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Tangguh
di Tengah
Krisis

P

ada edisi Gaung AMAN ini, kita mengambil
tema “Tangguh di Tengah Krisis” sebagai
potret maupun pembelajaran Masyarakat Adat
yang hendak kita hubungkan pada situasi pandemi
Covid-19.
Masyarakat Adat adalah kelompok yang ada di garda
depan. Sebelum wabah pun, kita telah menjaga
wilayah adat dan lumbung pangan. Tapi, kita telah
dibuat rentan dengan berbagai penindasan, mulai
dari stigma, diskriminasi, perampasan wilayah adat,
pemiskinan, penggusuran, hingga kriminalisasi.
Banyak dari warga adat bahkan belum memiliki
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lain
yang membuat hak-hak Masyarakat Adat sebagai
warga negara, seringkali diabaikan. Selama krisis
Covid-19, kesenjangan antara Masyarakat Adat dan
masyarakat umum pun kian meruncing terkait
dengan akses layanan medis dan fasilitas
kesehatan.
Tapi, di sisi lain, Masyarakat Adat justru
membuktikan daya lenting (resiliensi) di tengah
krisis. Masyarakat Adat yang masih
mempertahankan dan mengelola wilayah adatnya di
berbagai pelosok Nusantara, ternyata tidak hanya
mampu bertahan, melainkan ikut menyokong
bantuan bagi desa maupun kota tetangga. Sejak
dini, AMAN telah merespon situasi darurat dengan
menginstruksikan komunitas-komunitas adat
segera melakukan karantina wilayah secara mandiri
dan bermartabat. AMAN juga menginisiasi Satuan
Tugas #AMANkanCovid19 yang bekerja di level
kampung yang diikuti dengan gerakan kedaulatan
pangan dan ekonomi ala Masyarakat Adat.
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Pada edisi ini, Gaung AMAN menghadirkan
seperti apa situasi dan pandangan Masyarakat
Adat di tengah krisis. Gaung AMAN hendak
mengurai beragam jawaban atas peluang dan
tantangan yang diberikan Covid-19 kepada
Masyarakat Adat selama ini. Pembaca juga
akan mendapatkan inspirasi dari kerja-kerja
luar biasa yang dilakukan oleh para pemuda
adat dan perempuan adat sebagai garda depan
dalam pembangunan lumbung pangan di
kampung-kampung. Di sini, kita akan
membahas lebih dalam tentang perlawanan
yang dilakukan lewat gerakan pulang kampung,
kebudayaan, penanaman wilayah adat,
pendirian sekolah adat, sampai inovasi yang
mengombinasikan teknologi modern dan
pengetahuan Masyarakat Adat yang diwariskan
secara turun-temurun. Tema “Tangguh di
Tengah Krisis” berbicara tentang dunia di masa
depan dari pandangan Masyarakat Adat, di
mana sesungguhnya kita sedang bersahabat
dengan situasi pandemi sambil kita
memperkuat diri lewat cara kita
berinteraksi dengan bumi secara
berkelanjutan dan adil.
Selamat membaca!
Rukka Sombolinggi
Sekretaris Jenderal
Aliansi Masyarakat
Adat Nusantara

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

Salam Solidaritas
dari Masyarakat Adat
Nusantara

Selamat Hari
Internasional
Masyarakat Adat
Sedunia
(HIMAS)
2021
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Topik Utama

Jawaban untuk Masyarakat Adat
di Tengah Krisis
oleh
oleh: Rukka Sombolinggi

P

ada Perayaan Hari Internasional Masyarakat
Adat Sedunia (HIMAS) yang kita rayakan
setiap tanggal 9 Agustus, tahun lalu saya
sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat
Adat Nusantara (Sekjen AMAN) telah
menyampaikan pidato yang tak hanya
mengutarakan keprihatinan atas krisis Covid-19,
melainkan pula penegasan atas apa yang
sesungguhnya sedang ditunjukkan kepada kita
sebagai Masyarakat Adat. Hal itu bagai dua sisi
mata uang yang berjalinan dan tak terpisahkan.
Pandemi memang memberikan kita kekhawatiran
dan ketakutan terkait dampak yang ditimbulkan.
Ada banyak dari kita kehilangan anggota keluarga,
kerabat, teman, dan saudara karena virus yang
mematikan tersebut. Bahkan, mungkin ada dari
kita sendiri yang pernah atau sedang bergelut
untuk memulihkan diri maupun merawat orang
terdekat karena terpapar Covid-19. Namun di sisi
lain, pandemi ini ternyata dapat menjadi “sahabat”
bagi Masyarakat Adat. Saya mengatakan
demikian karena kita melihat sendiri bagaimana
selama lebih dari satu tahun di tengah-tengah
pandemi, Masyarakat Adat justru mampu
memperkuat diri.

