dari kekuatan jarring ekonomi ORBA. Sehingga mereka mudah
mendapatkan kemudahan dan “previlage” untuk mendapatkan ijin dan konsesi kepentingan
korporasi meraka. Dalam pandangan semacam inilah masifitas ekspansi perkebunan sawit besar
berskala nasional merambah ke seluruh pelosok nusantara, termasuk ke wilayah provinsi Riau.
Jika mempelajari ciri umum dan modus utama satu perkebunan sawit mendapatkan ijin 29 dan
masuk di suatu daerah sebenarnya memiliki karakter yang agak sejenis 30 meski hal itu tidak bisa
digenaralisir. Pertama, menggunakan tekanan politik (jaring kekuasan politik dan ekonomi)
kadang menggunakan jaringan militer sebagai tambahan tekanan terhadap masyarakat (apalagi
di era orba). Kedua, memanfaatkan kekuatan politik dan budaya lokal yang tersedia di lokasi
sebagai aktor utamanya. Ketiga, Politik negoisasi, kadang manipulasi, suap dan bahkan dengan
tipu daya31. Keempat, janji manis materi, jabatan dan janji kesejahetaran ekonomi. Tentu saja hal
ini tidak sama satu kasus dengan lainnya.
Dalam sketsa historis di kasus Kenegerian petapahan setidaknya hal tersebut juga terjadi dalam
kadar tertetu. Dalam penuturan beberapa narasumber yang menyaksikan dan saksi masuknya
sawit di Kenegerian Petapahan, beberapa modus yang dilakukan dapat disebutkan beberapa hal
berikut: (1) pendekatan politik ke pemimpin adat, pemerintah desa dan para tokoh agama untuk
mendapat dukungan dan kadang dengan beberapa janji dan tekanan tertentu. (2) membuat
pelatihan untuk meyakinkan masyarakat tentang janji manis “kesejahteraan ekonomi sawit”32,
yang tentu saja tidak disebutkan dampak negatifnya secara sosial budaya dan ekologis dalam
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Lebih jauh lihat link: https://www.mongabay.co.id/2021/04/13/greenpeace-beberkan-izin-izin-keluar-di-hutanalam-papua/
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Lihat lebih jauh, link: https://geckoproject.id/kesepakatan-rahasia-hancurkan-surga-papua-b347e51639fb.
31
Lihat lebih jauh, https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/5510/ringkasan-eksekutif-ekspansiperkebunan-sawit-korupsi-struktural-dan-penghancuran-ruang-hidup-di-tanah-papua/. Lihat juga hasil laporan
lainnya, link: https://drive.google.com/file/d/1rEUw-njylwUXAiN43FJEEPybGeufn_JA/view, tentang Stop Baku Tipu.
Sisi Gelap Perijinan di Tanah Papua: https://suarapapua.com/2021/04/08/laporan-greenpeace-stop-baku-tipuungkap-168-571-hektar-hutan-dikonversi-ke-perkebunan-sawit/.
32
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jangka panjang.

(3) model ganti rugi yang sepadan atas pembelian tanah-tanah warga.

Meskipun praktiknya tidak semua mendapatkan pemenuhan janji tersebut secara penuh33.
Sebagaimana disebutkan di atas, konteks politik orde baru (ORBA) tidak memungkinkan kritik
dan penolakan jika satu kebijakan telah “dilegitimasi” oleh pemerintah pusat atau hingga desa.
Apalagi jika ada tokoh masyarakat yang juga ikut mendukung. Masyarakat awam tentu tidak
berani memiliki kekuatan dan keberanian untuk menolak.
Tentu saja, masuknya perkebunan sawit PT Ramajaya Pramukti, bukan tanpa penolakan sama
sekali. Beberapa tetua adat sebenarnya mengajukan keberatan yang sebenarnya menolak.
Dengan dasar mengancam kerusakan tanah dan hutan adat dalam jangka panjang. Namun,
dengan segenap cara dan politisasi dengan menggunakan semua kekuatan politik-ekonomi dan
jaringan yang dimilikinya, para penolak dan yang tidak mau menerima masuknya perkebunan
sawit tersebut akhirnya dikalahkan. Termasuk bagi para warga masyarakat yang masih belum
menganggap menerima ganti rugi yang cukup diselesaikan dengan cara-cara pendekatan
khusus. Baik secara pribadi-pribadi sehingga tidak menimbulkan perlawanan kolektif, ataupun
34

dengan cara-cara pelipatgandaan uang ganti rugi atau pembungkaman dengan cara-cara lain .
Ada satu cerita yang menjelaskan bahwa masyarakat di Desa Petapahan diminta mengukur
sendiri luasan tanah yang akan diganti rugi oleh perusahaan. Meski tumpang tindih dengan
dengan batas tanah yang lain. Hal ini seolah “dibiarkan” saja oleh perusahaan sawit. Maka, ganti
rugi diberikan sesuai dengan ukuran masyarakat itu. Rupanya dibelakang hari baru disadari oleh
masyarakat itu bagian dari “jebakan cerdas” perusahaan. Sebab, jika ada masyarakat akan protes
atas ganti rugi tanahnya, maka perusahaan akan mengukur ulang tanahnya dengan benar, dan
35

jika ada yang kelebihan dari ukuran aslinya maka akan diminta kelebihannya ke perusahaan .
Jebakan cerdas ini membuat banyak masyarakat tidak berkutik. Berangsur-angsur akhirnya
masyarakat “menyerah” dan beralih ke perkebunan sawit, hingga kini lebih kurang 80% ekonomi
masyarakat di Desa Petapahan bergantung dari ekonomi uang komoditas monokultur
perkebunan sawit. Padahal karakter ekonomi lokal masyarakat Kenegerian Petapahan sebelum
sawit berbasis multicrop dan multi strategi livelihood dan dengan sistem tenurial yang kuat atas
tanah dan ekosistem hutan adatnya. Hal inilah yang nantinya memberi perubahan signifikan
dalam kehidupan secara sosial-ekonomi dan sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
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Menjadi Hutan Adat: Titik Balik Kesadaran dan Penyelamatan yang Tersisa
Keresahan dan kegelisahan akan semakin hancur dan rusaknya warisan HA Imbo Putui inilah
yang menggugah tetua adat, pemuda adat, lembaga adat dan didorong oleh lembaga
masyarakat sipil, khususnya Bahtera Alam, dan jaringannya di Riau dan nasional untuk
mendorong pengakuan hutan adat. Bukan hanya menyelamatakan dan melindungi warisan
hutan adat yang tersisa tetapi juga menjadi tonggak penting bagi titik balik kesadaran kolektif
masyarakat di Kenegerian Petapahan tetang arti dan makna Hutan Adat Imbo Putui untuk
kemaslahatan bersama dalam jangka panjang.
Penyelamatan Hutan adat Imbo Putui bermula sejak maraknya pembalakan liar pasca
diberikannya izin oleh pemerintah kepada perusahaan, di tahun 1986-an. Khususnya, pada saat
pergantian rezim HPH menjadi HTI lalu di lanjutkan berganti dengan Perkebunan Sawit. Saat itu
sebagaimana dijelaskan bahwa masyarakat dari daerah lain juga masuk melakukan pembalakan
secara besar-besaran di wilayah adat Kenegerian Petapahan, sehingga ini memantik Anak
Kemenakan untuk ikut serta dalam pembalakan liar. Seolah saat itu dinggap wajar dan lumrah.
Pada tahun 1994-an Anak Kemenakan semakin sadar dan meminta kepada Ninik Mamak dan
orang tua serta alim ulama untuk menghentikan pembalakan liar yang terjadi di dalam
kenegerian Petapahan. Dan menyelamatkan hutan Adat Imbo Putui dari jarahan pembalak liar
dan perusakan lebih jauh. Sejak saat itu ninik mamak, pemuka masyarakat, alim ulama dan orang
tua di Kenegerian Petapahan mengadakan rapat kenegerian dalam menyelamatakan Hutan Adat
imbo putui, dan rapat adat tersebut menghasilkan keputusan tentang “menyelematkan hutan
adat dan menghentikan pembalakan liar di kawasan hutan adat dan memberi denda adat kepada
pelaku yang melakukan pembalakan liar sejak keputusan adat ini berlaku”
Sejak berlakukan keputusan adat tentang larangan melakukan pembalakan liar di kawasan Hutan
adat Imbo putui, sejak itulah hutan adat dihentikan dan menjadi lestari hingga saat ini. Walau
terlambat namun penyelamatan hutan adat untuk anak cucu dan kemenakan generasi penerus
di Kenegerian petapahan ini membuahkan hasil yang baik. Sejak diakui oleh Pemerintah Republik
Indonesia Hutan Larangan Adat Imbo Putui no : SK.7503//MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019
TANGGAL 17 September 2019, yang diserahkan Oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di
Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, kabupaten Siak, pada Jum’at 21 Februari 2020.
Masyarakat Hukum Adat kenegerian Petapahan membentuk Lembaga pengelola dan rencana
Pengelolaan hutan adat Imbo Putui.
Sebagaimana dituturkan lisan tetua adat kampung, dijelskan bahawa sebelum pemerintahan
Indonesia (era ORBA) memberikan izin dan konsesi kepada perusahaan baik HPH, HTI dan
Perkebunan Sawit, hutan adat imbo putui menjadi sumber kehidupan, budaya dan identitas
masyarakat hukum adat Kenegerian Pbsnfinetapahan. Hutan menjadi sumber kehidupan, dan
sungai – sungainya menjadi sumber protein bagi masyarakat hukum adat kenegerian petapahan.
Bandingkan dengan kondisi saat ini, hutan di wilayah adat Kenegerian Petapahan sudah tidak
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tersisa lagi kecuali Hutan Larangan adat Imbo Putui. Kini, HA Imbo Putui menjadi benteng terakhir
bagi kekayaan hayati yang ada di kenegerian petapahan dan sudah tidak menjadi sumber
kehidupan. Walau sungai tapung kiri masih menjadi sumber pendapatan bagi sebagian kecil
masyarakat adat. Sungai petapahan sejak di bukannya HTI dan Perkebunan sawit mengalami
perubahan yang amat mengkhawatirkan, dulu Sungai Petapahan memberikan ruang-ruang
untuk kamum perempuan adat seperti ruang tepian mandi khusus kaum perempuan adat. Saat
ini tepian itu sudah tidak dipakai berhubung terjadinya sedimentasi Sungai Petapahan karena di
hulunya sudah tidak memiliki hutan resapan yang menjaga kesetabilan sungai.
Karena itulah kesadaran untuk mengembalikan hutan adat atas sisa hutan larangan Imbo Putui
menjadi keharusan. Sebab, secara prinsipil sistem pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat
hukum adat sangat lebih menjamin kelestarian alam dibandingkan dengan model pengelolaan
HPH, HTI, dan perkebunan sawit, Hutan adat pemanfaatannya lebih lestari dan masyarakat
hukum adat mengambil hasil hutannya dengan bijaksana dan arif. Sebab sejak dulu, dijelaskan
bahwa di dalam sistem adat ada pembagian hutan peruntukan. Arti peruntukan itu misalnya
untuk perumahan, pekuburan, perladangan, imbo cadangan, imbo larangan, imbo gano, dalam
sejarah tatanan masyarakat hukum adat petapahan peruntukan pengelolaan di bagi menjadi tiga,
pertama peruntukan untuk kehidupan manusia di dalamnya terdapat pemukiman, perladangan,
dan pekuburan, sedangkan imbo larangan/imbo gano diperuntukan bagi Datuk ali Boce yang
merupakan penguasa alam lain yang bermukim di imbo gano dan peruntukan untuk datuk
bolang (Harimau) sebagai penengah permasalahan di antara dua datuk di saat petapahan akan
di dirikan. Batas wilayah peruntukan ini juga sangat jelas di masyarakat hukum adat petapahan.
Seperti peruntukan untuk manusia itu batasnya berada mulai dari muaro sungai petapahan dan
sungai tapung kiri naik kedarat hinga sampai ke hutan sesonduok, lalu hutan larangan adat
peruntukan bagi datuk ali boce berbatasan dengan imbo sesonduok hingga keatas dan ini
bernama hutan adat Imbo putui, demikian juga hutan larangan adat peruntukan untuk datuak
bolang (Harimau) berada berdampingan dengan hutan adat imbo putui yang bernama imbo
larangan adat Potaliong.
Hutan adat Imbo Putui yang diperuntukan bagi Penguasa Hutan kini sudah habis oleh
Perusahaan Sawit dan tersisa hanya 251 ha, sedangkan Imbo Potui sudah habis menjadi
perkebunan sawit. Saat ini seluruh wilayah adat kenegerian di kuasai oleh Perusahaan baik
Perusahaan HTI maupun Perkebunan sawit dan tidak menyisakan hutan kecuali hutan adat yang
diperjuangkan oleh masyarakat hukum adat dan diakui tahun 2019 lalu. Salahsatu dampak yang
masih dirasakan hingga sekarang akibat rusak dan makin habisnya hutan larangan adat dan imbo
gano di kenegerian petapahan adalah rusak dan hilangannya kekayaan hayati eksositem hutansungai dan memutuskan rantai adat istiadat masyarakat hukum adat kenegerian petapahan.
Maka, sejak pengakuan HA Imbo Putui diraih tahun 2019 lalu, kesadaran masyarakat Kenegerian
Petapahan meningkat untuk makin melestarikan dan melindungi ekosistem hutan adatnya.
Berbagai upaya pengembangan sedang dilakukan untuk mengembalikan marwah ekosistem
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hutan adat. Termasuk melihat ulang sejarah hutan adat yang dulu yang sebagian terserobot
berubah menjadi wilayah perkebunan sawit sekarang. Maka, atas dasar kesadaran di atas
masyarakat menyampaikan gugatan bahwa ada wilayah hutan adat seluas 167 hektar yang telah
dikonversi menjadi sawit oleh PT. Ramajaya Pramukti, group GAR ( golden agri resources)/Sinar
Mas. Selain itu, sebagian dari 251 hektar luasan hutan digunakan sebagai jalan utama menuju
PT. Ramajaya Pramukti.
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BAB IV
Dampak Multi Dimensi Perkebunan Sawit

Peluruhan Fungsi Ekosistem Hutan-Sungai
Dalam ekosistem Imbo Putui, hutan dan sungai adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Selain
itu hutan dan sungai juga memiliki fungsi sosial-budaya dan identitas dalam kesatuan sistem
adat yang tidak bisa dipisahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat Kenegerian Petapahan
baik dari segi adat, budaya, sosial, dan spiritualitas. Sungai dan hutan sangat kunci dalam
menunjang kebutuhan hidup masyarakat. Dampak yang sekarang dirasakan oleh masyarakat
karena adanya perkebunan sawit seperti beragam ikan yang menjadi khas sungai petapahan
yaitu ikan tapah tidak ada lagi. Dulu sungai petapahan merupakan tempat bertelurnya ikan-ikan
tapah, akan tetapi sudah tidak ditemukan lagi, hal itu karena terjadinya pendangkalan sungai,
zat-zat pupuk kimia yang mengalir ke sungai dan menjadikan sungai tercemar akibat adanya
perkebunan sawit36 di hulu sungai petapahan.

Foto: (Kiri dan Kanan) Tim Peneliti dan Pemuda Adat susur sungai petapahan, 19 Feb 2021. Sumber: Tim Penulis.

Perkebunan sawit memberikan efek buruk terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) di kenegerian
petapahan. Di kenegerian petapahan ada satu sungai besar yang mejadi jalur transportasi satusatunya masa silam, dan menjadi sumber protein bagi masyarakat hukum adat, selain sungai
besar bernama Tapung Kiri, sungai kecil adalah sungai Petapahan yang menjadi tempat ikan-
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Posisi perkebunan kelapa sawit berada di hulu sungai petapahan, selain terjadinya pendangkalan secara tidak
langsung pupuk kimia dari sawit mengalir ke sungai dari hulu hingga ke hilir. Hasil wawancara dengan Bahtera Alam,
WRI dan hasil penelusuran langsung Tim Peneliti di sungai petapahan 21 Feb 2021.
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ikan memijahkan telurnya. Saat ini sungai petapahan yang dulunya menjadi salah satu tempat
pemijahan ikan Tapah dan Ikan-ikan lain di saat air sungai Tapung Kiri naik atau dalam, ikan-ikan
memasuki sungai petapahan untuk bertelur. Namun sejak perusahaan sawit beroperasi sungai
petapahan menjadi dangkal dan rawa yang menjadi tujuan ikan tapah dan ikan-ikan lain untuk
memijah menjadi kering sehingga saat ini prosesi ikan memijah di sungai petapahan sudah tidak
ada lagi.