Untuk itu, melalui kesempatan ini, saya hendak
mengulas kembali dan tak akan henti-hentinya
mengingatkan kita semua terkait hal-hal yang
perlu kita lihat dan pertahankan dari pembelajaran
yang telah kita lalui bersama dan masih
berlangsung hingga kini selama krisis Covid-19
melanda.

Garda Depan Perjuangan Masyarakat Adat
Covid-19 telah menghadirkan dampak yang sulit
kita tanggung. Tetapi, Covid-19 juga telah
mempertajam alasan, semangat, dan kesadaran
bahwa apa yang telah dan tengah kita lakukan,
adalah benar dan baik. Seluruh perjuangan sedang
kita lakukan untuk mempertahankan dan
memperkuat jati diri, termasuk wilayah adat.
Perjuangan itu adalah upaya kita dalam
menyelamatkan bumi dan kehidupan. Sejak awal
pandemi, kita sudah mengambil respon cepat
melalui surat instruksi. Saat itu, kita dengan berat
hati terpaksa membatalkan penyelenggaraan
Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara Keenam (Rakernas AMAN VI) di Ende,
Flores, Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut juga
disusul dengan himbauan agar seluruh
Masyarakat Adat melakukan lockdown wilayah
adat. Berbagai ritual atau upacara adat dilakukan
dan pintu keluar masuk kampung dijaga secara
ketat. Anak-anak adat yang merantau di kota,
terpaksa dipulangkan ke kampung dan kita
menerapkan karantina mandiri secara bermartabat
selama dua minggu. Bahkan, ada sebagian
Masyarakat mengungsi ke ladang atau hutan
untuk sementara waktu. Bahan dan praktik
pengobatan tradisional yang terkait dengan
imunitas tubuh, juga diupayakan. Para tabib
bekerja untuk mengoptimalkan pengetahuan kita
dalam meramu obat-obatan yang diwariskan
secara turun-temurun.

Penanaman
jahe oleh
Komunitas
Adat
Janji,
TobaSamosir,
Samosir,Sumatera
SumateraUtara.
Utara
Penanaman jahe
oleh Masyarakat
Adat
Komunitas
Janji
di Toba
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Apakah dengan lockdown terhadap wilayah adat itu,
lantas kerja-kerja kita terhenti? Tentu saja, tidak!
Kita justru telah belajar bersama dalam melakukan
adaptasi dan inovasi. Para pemuda adat di berbagai
wilayah berdiri di garda depan dalam upaya
mengamankan kampung dari Covid-19.
Di Wanua Koha, Minahasa, Sulawesi Utara, kita telah
melihat sendiri pemuda-pemuda adat bergerak
mengatasi kelangkaan atau mahalnya sabun cair
dan hand sanitizer dengan memanfaatkan alkohol
lokal cap tikus sebagai penggantinya. Sementara
itu, para pemuda adat lain di Dayak Menjalin,
Landak, Kalimantan Barat, dengan giat melakukan
kampanye dan edukasi tentang Covid-19 dan
penanganannya lewat sekolah adat yang telah
diinisiasi oleh pemuda adat setempat.
Kabar yang pula membuat kita gembira, adalah
capaian yang diraih oleh Orang Sakai, Riau. Mereka
adalah Masyarakat Adat terancam punah yang
berhasil melakukan lompatan hebat ketika api
semangat mempertahankan dan mengelola wilayah
adat, justru muncul dan menggelora di kala
pandemi. Di sana, mereka kembali menanam dan
memanen pangan dari tanah leluhur. Capaian luar
biasa lain juga ditunjukkan oleh kelompok
perempuan adat yang sebelum pandemi terjadi,
ternyata telah menabung lewat inisiatif
pembangunan kebun-kebun kolektif.