Luruhnya fungsi ekosistem ekosistem sungai seperti dijelaskan diatas berdampak hilangnya adat
istiadat masyarakat petapahan yang dulunya terkait dengan sungai, misalnya Manubo. Selain
perubahan yang terjadi dalam ekosistem sungai, terdapat juga ekosistem hutan yang sudah tidak
dijumpai lagi, seperti contoh sialang. Sialang merupakan bahasa lokal yang artinya madu,
terdapat jenis-jenis tertentu pohon sialang yaitu pohon kompeh, pohon aroh, pohon muara

keluang.
Pohon Sialang merupakan selain bernilai ekonomi, ada nilai-nilai adat didalamnya seperti saat
lebah mulai bersarang sampai panen dilakukan prosesi adat dengan bacaan mantra-mantra
khusus oleh masyarakat adat petapahan. Menurut penuturan salah satu masyarakat adat
petapahan sendiri37, setelah sawit masuk sialang sekarang sudah tidak ada lagi karena proses
pemupukan yang dilakukan oleh perusahaan sawit itu melalui udara menggunakan pesawat, dan
hal itu berdampak langsung pada pohon sialang. Pada saat induk lebah akan membuahi masuk
ke sarang, disisi lain terjadi pemupukan sawit dan pupuk yang mengenai sialang, dan
mengakibatkan sialang tersebut mati.
Hilangnya pohon sialang tidak hanya nilai ekonomi yang hilang tetapi nilai-nilai tradisi adat pun
hilang. Selain pohon sialang, terdapat pula daun Sangai yang sudah mulai berkurang, daun Sangai
merupakan salah satu bahan pokok untuk membuat khas kerajinan masyarakat yaitu tudung saji
yang mayoritas dikerjakan oleh perempuan. Tudung saji tidak hanya tentang ekonomi, tetapi ada
budaya dan nilai adat bagi masyarakat khususnya perempuan di petapahan, sebagaimana
diceritakan di bab sebelumnya.
Integrasi hutan-sungai merupakan karakter khusus dari ekosistem hutan adat Imbo Putui yang
bukan hanya menajdi sumbet kehidupan ekonomi tapi juga telah menjasi usmber nilai, norma
dan bahkan identitas adat. Maka perubahan dan peluruhan fungsi ekosistem salahsatunya akan
berpengaruh pada keseluruhan peluruhan ekositem alamnya. Pada gilirannya ikut meluruhkan
nilai, tradisi, budaya dan identitas adat di Kenegerian Petahapan.
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Wawancara langsung oleh peneliti dengan Pak M. Nur, pada tanggal 18 februari pukul 23.38 wib.
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Peluruhan Sistem Ekonomi Lokal dan Adat
Perkebunan sawit terutama PT. Ramajaya Pramukti yang beroperasi di wilayah adat Kenegerian
petapahan menghilangkan sistem berladang di masyarakat hukum adat, yang sbeelumnya
mencari corak khususnya. Hilangnya sistem berladang menghilangkan budaya-budaya yang
terkandung di dalam sistem berladang di kalangan masyarakat adat, di dalam proses berladang
ada nilai-nilai budaya yang dilakukan oleh masyarakat adat, misalnyanya ritual manobeh ladang,
memanggang (membakar) dan mamoun (membakar habis sisa-sisa pembakaran yang tidak
habis), manugal, manyiang, dan manuai. Di dalam setiap acara tersebut menggunakan perayaan
adat, dan di lakukan dengan sistem gotong royong sehingga masyarakat hukum adat akan terikat
dan mengenal satu sama lainnya lebih baik lagi. Arti lain hubungan kemanusiaannya menjadi
lebih baik.
Perkebunan sawit di Kenegerian Petapahan memberikan nilai ekonomi yang baik namun juga
memberikan nilai ekonomi yang buruk, perekonomian masyarakat hukum adat saat ini cukup
baik dari hasil sawit, namun secara ekologis perkebunan sawit memberikan nilai buruk terhadap
kelangsungan hidup eksosistem. Hutan alam yang di dalamnya terdapat kekayaan hayati musnah
bergandi dengan tanaman mono kultur, sehingga identitas masyarakat hukum adat berupa
hutan menjadi hilang, selain identitas masyarakat hukum adat hilang, beberapa sungai dan anak
sungai menjadi tidak bisa di manfaatkan oleh masyarakat hukum adat dari masa kemasa.
Di saat perekabunan sawit belum masuk kenegerian petapahan, masyarakat hukum adat masih
melakukan berladang dengan menanam padi ladang. Dan hasil dari perladangan ini bisa
mencukupi makan rumah tangga hingga musim berladang selanjutnya. Sejak berladang sudah
tidak ada dan berganti dengan perkebunan sawit, masyarakat hukum adat kenegerian petapahan
menjadi masyarakat yang konsumtif, semua bahan kebutuhan pokok di beli dan di datangkan
dari luar kampung.
Hilangnya hutan juga memberikan efek kepada para pengrajin tudung saji khas kenegerian
petapahan. Bahan baku dari tudung saji sendiri di ambil dari hutan dan saat ini sudah sangat sulit
di jumpai dan di dapat. Dengan hilangnya bahan dasar pembuat tudung saji ini menjadikan
pengrajin tidak bisa memproduksi tudung saji dengan baik. Sawit juga merubah pola fikir para
kaum muda perempuan adat kenegerian petapahan, kaum muda tidak lagi peduli dengan
kerajinan tudung saji yang jika di bandingkan dengan penghasilan menghonor di lembaga
pemerintah, hasilnya akan lebih besar dan kerjanya tidak full time. Modernisasi di kenegerian
petapahan menghilangkan banyak sendi budaya asli kenegerian petapahan. Di karena Uang
Sawit membuat pola fikir anak muda menjadi lebih modern ini di karenakan juga kemajuan
pendidikan yang mereka tempuh, sehingga menghilangkan nilai2 budaya yang seharusnya
menjadi pakaian yang bisa mereka banggakan bersanding dengan pendidikan yang tinggi.
Selain itu keberadaan ekonomi sawit juga telah mengabaikan ekonomi alternatif non sawit seperti
perkebunan palawija, buah-buahan, perikanan air tawar yang sejak dulu telah terbukti menjadi
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karakter ekonomi lokal masyarakat dan menjadi andalan selain dari ladang dan sawah. Sejak
sawit masuk ke Kenegerian Petapahan, sistem berladang dan berkebun hilang, kebutuhan pokok,
sayur mayur dan buah-buahan di datangkan dari luar kampung. Hilangnya kemandirian pangan
di Masyarakat adat petapahan, pola kehidupan berubah dibuai oleh uang sawit yang
menggiurkan masyarakat, kebun karet dan sawah di rubah menjadi sawit.

Foto: Inisiatif pertanian sawah dan ladang yang kembali dilakukan masyarakat untuk antisipasi ekonomi pasca sawit
di desa Kenantan, yang berada tak jauh dari HA Imbo Putui. Sumber: Tim Peneliti.

Kondisi saat ini masyarakat dimanjakan dan sangat tergantung dengan ekonomi uang sawit yang
menurut masyarakat sendiri menyadari menjadikan mereka pemalas. Sebab, mayoritas dalam
dua minggu sekali masyarakat mendapatkan uang cash hasil dari sawit tanpa susah payah.
Berbeda dengan ekonomi pertanian yang sebenarnya kalau kalkulasikan hasilnya bisa lebih besar
dibandingkan dengan hasil sawit. Lahan 0,8 ha yang ditanami cabai dalam jangka waktu 3-4
bulan dapat menghasilkan Rp. 30.000.000 sedangkan sawit harus menunggu 3 tahun untuk
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panen dengan luasan 1 ha perbulannya menghasilkan Rp.1.000.000 – 1.500.000 . Hanya saja,
dalam kegiatan pertanian harus membutuhkan tenaga dan energi yang lebih besar khususnya
dalam pengelolaan dan perawatanya.
Peluruhan Multi-Suistanibility Livelihood akibat Mono-Strategy Livelihood Sawit
Masyarakat Desa Petapahan dan sekitar Hutan Adat Imbo Putui, jauh sebelum sawit masuk
adalah masyarakat desa yang berciri pada ekonomi subsisten. Yakni masyarakat yang bertumpu
pada kemandirian ekonomi berbasis sumberdaya lokal demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Baik berbasis ekosistem peladangan, sungai maupun hutan. Ciri utamanya adalah multi strategi
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Perbandingan hasil dari pertanian cabai dengan sawit sudah pernah dilakukan langsung oleh bang safrul,
menurutnya selain hasilnya lebih tinggi dari pada sawit dan selain untuk nilai ekonomi, pertanian juga dijadikan sharing
antar tetangga yang membutuhkan.
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livelihood, artinya sumber utama pangan masyarakat tidak berasal dan bergantung hanya pada
satu komuditas semata, tapi beragam-ragam.

“Dulu kami punya ladang untuk bertani. Sungai itu untuk sumber ikan. Jika, musim
kemarau panjang, ladang kering, sungai lagi surut, hutan jadi tumpuan kami hidup. Jadi
kami tidak pernah kekuarangan sumber pangan untuk masyarakat desa Kami. Selama
ada sungai, hutan dan ladang. ” (Datuk Somi/Datuk Satio Pahlawan, Tetua Adat
Kenegerian Petapahan )
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Merujuk Chambers dan Conway dalam “Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the

21st Century” (1991: i) memaknai livelihood sebagai orang-orang dengan kemampuan dan
cara hidup mereka yang didalamnya termasuk juga makanan, pendapatan dan aset
(baik tangible assets berupa sumberdaya dan perbekalan, dan intangible assets berupa klaim
dan akses). Sebuah penghidupan dikatakan berkelanjutan secara lingkungan ketika dapat
dikelola atau meningkatkan baik aset lokal maupun global di mana suatu penghidupan
bergantung, dan dapat memberikan manfaat bagi penghidupan yang lain. Dalam laporan
Advisory Panel of the World Comission on Environemnt and Development (WCED, 1987),

livelihood diartikan sebagai:
“Persedian dan arus makanan dan uang tunai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Keamanan (security) mengacu pada mengamankan kepemilikan, atau akses ke, sumber daya dan
kegiatan yang menghasilkan pendapatan, termasuk cadangan dan aset untuk menghadapi risiko,
mengurangi guncangan dan memenuhi kontinjensi. Berkelanjutan mengacu pada pemeliharaan atau
peningkatan produktivitas sumber daya secara jangka panjang. Sebuah rumah tangga mungkin
mendapatkan keamanan penghidupan berkelanjutan dalam banyak cara-melalui kepemilikan tanah,
ternak atau anaman; hak untuk merumput, memancing, berburu atau mengumpulkan (meramu);
melalui pekerjaan dengan upah yang memadai; atau melalui campuran beragam kegiatan.” (Chambers
dan Conway, 1991)

Dengan pendasaran konsep livelihood di atas maka dapat diperiksa ulang model ekonomi
masyarakat di Desa Petapahan, sebagaimana dijelaskan di bab-bab sebelumnya, masih memiliki
model livelihood dasar tersebut. Ekosistem sungai, hutan dan peladangan yang masih bagus
menjadi jaminan kecukupan dan kemanan pangan meski berganti musim. Bahkan dapat
dikatakan melalui ragam sumber penghidupan ekosistem sungai, hutan dan peladangan mereka,
masyarakat memiliki dasar-dasar yang disebut sebagai keberlanjutan sistem penghidupan
(sustainanibility livelihood strategy ).
Menurut Ashley dan Carney, dalam Sustainable Livelihoods: Lessons from Early Experience (1999)
mengemukakan prinsip-prinsip sustainable livelihood sebagai berikut: (a) Berpusat pada
manusia/masyarakat

(people-centred):

Bahwa

upaya

mengurangi

kemiskinan

yang

berkelanjutan akan tercapai hanya jika ada dukungan eksternal yang fokus pada apa yang
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Wawancara dilakukan di rumah Datuk Somi, di Desa Petapahan, tanggal, 19 Feb 2021.
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penting bagi orang-orang, memahami perbedaan antara kelompok orang dan bekerja dengan
mereka dengan cara yang sama dan sebangun dengan strategi penghidupan mereka saat ini,
lingkungan sosial dan kemampuan untuk menyesuaikan. (b) Responsif dan partisipatif: Bahwa
orang miskin itu sendiri-lah yang harus menjadi aktor kunci dalam mengidentifikasi dan
mengatasi prioritas penghidupan. Orang luar harus terlibat dalam proses yang memungkinkan
mereka untuk mendengarkan dan menanggapi orang miskin. (c) Multi-level: Penghapusan
kemiskinan merupakan tantangan besar yang hanya akan diatasi dengan bekerja di berbagai
tingkatan; dengan memastikan bahwa kegiatan di tingkat mikro dapat memberikan informasi
pada penyusun kebijakan dan dapat menciptakan lingkungan yang yang efektif; dan bahwa
struktur dan proses di tingkat makro juga mendukung masyarakat untuk membangun kekuatan
mereka sendiri. (d) Kemitraan dan Kolaborasi: Bahwa kemitraan ini harus dapat dibangun baik
dengan publik dan sektor swasta yang berasas keadilan dan kesetaraan. (e) Berkelanjutan:
Bahwa ada empat dimensi kunci untuk keberlanjutan, yaitu: ekonomi, kelembagaan, sosial dan
kelestarian lingkungan. Semuanya penting, dan harus ada

keseimbangan di antara

mereka.Dinamis: Bahwa dukungan eksternal harus mengakui dang menghormati sifat dinamis
dari strategi penghidupan, fleksibel dalam merespon perubahan situasi di masyarakat, dan
mengembangkan komitmen jangka panjang.
Merujuk prinsip-prinsip sutainibility livelihood di atas, terdapat masa/periode pengelolaan
Ekosistem Sungai dan Hutan dari HA Imbo Putui, berdasar cerita masyarakat di Desa Petapahan
yang menunjukkan hal tersebut. Sebab, saat itu, sungai dan hutan bukan semata sumber
ekonomi yang boleh dieksploitasi semaksimal mungkin, namun seluruh pengelolaannya mesti
merujuk pada sistem dan nilai adat yang berlaku dan diyakini masyarakat Desa Petapahan,
sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya. Usaha-usaha ekonomi komersil yang dilakukan
masyarakat tidak dalam tujuan meraih untung skala besar dan tidak membutuhkan lahan dalam
skala luas.
Sejak masuknya sawit, model sistem penghidupan yang bersifat multi dan beragam sumber itu
berubah hanya bergantung satu sumber saja, yakni ekonomi dari perkebunan sawit. Tentu saja
hal ini didahului oleh keruntuhan ekosistem ladang, sungai dan hutan yang hampir semuanya
berganti tanaman monokultur sawit. Dengan dasar ini maka setidaknya ada lima dampak utama
dari berubahnya sistem penghidupan masyarakat sejak masuknya sawit:
1. Ketergantungan ekonomi harian hanya pada ekonomi uang sawit.
2. Mengabaikan pemulihan ekosistem sungai dan hutan sebagai sumber ekonomi lama.
Ladang sudah tidak memungkinkan lagi karena sudah tidak ada lagi lahan kosong untuk
berladang.
3. Luruhnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dasar masyarakat dalam
pengelolaan lahan dan alam mereka, baik ekosistem sungai, hutan dan ladang. Sebab,
sudah terbiasa “dimanjakan” dengan model pengelolan sawit.
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4.

Tertutup dan terabaikannya peluang dan alternatif ekonomi lain di luar sawit yang
sebenarnya dapat menjadi penopang ekonomi harian.

5. Luruhnya ekonomi subsistensi bersendi adat yang menjadi ciri ekonomi lokal yang
menyeleraskan diri pada prinsip keseimbangan ekosistem.
Salah satu sebab utama perubahan tersebut adalah sejak berubahnya model sitem penghidupan
dalam jangka panjang dapat meredupkan potensi kemandirian ekonomi masyarakat yang
sebelumnya multi sumber ekonomi menjadi tergantung dengan satu sumber ekonomi saja, yakni
uang sawit.
“Dulu, masyarakat di Kenegerian Petapahan tidak takut kelaparan dan kemiskinan.
Hidupnya ditopang dari sawah, sungai, kebun dan hutan. Sehingga jika satu paceklik, bisa
ambil dari yang lain. Buat makan sehari-hari gampang. Ikan ada di sungai, padi ada di
sawah, sayur dan cabe ada di kebun. Sehingga masyarakat biasa mandiri ekonominya.
40
(Datuk Pucuk)

Peluruhan Sistem Sosial-Budaya Ekonomi Adat Versus Ekonomi Uang Sawit
Dampak lain dari ekspansi perkebunan sawit, selain perubahan sistem penghidupan dari multi
menjadi mono, dari mandiri menjadi tergantung, adalah peluruhan sistem sosial budaya yang
hidup di masyarakat. Hasil temuan riset ini menunjukkan bahwa setidaknya ada 7 (Tujuh)
perubahan penting secara sosial-budaya yang terjadi di Kenegerian Petapahan sejak masuknya
perkebunan sawit, yaitu:
1. Dari budaya gotong royong dan solidaritas sosial jadi invidualistik
2. Dari budaya kedermawanan menjadi serba komersil dan hitungan
3. Dari budaya berkumpul dan musyawarah menjadi individualistik
4. Dari berlapisnya hubungan manusia dengan tanah dan alam menjadi sekedar hubungan
ekonomistis.
5. Dari budaya kerja keras menjadi budaya “pemalas”
6. Dari budaya mandri menjadi ketergantungan
7. Dari ukuran teologis dan adat menjadi ukuran ekonomis-materialistik
Penjelasan lebih detail dari enam hal perubahan enam hal secara sosial-budaya di atas dapat
dilihat lebih jauh di matrik berikut ini:
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Hasil wawancara Tim Penulis, 20 feb 2021.
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NO

Sosial-Budaya Ekonomi

Budaya Ekonomi Uang

Contoh Harian

Invidualistik dan materialistik

Bangun rumah, hajatan,

Adat
1

Gotong royong dan
solidaritas

ronda, bersih-bersih
kampung

2

Kedermawanan dan

Egoistik dan Individualistik

tolong menolong

Hasil Panen Kebun
palawija dulu ada bagian
untuk tetangga, kini tak
ada lagi, sebab
semuanya menjadi sawit.