Kita bangga atas apa yang dilakukan oleh
Masyarakat Adat yang kini ada di garis depan
untuk mewujudkan kedaulatan pangan selama
pandemi. Kisah sukses itu salah satunya kita
temukan di kampung-kampung di Rakyat
Penunggu yang selama beberapa tahun ini
menghasilkan kelimpahan makanan dari tanahtanah yang dahulu tandus dan gersang. Untuk
itu, kita patut mengucapkan rasa syukur dan
terima kasih yang besar atas kerja keras
kawan-kawan yang tergabung di dalam
organisasi sayap pemuda adat dan perempuan
adat: Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)
dan Persekutuan Perempuan Adat Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (PEREMPUAN
AMAN).

Merajut Tatanan Kehidupan
yang Berkelanjutan dan Adil
Maka, jika ada di antara kita masih memiliki
keraguan maupun kekhawatiran, ingatlah
bahwa selama pandemi ini, kita bukan hanya
telah ditunjukkan kebenaran pada jalan
perjuangan yang sedang kita tempuh,
melainkan pula pandemi ini mengajarkan kita
untuk memanfaatkan peluang-peluang yang
terbuka lebar, termasuk dalam melihat peran
pemuda adat dan perempuan adat.

Semangka
Komunitas Adat Batin
Beringin
Sakai,
Riau Sakai, Riau.
PanenPanen
semangka
pada Masyarakat
Komunitas
Batin
Beringin
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Kita pun kian peka pada pengetahuan
dan potensi yang selama ini terpendam
dari wilayah adat kita: kearifan, ritual,
pengobatan tradisional, pangan, dan
lain-lain. Berbagai “laboratorium hidup”
terbuka untuk kita berinovasi dengan
teknologi modern. Kita sama-sama telah
belajar melakukan konsolidasi nasional
menggunakan perangkat komputer
maupun gawai pintar. Pada 17-19
November 2020 lalu, kita sukses
menyelenggarakan Rakernas AMAN VI
yang melibatkan ribuan Masyarakat Adat
dari berbagai penjuru Nusantara secara
daring (dalam jaringan) atau online.

Kedua, bahwa Masyarakat Adat yang tanahnya sudah
dirampas oleh pihak perusahaan dan pemerintah, dipaksa
menjadi buruh dan petani sawit, tidak memiliki daya
tahan menghadapi krisis pangan akibat pandemi yang
berkepanjangan. Masyarakat Adat yang sudah tidak
berdaulat atas wilayah adatnya, bisa bernasib sama
dengan mereka yang hidup di perkotaan. Kita tahu betapa
saat ini kota-kota menjadi episentrum penyebaran virus
sekaligus tempat yang paling tidak aman. Kita mendengar
kabar kawan-kawan buruh yang diberhentikan dari
pekerjaannya secara tidak bertanggung jawab. Mereka
yang sakit pun turut terlantar karena krisis sistem
kesehatan diikuti dengan lunturnya solidaritas
masyarakat perkotaan yang cenderung individualistik.
Tentu saja, terkait dengan situasi itu, kita sebagai
Masyarakat Adat perlu menggalang solidaritas untuk
membantu saudara-saudara kita yang pula tengah
berjuang.