3

Musyawarah dan

Kepentingan masing-masing

Mulai berkurangnya

Silaturahmi

(individualistik)

atau hilangnya tradisi
berkumpul antar
masyarakat dan
silaturahmi ke tetua
adat.

4

Berlapis hubungan

Hanya hubungan ekonomistik

Lahan sawah hanya

manusia dengan tanah

untuk cari uang dulu

dan alamnya

bisa punya fungsoi sosial
dan budaya

5

Kerja Keras

Menjadi budaya “pemalas”

Dari biasa kerja keras
dan mandiri jadi tinggal
nunggu bayaran dari
uang sawit

6

Mandiri dan Sederhana

Ketergantungan dan Konsumtif

Berpenghasilan dari
multi sumber ekonomi:
hutan, kebun, ladang,
sungai menjadi
tergantung dari
ekonomi sawit. Dan
lebih banyak
dibelanjakann untuk
kepentingan tersier dan
“kemewaan”.

7

Ukuran “keagamaan”

Ukuran ekonomis dan

Standar ukuran calon

(teologis) dan Adat

materialistik

menantu berubah, dulu
ditanya pintar ngaji dan
sholat sebagai utama
sekarang ukurannya
punya rumah, sawah
dan mobil atau materi
lainnya.
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BAB V
Titik-titik Pelanggaran Perkebunan Sawit
Penjelasan dan uraian sejarah HA Imbo Putui, masuknya perkebunan sawit dan dampakdampaknya di atas menjadi dasar dari analisa lebih jauh di bab ini yang menjelaskan tentang
beragam hal dari pelanggaran yang dilakukan oleh perkebunan sawit terhadap Masyarakat Adat
Kenegerian Petapahan dan HUtan Adat Imbo Putui. Secara lebih detail substansi bab ini telah
disusun dalam naskah terpisah yang akan dipakai untuk melakukan gugatan Masyarakat
Kenegerian Petapahan dan Organisasi Masyarakat Sipil pendukungnya kepada beragam pihak
terkait, termasuk di dalamnya ke pihak RSPO.
Ringkasan dari titik pelanggaran yang menjadi temuan riset ini akan diuraian melalui faktafakta yang diuaraikan secara topikan berikut
a. Penanaman tanaman sawit di bantaran Sungai Petapahan bahkan di tengah sungai
Bantaran sungai petapahan yang ada di konsesi perusahaan tidak ada lagi hutannya, sawit
ditanam hingga ke tepi dan bahkan di dalam aliran Sungai Petapahan dan parit-parit di konsesi
PT. Ramajaya Pramukti langsung mengarah ke Sungai Petapahan.
“Kalau sawit tumbang bisa mengganggu sungai. Sisa pupuk dan pestisida masuk ke
sungai sehingga mengganggu. Air dari parit langsung masuk ke sungai sehingga terjadi
pendangkalan. “ Habib, Masyarakat Adat Kenegerian Petapahan

Foto: Penanaman sawit di bantaran sungai. Foto diambil dari sungai Petapahan yang berlokasi di dalam
perusahaan PT. Ramajaya Pramukti. Sumber: Dokumentasi oleh Lembaga Bahtera Alam, Oktober 2020
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Foto: PT. Ramajaya Pramukti tidak memiliki zona hijau sepanjang DAS Petapahan dan Tiwuang sebagai daerah resapan
air dan sebagai peruntukan lindung. Sumer: Dokumentasi oleh Lembaga Bahtera Alam, Oktober 2020

Foto: Pembuangan air dari kebun PT. Ramajaya Pramukti dialirkan langsung ke sungai Petapahan dan Tiwuang,
Dokumentasi oleh Lembaga Bahtera Alam, Oktober 2020

b. Erosi dan Pelurusan Sungai Petapahan
Berdasarkan hasil temuan Lapangan dan informasi Masyarakat Adat kenegerian Petapahan,
sungai Petapahan di dalam PT. Ramajaya Pramukti tidak lagi mengikuti bentuk alam, perusahaan
merubahnya menjadi aliran yang lurus. Akibat pelurusan sungai, laju sedimentasi di Sungai
Petapahan tinggi dan pendangkalan sungai terus terjadi.
“Kalau kita lihat pada tahun 80-an sungai itu semuanya di atas 2m, sekarang 50 senti
airnya lagi. Karena tanah dari perkebunan turun semuanya di sungai, maka kita coba
kembalikan sungai itu seperti awal. Maka kita tuntut kalau bisa supaya sungai itu bisa
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kembali lagi seperti awal. Saya ingat waktu kecil-kecil, itu banyak sungai itu tenggelam
kita di dalamnya, kita berenang, bahkan banyak anak waktu itu pandai berenang karena
sungainya dalam.” (Datuk Khaidir, Datuk Pucuk Kenegerian Petapahan)

Foto: Sungai Tiwuang yang dibuat lurus. Sumber:
Dokumentasi oleh Lembaga Bahtera Alam, Oktober
2020

Foto: Bentuk sungai Tiwuang asli. Sumber:
Dokumentasi oleh Lembaga Bahtera Alam, Oktober
2020

c. Pengambilalihan tanah adat. Yakni tanah adat dari Masyarakat Hukum Adat Petapahan
secara sepihak melalui proses yang diduga manipulatif seluas 167 hektar. Tanah adat seluas 167
hektar ini merupakan zona inti hutan adat dalam tata ruang adat masyarakat dan telah disepakati
bersama untuk tidak menjadi target ekspansi.
“Patokan pengukuran berdasarkan informasi dari beberapa tokoh bahwasanya mereka
pernah melakukan pengukuran seluas 418 hektar hutan larangan Imbo Putui pada tahun
1993 disana ada yang ikut adalah pihak pemerintah desa, beberapa tokoh masyarakat
dan pihak perusahaan” (Syafrul, Masyarakat Adat Kenegerian Petapahan). Saat ini luasan
hutan adat yang diakui SK Bupati dan KLHK dan masih berupa tutupan hutan hanya 251
hektar.
d. Pembangunan jalan menggunakan tanah adat. Pembanguanan jalan utama menuju PT.
Ramajaya Pramukti yang membelah hutan adat, dengan tanpa melalui proses Padiatapa
(persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan) yang menyeluruh. Masyarakat tidak
mendapatkan informasi utuh mengenai resiko yang akan diterima dalam jangka pendek maupun
jangka panjang. Jalan utama ini masih digunakan oleh perusahaan hingga saat ini dan tidak ada
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kompensasi apapun kepada masyarakat. “Jadi karena mereka terlalu sering lewat jadi menutupi
pertumbuhan kayu-kayu yang dipinggir jalan ” (Habib, Masyarakat Adat Kenegerian Petapahan
e. Ada dugaan bahwa PT. Ramajaya Pramukti mengklaim hutan adat Imbo Putui sebagai wilayah
dengan nilai konservasi tinggi milik PT. Ramajaya Pramukti. PT. Ramajaya Pramukti

menyebutkan bahwa luasan area dengan nilai konservasi tinggi (NKT/HCV) di konsesinya adalah
seluas 380,12 Ha menurut Laporan Penilaian (assessment report) PT. Ramajaya Pramukti kepada
RSPO oleh sebuah lembaga sertifikasi41.
Di dalam laporan tersebut disebutkan bahwa jenis HCV yang ditemukan adalah:
1.

HCV 1.1: Kawasan yang Mempunyai atau Memberikan Fungsi Pendukung
Keanekaragaman Hayati Bagi Kawasan Lindung dan/atau Konservasi,

2.

HCV 1.4: Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Spesies atau Sekumpulan Spesies yang
Digunakan Secara Temporer

3.

HCV 4.1: Kawasan atau Ekosistem yang Penting Sebagai Penyedia Air dan Pengendalian
Banjir bagi Masyarakat Hilir, dan

4.

Satwa liar hampir punah yang ditemukan: Burung cekakak belukar/ White Throated

kingfisher: Halcyon smyrnensis dan Macan akar: Felis bengalensis,

Foto: Patok area konservasi PT. Ramajaya Pramukti. Diambil: Oktober 2021. Sumber: Tim Peneliti

41

Assessment Report Roundtable on Sustainable Palm Oil Prepared by Mutuagung Lestari for Ramarama POM – PT
Ramajaya Pramukti (PT Ivo Mas Tunggal). Surveillance. Plantation name: RAMA-RAMA POM –Ramarama Estate, Sungai
Tapung Plasma, Amarta Jaya Plasma. Page 21
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f. Dampak dan Kerusakan Pasca Kehadiran Perusahaan Sawit
a.

Dampak Sosial
Hilang dan luruhnya nilai-nilai solidaritas/gotong royong/ semangat kolektivitas antar
masyarakat yang sebelumnya kuat menjadi bersifat individualis dan materialis. Hilangnya
pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dasar masyarakat dalam pengelolaan
lahan dan alam mereka, baik ekosistem sungai, hutan dan ladang. Sebab, sudah terbiasa
“dimanjakan” dengan model pengelolaan sawit. Budaya adat kedermawanan
masyarakat menjadi komersial, dari budaya berkumpul dan musyawarah menjadi
individualistik, dari ukuran teologis dan adat menjadi materialistik. Para tetua adat
merasa khawatir atas perubahan sosial ini.

b.

Dampak Ekonomi
Potensi tingkat kerentanan ekonomi dalam jangka panjang semakin tinggi akibat
berubahnya sistem penghidupan/mata pencaharian dari multi strategic livelihood
(sistem penghidupan beragam) menjadi mono strategic livelihood (sistem penghidupan
tunggal). Penghasilan masyarakat tergantung sepenuhnya dari sawit (ketergantungan
ekonomi uang sawit), sementara tidak ada yang dapat memastikan sampai kapan sawit
dapat menjadi satu-satunya sumber ekonomi.

c.

Dampak Ekologi
Sebelum masuknya perusahaan sawit, dulu masyarakat adat petapahan mengandalkan
ekosistem sungai dan hutan sebagai sumber kehidupan dan perekonomiannya, sungai
dan hutan tidak hanya menjadi sumber perekonomian, nilai-nilai adat dan tradisi
terkandung didalamnya. Sungai yang dulu merupakan portal utama transportasi
masyarakat dalam bepergian, berdagang, juga tempat mencari ikan, sumber air bersih,
kebutuhan pokok rumah tangga, dan sebagai tempat- untuk ritual adat. Sungai ini
mempunyai nama: sungai petapahan. Sungai petapahan pada zaman dahulu dipercayai
oleh masyarakat adat petapahan merupakan jalur dagang sampai selat Malaka, bukti
sejarah sungai petapahan sebagai jalur dagang yang besar dengan adanya dramaga
tepat sebelum pertemuan antara sungai tapung kiri dan tapung kanan, bahkan
ditandai dengan adanya mushola kuno di samping sungai.
Ketergantungan ekonomi uang sawit menyebabkan pengabaian terhadap ekosistem
adat terintegrasi antara ekosistem hutan dan sungai. Pengabaian terhadap pengelolaan
ekosistem hutan dan sungai ini menyebabkan kerusakan ekosistem.
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Ekspansi sawit termasuk penanaman sawit di bantaran sungai dan pelurusan sungai
melanggar tata ruang adat dan lanskap alam sehingga menyebabkan terjadinya erosi
dan pengendapan di hilir sungai. Residu pupuk dan pestisida yang mengalir langsung
ke sungai mempercepat terjadinya degradasi sungai, menghilangkan biota-biota sungai
yang menjadi sumber ekonomi masyarakat. Sungai pun tidak lagi menjadi salah satu
sumber ekonomi masyarakat.
Pasca pengakuan hutan adat Imbo Putui oleh negara, masyarakat ingin mewujudkan
cita-cita hutan adat yang berpatokan pada kondisi awal hutan adat. Hutan, sungai,dan
ladang kembali menjadi jati diri masyarakat serta kembali menjadi sumber kehidupan
dan perekonomian.
g. Hak Asasi yang diindikasikan dilanggar
Dasar-dasar normatif perlindungan masyarakat adat dan ruang hidupnya adalah sebagai
berikut:
1.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Sebuah
instrumen hukum yang paling komprehensif mengatur hak-hak indigenous peoples.
Disahkan pada 13 September 2007 melalui Resolusi A/RES/61/295.

2.

Konvensi ILO 169 tahun 1989. Masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam di
negara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan
mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik
seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan
hukum dan peraturan khusus.

3.

Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 18 B, Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undangundang. Ini adalah dasar dari pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat.
Pasal 28I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban. Dan pasal 32 (1) dan (2) (1) Negara memajukan
kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan
masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara
menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Negara
menghormati dan menjamin, aspek kebudayaan.

4.

Tap MPR No XVII/MPR/1998 tentang HAM (Lampiran II Piagam Hak Asasi Manusia), pasal
41 Perlindungan atas identitas budaya dan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat.

5.

Tap MPR No IX Tahun 2021 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Pasal 4 huruf j,
Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan
prinsip-prinsip : (j) mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat
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dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam. Pasal 5 huruf
j Pengakuan dan Penghormatan hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam dan
agrarian.
6.

UU Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Hak menguasai dari Negara
tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan
masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

7.

UU No. 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, Pasal 6 (b) Hak
penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan
budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas
pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan
perilaku budayanya.

8.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda Pasal 2 ayat (9) Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

9.

UU HAM, Pasal 5 ayat (3) Setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak
memperoleh pengakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

10. UU HAM Pasal 6 ayat (1) dan (2) (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan
dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh
hukum, masyarakat dan pemerintah (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk
hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
11. UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 6 ayat (2) Penguasaan sumber daya
air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui
hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
12. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 9 ayat (2) Dalam hal tanah yang
diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut
kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang
hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh
kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.
13. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 63
ayat (1), (2) dan (3) Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota), menetapkan kebijakan
mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak
masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.
Beberapa hak asasi manusia yang diindikasikan dilanggar dalam ekspansi perkebunan sawit PT.
Ramajaya Pramukti di hutan adat Imbo Putui, diantaranya:
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1.

Ketiadaan pengakuan legal atas eksistensi dan wilayah adat menjadikan Masyarakat
Adat masuk kategori kelompok rentan. Sebab dampak utamanya adalah ketiadaan
jaminan perlindungan atas hak dasar sebagai warga negara yang sama di NKRI. Turunan
dampak lanjutannya adalah sebagai “warga negara” kelas dua, masyarakat adat mudah
disingkirkan/marginalisasi dari tanah dan sumberdaya alamnya sendiri. Sehingga tidak
ada jaminan hak perlindungan dan Hak Keadilan serta jaminan kehidupan yang layak
dalam jangka panjang.

2.

Ekspansi industri kehutanan dan perkebunan menjadi penyebab utama konflik agraria
berdimensi struktural pada masyarakat adat. Keterlibatan TNI/Polri yang mendukung
kepentingan korporasi sumberdaya alam menjadikan eskalasi konflik dan dampak
pelanggaran HAM baik kriminalisasi, kekerasan dan intimidasi atas masyarakat adat
semakin massif terjadi.

3.

Ketiadaan pengakuan atas wilayah adat menyebabkan hilang dan hancurnya sistem
pengetahuan adat baik untuk kehidupan sosial maupun tata kelola atas tanah dan
sumberdaya alam mereka. Padahal Komunitas masyarakat adat adalah entitas sosial
masyarakat yang memiliki sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya yang khas sebagai
endapan akumulasi sejarah panjang dari sejarah turun temurun leluhur mereka. Hilang
dan hancurnya sistem pengetahuan adat ini menyebabkan meningkatnya kerentanan
masyarakat adat yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan hilangnya jaminan
kemandirian, dan hak hidup mereka secara tradisional.

4.

Cara pandang yang menyederhanakan hubungan masyarakat adat dengan tanah dan
sumberdaya alamnya semata ekonomistik, dan mengabaikan hubungan berlapis secara
sosial, ekonomi, ekologi, politik dan religio magis, menyebabkan pelanggaran HAM
yang berlapis terhadap Masyarakat, seperti hak hidup, hak mendapat kehidupan yang
layak, hak kesejahteraan, hak lingkungan yang sehat. Sebab, tanah dan sumberdaya
alam masyarakat yang telah rusak akibat eksploitasi dan ekstraksi dari industri
kehutanan, pertambangan dan perkebunan seolah bisa digantikan dengan cara ganti
rugi dan kompensasi dengan uang. Hal inilah yang menyebabkan banyak pelanggaran
HAM berupa perusakan ekosistem atas tanah dan sumberdaya alam yang menjamin
kehidupan masyarakat adat masih terus terjadi.
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BAB VI
Kesimpulan, Rekomendasi dan Strategi Advokasi

Kesimpulan
Dengan berdasarkan pada uraian temuan riset di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1.