Selama pandemi, kita menggunakan
ruang kerja online untuk melayani,
memantau, dan menggerakkan
kampung-kampung. Bukankah itu hal
yang sebelumnya tak pernah kita
bayangkan? Selama ini, kita
menggunakan teknologi digital dalam
pemetaan partisipatif dan
mengembangkan media kita sendiri. Dan
selama pandemi, Masyarakat Adat dari
kampung-kampung tak hanya bisa
menggunakan perangkat teknologi
informasi, tetapi kita
mengoptimalkannya untuk perjuangan
dan memperkuat diri.
Selain itu, di sini saya pun hendak
kembali menguraikan empat jawaban
lain atas pertanyaan-pertanyaan yang
mungkin masih mengganggu di benak
kita atau membuat kita ragu dalam
melangkah di tengah wabah. Pertama,
bahwa Masyarakat Adat yang bertahan
di tengah krisis, adalah kita yang masih
menjaga keutuhan wilayah adat dan
setia menjalankan nilai dan praktik luhur
nenek moyang kita. Contoh nyata itu ada
pada musyawarah adat dan gotong
royong. Hal itulah yang sesungguhnya
diterapkan para pemuda adat dan
perempuan adat dalam mempertahankan
wilayah adat sebagai lumbung pangan.
Mereka yang berdaulat atas pangan,
terbukti mampu menyelamatkan
Masyarakat Adat serta desa dan kota
tetangga, bahkan bangsa dan negara ini
dari ancaman krisis pangan.
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Ketiga, bahwa pandemi ini membuktikan rasa senasib
sepenanggungan antara Masyarakat Adat, petani,
nelayan, buruh, dan miskin kota, mampu membuat kita
bertahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria
(Sekjen KPA) Dewi Kartika yang memimpin Gerakan
Lumbung Agraria dan juga kepada seluruh serikat tani
yang telah mengirimkan pangan kepada saudara-saudara
kita di berbagai kota untuk meringankan beban atas
kesulitan pangan. Situasi ini adalah momentum bagi kita
memperkuat gotong-royong dan bergerak bersama untuk
memutuskan lingkaran setan sistem ekonomi kapitalis
dan neoliberal yang selama ini menindas kita.
Begabah
(panen
padi)
sekaligus
berampek
(memisahkan padi dari batangnya)
Begabah
(panen
padi)
sekaligus
berampek
yang
dilakukan oleh
(memisahkan
padiMasyarakat
dari batang)Adat Komunitas Montong Baan.
Komunitas Adat Montong Baan
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Ritual
Adat
Mombang
Boru
Sipitu
Sundut
dimana
Ritualini
Adat
Mombang
Boru
Sipitu
Sundut
yang
ditujukan
ritual
ditujukan
untuk
tolak
bala,
dan
untuk
tolak
bala
dan
memohon
kesuburan
tanaman.
memohon kesuburan tanaman Masyarakat Adat

Keempat, bahwa kita menyaksikan satu
sejarah baru, di mana kapitalisme sedang
mengalami krisis yang besar. Paradigma
pembangunan yang mengandalkan sistem
ekonomi neoliberal yang selama ini
dipraktikkan oleh rezim kapitalisme global,
ternyata telah mengalami kegagalan dalam
membangun kesejahteraan bagi kita
semua. Kita menyaksikan pabrik-pabrik
tutup, industri berskala besar terancam
bangkrut, pemutusan hubungan kerja
(PHK) massal terjadi di mana-mana, biaya
hidup masyarakat perkotaan meningkat,
dan tingkat pengangguran melonjak. Kita
telah melihat ketika krisis terjadi, hampir
tidak ada solidaritas dari pengusahapengusaha kaya yang selama ini
diistimewakan dan dimanjakan pemerintah
dengan berbagai regulasi dan dana. Tidak
ada mitigasi yang kuat maupun langkah
penyelamatan konkrit yang dilakukan oleh
pihak perusahaan dan pemerintah dalam
mencegah ekskalasi krisis di berbagai
bidang.
Meski begitu, tantangan kita juga tidak
mudah dengan pandemi yang tidak kita
ketahui kapan akan usai. Di situasi dengan
ancaman berganda ini, kita telah
kehilangan beberapa pemimpin terbaik
Masyarakat Adat, termasuk Mama Do dari
Kepulauan Aru. Maka, biarpun telah
mengalami lompatan dahsyat dalam
berbagai capaian perjuangan, kita sebagai
Masyarakat Adat memang tidak boleh
lengah dan harus melipatgandakan perisai.