Upaya masyarakat Kenegerian Petapahan dan Multi Pihak pendukungnya dalam
menegakkan ulang hak masyarakat adat dan pemulihan ekosistem Hutan Adat Imbo Putui
mulai muncul kuat sejak menyaksikan semakin rusan dan terancamnya keberlanjutan sosialekologi HA Imbo Putui akibat dari ekspansi beragam rezim sejak HPH, HTI, illegal logging
dan Perkebunan Sawit. Seluruh upaya tersebut dalam tujuan pengakuan legal atas hutan
adat Imbo Putui yang akhirnya diperoleh tahun 2019.

2.

Sejarah HA Imbo Putui seiring dengan sejarah Kenegerian Petapahan yang jauh lebih lama
dan lebih tua dari umur NKRI. Sebab telah ada dan eksis sejak era kerajaan-kerajaan
nusantara. HA Imbo Putui yang berkarakter hutan-sungai bukan memiliki makna berlapis
bukan saja untuk kebutuhan sumber ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial-ekonomi,
sosial-ekologi, tradisi-budaya, identitas adat dan spiritual.

3.

Ekspansi perkebunan sawit berdampak pada peluruhan fungsi, daya dukung, dan daya
tampung ekosietem HA IMbo Putui. Perkebunan Sawit juga berdampak pada peluruhan
beragam sistem sosial-ekonomi dan budaya, ekologis dan teologis/spiritual. Berkontribusi
kuat dalam penciptaan beragam perubahan dimensi kehidupan masyarakat di Kenegerian
Petapahan. Dari sistem sosial-budaya yang mandiri menjadi tergantung, dari budaya kolektif
menjadi individual, dari multi strategi livelihood menjadi mono startegi livelihood, dari sikap
kedemawanan menjadi egoistik, dari ukuran-ukuran spiritual-keagamaan-kesderhanaan
menjadi materialistik-konsumtif .

4.

Menyikapi beragam dampak buruk dan pelanggaran ekspansi perkebunan sawit, masyarakat
Kenegerian Petapahan mendorong upaya mengembalikan pelestarian ekosistem HA Imbo
Putui dilakukan dengan cara menggugat PT Ramajaya Pramukti untuk mengembalikan
hutan adat yang pernah diambil secara sepihak dan menuntut kepatuhan dan pemenuhan
hak dasar serta HAM masyarakat Kenegerian Petapahan serta prinsip-prinsip keadilan
sosial-ekologis.

5.

Rekomendasi dan advokasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola perkebunan sawit dan
penguatan pasca pengakuan Hutan Adat dilakukan baik yang bersifat rekomendasi eksternal
kepada perusahaan, pemerintah (Pusat dan Daerah) maupun internal ke masyarakat adat
sendiri. Selain itu startegi dan advokasi yang akan dilakukan dengan beragam cara, baik
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bersifat politik, hukum, kultural-adat maupun alternatif ekonomi tanding di luar ekonomi
uang sawit dan mengembangkan ‘nilai lebih’ dari HA Imbo Putui.

A. Rekomendasi
Dengan mendasarkan uraian pembahasan hasil temuan riset di atas maka dapat ditawaran
beberapa rekomendasi yang dibagi menjadi dua bagian: Rekomendasi Khusus dan Umum
Rekomendasi Khusus
a. Re- Forestasi Ekosistem Hutan Adat Imbo Putui: Hutan- Sungai
Merujuk pada ciri khusus dari ekosistem HA Imbo Putui yang tidak terpisahkan antara sungai dan
hutan, maka upaya pemulihan krisis dan peluruhan daya dukung alamnya mesti dilandasi dengan
perspktif integrative keduanya. Reforestasi ekosistem HA Imbo Putui berarti upaya memanggil
ulang idealisasi dari “masa lalu” dari hutan dan sungai. Tentu saja, tidak bermaksud romantik.
Namun, tujuan utamanya adalah bagaimana fungsi-fungsi dasar dari sungai dan hutan yang
dulu menjadi satu kesatuan ekosistem HA, dapat dihidupkan kembali. Ekosistem sungai
Petapahan yang dulu kaya dengan seluruh biodeversitasnya mesti dipikirkan ulang skala prioritas
apa yang mesti diusulkan untuk pemulihan. Pun demikian dengan hutan Imbo Putui, dengan
seluruh kekayaan dan fungsi ekosistemnya, sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya, mesti
dipikirkan serius skenario pemulihan kekayaan flora dan faunanya. Dengan demikian, seluruh
tujuan pengembangan ekosistem HA Imbo Putui kedepan mesti didasarkan pada dua hal: (1)
pemulihan krisis ekosistem sungai dan hutan Imbo Putui; (2) menghidupkan ulang fungsi-fungsi
sosial, ekonomi dan ekologi dari ekosistem HA Imbo Putui.
b. Rekonstruksi Sistem dan Budaya Adat: Ekosistem Sungai dan Hutan
Makna HA Imbo Putui tidak hanya dan harus terjaga karena sumber ekonominya semata, namun
ekosistemnya adalah sumber dari pengetahuan, nilai-nilai adat, tradisi, budaya berikut
kearifannya. Sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya, hubungan manusia di Desa Petapahan
dengan hutan dan sungai tidak semata tujuan-tujuan berdimensi ekonomi semata. Namun, juga
berlipat kompleks tujuan sosial, budaya, ekonomi, politik, ekologi hingga religio magic. HA Imbo
Putui bahkan terikat erat sebagai sumber identitas sejarah sosial-budaya warga desa Petapahan
dan sekitarnya. Dengan begitu, upaya apapun untuk mengembangkan ulang kelestarian
ekosistem HA Imbo Putui mesti disadari dan landasi dengan upaya untuk rekonstruksi sistem dan
budaya lokal yang terikat dengan tujuan-tujuan kearifan adat yang dulu pernah dimiliki oleh
masyarakat Petapahan. Pengakuan HA Imbo Putui memiliki makna ganda: (1) pengakuan atas
wilayah ulayat atau teritori adat, berupa ekosistem hutan dan sungai; (2) peluang untuk
penguatan pengetahuan, sistem dan nilai budaya yang menjadi dasar dari masyarakat Desa
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Petapahan dan sekitar HA Imbo Putui. Tentu saja, butuh kesadaran kontekstual dan pilah pilih
apa saja yang masih relevan dengan kebutuhan zaman sekarang.
c. Regenerasi Komunitas Adat: Sekolah Pemuda/Pemudi Adat
Kekuatan pelestari nilai-nilai adat dari masa ke masa ditentukan dua hal: (1) ekosistem alam
sebagai ladang tumbuhnya pengetahuan dan peradaban satu masyarakat. (2) regenerasi dan
penerus komunitas adat sebagai pelakasana dan pengembang nilai-nilai adat selaras zamannya.
HA Imbo Putui pasca pengakuan dibutuhkan untuk dikuatkan dalam dua ranah tersebut. Bukan
hanya untuk pemulihan ekosistem hutan dan sungai, tapi yang tidak kalah penting adalah
bagaimana kederisasi di komunitas adat. “Tali berpilin tigo” dengan Datuk Pucuk adalah satu
pondasi penting dan khas dari masyarakat di Desa Petapahan dan sekitarnya. Kekuatannya di
masa lalu terbukti mampu menjaga “kesiimbangan” antara kebutuhan “duniawi” dan “ukhrowi”.
Kearifan lokal ini menjadi penyangga sistem sosial, budaya, ekonomi dan politik agar tujuantujuan kegiatan masyarakat tetap selaras dengan tata kelola alam berikut daya dukung-daya
tampungnya dan nilai-nilai tradisi-budaya. Karena itu luruhnya nilai-nilai adat akan berpengaruh
pada penyangga nilai terdasar di masyarakat. Untuk itu tujuan regenerasi bukan semata
mencetak kader baru, tapi juga meneguhkan ulang sistem nilai adat dalam upaya menjaga
kelestarian alam. Hal ini bisa dilakukan dengan jalan yang non formal/kultural atau yang semi
formal/formal melalui sekolah adat yang dikemas selaras dengan kebutuhan kekinian.
d. Penguatan Sistem Kelola Pasca Hutan Adat: Menjembatani Titik Temu
Ekowisata dan Wisata Adat (“bersendi syarak)
Berbagai pihak yang selama ini berjuang bersama masyarakat adat untuk meraih pengakuan HA
Imbo Putui telah merencanakan pengambangan tata kelola ekosistem di wilayah HA Imbo Putui
dan sekitarnya. Dalam penyusunan pengambangan tersebut dasar utamanya adalah
bagaimana“menyeiringkan antara tujuan-tujuan konservasi dan perlindungan untuk kelestarian
ekosistem HA Imbo Putui dengan tujuan yang memiliki nilai ekonomi” dengan tetap
berlandaskan nilai adat. Konsep Ekowisata yang banyak dikenal memiliki dimensi ekologi dan
ekonomi menjadi satu tawaran penting. Namun demikian, kuatnya nilai adat lokal yang juga
memiliki kemelekatan sejarah di masyarakat Desa Petapahan dan HA Imbo Putui, patut menjadi
warna tersendiri. Untuk itu, penting satu gagasan bersama untuk melakukan inovasi satu tujuan
pengembangan Ekosistem Hutan Adat dengan dikombinasikan nilai-nilai lokal. Merujuk ke dasar
filosofi adat di Kampar- Riau dan sekitarnya, Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Kitabullah,
maka layak untuk diujicoba bagaimana satu terobosan pengembangan Ekowisata yang
bersendikan Syara’. Artinya bukan hanya dua dimensi yang menajdi tujuan: Ekologi dan Ekonomi,
tapi juga selaras dengan nilai-nilai syara’ Islam yang menjadi karakter dasar masyarakat di Desa
Petapahan.
e. Rekonsiliasi Multi Pihak Bersendi Adat dan Syara’
Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa sejarah konflik agraria berbasis tanah ulayat
masyarakat adat dengan swasta (Perkebunan Sawit) telah diakui sebagi satu “aib masa lalu” yang
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melibatkan banyak pihak. Untuk mengurai dan menyelesaiakannya dibutuhkan satu “kesadaran
pengakuan bersama” dengan prinsip tidak saling menyalahkan, namun mencari solusi ke masa
depan, demi kelestarian HA Imbo Putui. Untuk itu diperlukan satu terobosan reoslusi konflik yang
seyogyanya diselaraskan dengan nilai-nilai dan budaya lokal. Sebab, dengan legitimasi adat dan
syara’ yang menajdi keyakinan terdalam masyarakat, diharapkan semua yang pernah terlibat
dalam sejarah konflik dapat melakukan musyawarah bersama dengan bijak, kepala dingin, dan
menghasilkan keputusan yang bijaksana. Untuk itu diperlukan satu usaha mempertemukan multi
pihak dalam satu forum adat untuk rekonsiliasi kultural guna mencari “ruang temu” bersama
dalam menyelesaiakan warisan masalah dari sejarah masa lalu yang masih tergantung hingga
kini. Khususnya terkait dengan wilayah HA Imbo Putui yang pernah diambil oleh pihak
perusahaan Sawit.