Terkait dengan program vaksinasi yang sedang
digalakkan pemerintah, kita pula selayaknya
mempertegas akses terhadap vaksinasi sebagai bagian
dari hak kita sebagai warga negara sekaligus kewajiban
kita untuk menjaga diri sendiri, menjaga orang-orang
terdekat, serta menjaga seluruh orang di kampung kita,
sehingga kita sebagai Masyarakat Adat dapat terus
melanjutkan tugas menjaga wilayah adat kita. Vaksinasi
adalah upaya dalam membangun perisai dan benteng
pertahanan. Untuk itu, semua yang muda dan sehat
hendaknya divaksin agar mampu melindungi para tetua
dan mereka yang sakit di kampung.
Ingatlah bahwa semua yang kita lakukan selama
pandemi ini, lahir dari kesadaran bahwa kondisi kita
Masyarakat Adat saat ini adalah warisan dari sebuah
sejarah panjang peminggiran dan diskriminasi dalam
pembangunan, di mana wilayah adat kita dirampas dan
kita juga tidak mendapatkan fasilitas layanan publik yang
memadai, termasuk layanan kesehatan dan transportasi.
Kita sadar bahwa kita menjaga harta kekayaan dunia
yang tak ternilai, yaitu berbagai ekosistem terbaik dunia
yang tersisa saat ini. Kita adalah penjaga keragaman
hayati dan budaya, sehingga menjaga diri kita adalah
sebuah kontribusi terhadap kemanusian yang tak ternilai.
Salah satu tantangan besar yang juga sudah ada di
depan mata kita, adalah bencana iklim yang dampaknya
sudah kita rasakan di kampung-kampung. Musim
kemarau terjadi lebih panjang dari biasanya, sementara
musim hujan bisa datang tiba-tiba dan menyebabkan
banjir besar dan tanah longsor. Untuk itu, kita tidak boleh
mengingkari soal salah urus yang dilakukan oleh pihak
pemerintah yang secara serampangan memberikan
berbagai izin untuk pihak korporasi merampas dan
mengeksploitasi wilayah adat kita.
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Tantangan lain kini pula datang dari sisi
Tantangan
lain kini puladidatang
dari sisi
kebijakan pemerintah,
mana kita
kebijakan
di yang
manajauh.
kita
mengalamipemerintah,
kemunduran
mengalami
kemunduran
yang jauh.
Sikap pemerintah
yang menutup
telinga
Sikap
pemerintah
yang menutup
telinga
atas aspirasi
rakyatnya
seperti telah
atas
aspirasi
rakyatnya
seperti
telah
mengantarkan kita kepada suatu masa
mengantarkan
kitaburuk
kepada
suatu
yang bahkan lebih
dari
era masa
yang
bahkan
lebih
buruk
dari
era
penjajahan asing. Seringkali teriakanpenjajahan
asing.
Seringkali
teriakanteriakan kita dibalas dengan tindakan
teriakan
dibalas
dengan
tindakan
represif. kita
Banyak
sekali
saudara
kita yang
represif.
Banyak
sekali
saudara
yang
telah berhadapan dengan tangankita
besi
telah
berhadapan
dengan
tangan
besi
kekuasaan. Banyak dari saudara kita
kekuasaan.
Banyak
dari saudara
kita
telah mengalami
kekerasan,
bahkan
telah
mengalami
kekerasan,
bahkan
sampai pemenjaraan. Tentu saja,
sampai
pemenjaraan.
Tentu
saja,
ketidakpastian
kebijakan
mengancam
ketidakpastian
mengancam
masa
depan kitakebijakan
karena wilayah
adat
masa
kita karenadirampas.
wilayah adat
sedangdepan
terus-menerus
Kita
sedang
dirampas.
Kita
melihat terus-menerus
bagaimana perjuangan
kita
atas
melihat
bagaimana
perjuangan
kita atas
kehadiran
Undang-Undang
Masyarakat
kehadiran
Undang-Undang
Masyarakat
Adat (UU MA),
kian dikaburkan
dari hari
Adat
(UU
MA),
kian
dikaburkan
hari
ke hari. Justru, Undang-Undangdari
Mineral
ke
hari.
Justru,
Undang-Undang
Mineral
dan Batubara dan Undang-Undang Cipta
dan
danbilang
Undang-Undang
Cipta
KerjaBatubara
- kerap kita
sebagai “UU
Kerja
kerap
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Menjemur Padi di Sungai Utik

Silahkan simak berbagai pidato,
Silahkan simak berbagai pidato,
ceramah,
maupun
obrolan
ceramah,
maupun
obrolan
(tanya(tanya-jawab) dengan Sekjen AMANjawab)
Rukkadengan
Sombolinggi
Sekjen AMAN
lewat berbagai kanal media AMAN
Portal Berita
Rukkapada
Sombolinggi
lewat berbagai
AMAN.or.id, Podcast Radio Gaungkanal
AMANmedia
melalui
Spotify,
AMAN
pada situs
dan YouTube "Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara
(AMAN), ."
berita
www.aman.or.id
siniar
(podcast) Radio Gaung AMAN
pada www.radio.aman.or.id atau
Spotify, serta YouTube “Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN).”
Menjemur Padi di Sungai Utik.
Sumber Foto : Kynan

Sumber Foto : Kynan
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Urgensi Pengesahan RUU MA
Pasca-Lahirnya UU CK
Oleh Muhammad Arman *

H

ampir dua dekade
pembahasan
Rancangan UndangUndang Masyarakat Adat
(RUU MA) bergulir di DPR RI,
tetapi hingga saat ini tidak
ada tanda-tanda yang
menunjukkan kesungguhan
komitmen politik dari
pemerintah untuk segera
mengesahkan RUU MA.
Sementara hal berbeda, justru ditunjukkan oleh
pemerintah terhadap Omnibus Law RUU Cipta
Kerja (CK) yang dibahas dan disahkan hanya
dalam waktu kurang dari setahun di tengah
pandemi Covid-19.
Mega proyek legislasi UU CK merupakan cita-cita
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan
dalam pidato pelantikannya pada periode kedua,
di mana ia memprioritaskan program pada
pembangunan SDM dan infrastruktur,
penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta
transformasi ekonomi. Ketua DPR RI Puan
Maharani berargumentasi bahwa
pembentukan UU CK dilakukan untuk
menciptakan iklim atau ekosistem
berusaha maupun investasi yang
lebih baik demi terwujudnya
kemajuan Indonesia.
Lalu, apa ancaman kehadiran UU CK
terhadap perlindungan dan
pemenuhan hak-hak Masyarakat
Adat, terutama terkait
perlindungan atas wilayah
adat dan pekerjaan
tradisionalnya?

Anomali Sistem Demokrasi Ekonomi dan
Ancaman Baru
Demokrasi tanpa keadilan ekonomi adalah
nyanyian pepesan kosong. Para pengusung UU
CK sepertinya lupa atau sengaja melupakan
bagaimana imajinasi tradisi demokrasi ekonomi
yang hendak dibangun para pendiri bangsa dalam
kaitannya Indonesia sebagai negara agraris.
Mereka pula mengabaikan partisipasi masyarakat
dalam prosesnya, termasuk Masyarakat Adat
sebagai kelompok masyarakat yang terdampak
dari lahirnya peraturan perundang-undangan.
Alih-alih dibangun dari semangat yang
demokratis, pembentukan UU CK justru
menciderai prinsip dasar demokrasi “dari, oleh,
dan untuk rakyat.”
Sejak awal, para pendiri bangsa menyadari bahwa
Indonesia dibangun dari keberagaman. Tidak
hanya pada keberagaman budaya, melainkan juga
keberagaman tradisi demokrasi yang dianut dan
dijalankan secara turun-temurun di berbagai
pelosok Nusantara. Sistem demokrasi Indonesia
yang dimajinasikan itu, adalah sistem demokrasi
yang dibangun dari pertemuan antara tradisi
komunitarian yang meyakini adanya hak kolektif
dan tradisi demokrasi liberal yang menghormati
hak-hak individu.
Kontekstualisasi bentuk tradisi demokrasi itu
dapat dilihat secara eksplisit dari Pembukaan
UUD 1945 tentang tujuan pembentukan
Indonesia, yaitu “melindungi segenap tumpah
darah Indonesia.” Tidak boleh ada pembedaan
terhadap apa pun bentuk kepemilikan dan tradisi
demokrasi yang hendak dijalankan oleh seluruh
masyarakat Indonesia. Kewajiban negaralah
untuk melindunginya. Perwujudan tradisi sistem
demokrasi komunitarian juga tereﬂeksikan dalam
sistem demokrasi ekonomi Indonesia.

* Penulis adalah Direktur Advokasi Kebijakan,
Hukum dan HAM Pengurus Besar Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN).