Rekomendasi Umum :
a. Pemerintah Pusat dan Daerah
1. Melanjutkan moratorium dan/atau melakukan audit perijinan dan konsesi Perkebunan
khususnya sawit yang melanggar, khususnya di wilayah Kabupaten Kampar dan Provinsi
Riau, umumnya seluruh Indonesia. Baik karena pelanggaran administratif perijinan, masuk
kawasan hutan atau masuk di dalam wilayah adat dan terbukti mendapat komplain dari
masyarakat adat/lokal/desa dan tempatan lainnya.
2. Memfasitasi dan memediasi inisiatif dari bawah dalam proses penyelesaian konflik agraria
dengan pihak-pihak swasta secara transparan, adil dan demokratis.
b.

Masyarakat Sipil dan Akademisi
1. Menguatakan kampanye strategis untuk melanjutkan pengakuan negara atas Hutan Adat
di seluruh Provinsi Riau.
2. Mendorong advokasi kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) untuk
penyelesaian kasus ragam kasus-kasus konflik hak ulayat dan hak masyarakat adat
lainnya, khususnya akibat ekspansi perkebunan sawit dan rezim land grabing lainnya, di
Provinsi Riau dan nasional.

c.

Pendamping Masyarakat
1. Menyusun rencana pengembangan Hutan Adat dengan melibatkan semua pihak yang
pernah terlibat dalam perjuangan pengakuan Hutan Adat.
2. Memastikan seluruh agenda pengembangan pasca pengakuan Hutan Adat tetap selaras
dengan tujuan awal perjuangan pengakuan Hutan Adat.
3. Bersama beragam multipihak melanjutkan agenda perjuangan pengakuan penuh atas
Hutan Adat, khususnya untuk pengembalian hal ulayat yang pernah diambil sepihak oleh
pihak perkebunan sawit.
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d.

Komunitas Adat
1. Menguatkan ulang nilai-nilai adat dan budaya yang selaras dengan tujuan-tujuan
penguatan sistem sosial, ekonomi, ekologi dan politik bagi pelestarian Hutan Adat dan
masyarakat di sekitarnya.
2. Memfasilitasi seluruh upaya-upaya strategis dalam penyelesaian masalah-masalah yang
dihadapi oleh masyarakat adat khususnya konflik agrarian dengan pihak perkebunan
sawit yang belum selesai.
3. Kaderisasi untuk regenerasi komunitas adat untuk keberlangsungan sistem adat dan
budaya di kenegerian Petapahan.

Peluang dan Strategi Advokasi Penegakan Ekosistem Hutan Adat
Prinsip Strategi: (1) “Sekurus-kurusnya ikan, ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan, ada
durinya”; (2) “Menarik benang tanpa merusak tepung”
Dengan mendasarkan pada temuan riset dan rekomendasi di atas maka beberapa peluang dan
strategi advokasi yang bisa dipikirkan bersama adalah sebagai berikut:
a.

Menggugat “legal non legitimed” Sejarah Masuknya Sawit. Artinya, temuan riset ini
menunjukkan bahwa masuknya sawit memang memakai “legalitas” tapi bersifat formal.
Namun, hakikatnya belum mendapatkan “legitimasi” dari masyarakat secara keseluruhan.
Hal inilah yang menyebabkan lahirnya banyak masalah, potensi konflik dan gugatan lainnya
dari masyarakat yang sangat mungkin akan terjadi terus berulang.

b.

Gugatan legal ke RSPO. Gugatan secara legal ini sangat penting untuk menunjukkan
kesalahan yang memang dilakukan denan bukti-bukti nyata akibat ketidakpatuhan
perusahaan sawit pada aturan dan regulasi yang harus dijalankan sebagai perusahaan
perkebunan sawit yang baik.

c.

Strategi Kultural-adat dengan Penguatan Politik: Tali Berpilin Tigo. Pendekatan
kultural-adat ini penting mengingat inilah core culture atau jantung tradisi dan budaya
Kenegerian Petapahan. sehingga dengan penguatan adat dapat diperoleh kekuatan
penyelesaian masalah yang selaras dengan tradisi dan budaya Kenegerian Petapahan
Sendiri.

d.

Koalisi Nasional Gugat Pelanggaran Perusahaan Sinar Mas Groups atas Kelestarian
Alam di Indonesia. Gerakan koalisi nasional ini penting dilakukan sebab pelanggaran dan
kesalahan yag dilakukan oleh perusahaan saawit ini tidak hanya di HA Imbo Putui, tetapi
juga terjadi di tempat-tempat lain di Nusantara. Sehinga dapat menjadi inspirasi bagi
penyelamatan hutan adat dan msyarakatnya secara nasional.

e.

Pembuktian “Nilai Lebih” Hutan Adat dan Rencana Idealisasi Pengelolaan Pasca
Hutan Adat. Pengembangan HA Imbo Putui untuk pemanfaatan lain yang dapat
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mengahasilkan sumber ekonomi bagi masyarakat tanpa merusak ekosistem HA menajdi
tantangan kedepan. Inisiatif ekoswisata berbasis adat menjadi satu terobosan penting
untuk diwujud nyatakan untuk menunjukkan “nilai lebih” dari HA Imbo Putui jika dikelola
dengan baik..
f.

Pembuktian pengembalian “ekonomi tanding” non sawit. Penting untuk mendorong
penggembangan ekonomi non sawit, yang lebih ramah adat dan berkeadilan secara
sosial-ekologis. Dan hal itu memang pernah menjadi karakater para leluhur di Kenegerian
Petapahan serta terbukti mencukupi untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Seperti
pengembangan perikanan air tawar, sayur mayur, palawija, dan ekonomi alternatif lainnya.

Penutup
Demikian laporan hasil penelitian ini disusun. Sebagai sebuah hasil produksi pengetahuan maka
tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Untuk itu masukan, koreksi dan diskusi pengkayaan
temuan riset ini sangat penting dan wajib dilakukan. Terima kasih semua pihak yang telah
mendukung proses riset hingga terselesaikannya laporan ini. Terutama Masyarakat di Kenegerian
Petapahan. Semoga bermanfaat.
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