EDISI
JULI-SEPTEMBER 2021
GAUNG
AMANEDISI
JULI-SEPTEMBER
2021
GAUNG
AMAN

11
11

Opini
Mohammad Hatta - arsitek atas lahirnya Pasal 33
UUD 1945 - memperkenalkan terma “ekonomi
rakyat” untuk mendapatkan gambaran ikhwal
gejala perekonomian rakyat Indonesia. Dalam
kaitan dengan ekonomi rakyat, wakil presiden
pertama kita itu menekankan semangat
kolektivitas sistem ekonomi yang bersendikan
pada hak ulayat Masyarakat Adat:
Persekutuan asli Indonesia adalah asas
kolektivisme. Bukan kolektivisme yang
berasaskan sentralisasi, melainkan
desentralisasi, yaitu tiap-tiap bagian berhak
menentukan nasibnya sendiri. Bukti ini ternyata
pada sifat hak ulayat atas tanah. Inilah sendi
tiga dari demokrasi asli di Indonesia. Jika
lingkungan dasarnya diluaskan, dan
disesuaikan dengan kemajuan zaman, ia
menjadi dasar kerakyatan yang seluas-luasluasnya, yaitu kedaulatan rakyat.”
Pilar demokrasi (termasuk demokrasi ekonomi)
sejatinya telah memposisikan Masyarakat Adat
dalam posisi yang sangat sentral. Dalam upaya
meningkatkan kemakmuran rakyat sebesarbesarnya, ditekankan upaya peningkatan
kemakmuran masyarakat banyak, bukan
kemakmuran orang per orang. Maka, Pasal 33 ayat
(3) menegaskan bahwa segala pokok kemakmuran
rakyat harus dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat (Mubyarto, 2001:21). Karena
itu, Hatta menegaskan bahwa untuk mencapai
tujuan kemakmuran rakyat Indonesia sebagai
negara agraris, diperlukan peraturan-peraturan
yang memperkuat hak atas tanah dan sumber daya
alam bagi masyarakat.

Perampasan dan pengrusakan wilayah adat oleh
perusahaan perkebunan maupun pertambangan
melalui serangkaian izin atau konsesi di atas wilayah adat.
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Sehingga, kita bisa katakan demokrasi ekonomi
Indonesia kini menjadi anomali dengan adanya
UU CK yang buta pada sejarah dan kehendak
pembangunan ekonomi yang berkeadilan bagi
seluruh lapisan masyarakat. Maria Farida
(Kompas, 2019), menyatakan nuansa
pembentukan omnibus law itu seakan
mengembalikan situasi Indonesia pada era Orde
Baru ketika Presiden Soeharto menetapkan PP
No. 20/1994 tentang Pemilikan Saham Dalam
Perusahaan, yang tidak hanya melanggar tradisi
pembentukan UU dan mengubah berbagai
muatan materi berbagai UU, tetapi juga
bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 UUD
1945.
Sejarah telah mencatat pula bahwa
pembangunan ekonomi yang berorientasi hanya
pada kepentingan investasi skala besar, telah
gagal mengantarkan kesejahteraan rakyat,
bahkan menjadi menjadi penyebab krisis
multidimensional yang kita hadapi hingga saat
ini. Penyediaan lahan dalam skala besar untuk
kepentingan modal dalam negeri maupun luar
negeri, telah menciptakan ketimpangan agraria,
kerusakan ekologis, dan kemiskinan bagi
Masyarakat Adat dan lokal.
Studi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber
Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi
(GNPSDA KPK) (2012), menemukan bahwa
kerugian negara di sektor pertambangan, telah
membuat negara kehilangan penerimaan negara
bukan pajak (PNBP) sebesar Rp15,9 triliun akibat
adanya 1.052 usaha pertambangan di kawasan
hutan, sedangkan kerugian akibat pembalakan
liar mencapai Rp35 triliun.

Opini
Studi Auriga (2017) juga menunjukkan bahwa
signiﬁkansi investasi di sektor perkebunan sawit,
berbanding terbalik dengan peningkatan
kesejahteraan rakyat. Ekspansi perkebunan sawit
terus meningkat, tapi tidak diikuti dengan
peningkatan pajak. Dari total dana Rp22,27 triliun,
negara hanya menerima pajak lahan dan nilai
tambah sekitar Rp1,8 juta per hektar atau Rp182
per meter persegi dengan kerugian dari
penerimaan pajak sebesar Rp434,5 miliar karena
tumpang tindih lahan. Sementara itu, pendapatan
sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) justru
punya nilai lebih besar dari yang dibayarkan orang
miskin di perkotaan, yaitu Rp100-200 ribu untuk
luas lahan 100 meter persegi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) (2018)
menunjukkan jumlah penduduk miskin di
Indonesia mencapai 25,949 juta jiwa (sekitar 9,82
persen). Data itu mengonﬁrmasi kemiskinan yang
banyak terdapat di wilayah-wilayah
pertambangan dan konsesi perkebunan skala
besar. Kementerian Ketenagakerjaan (Maret,
2021) mencatat sebanyak 29,4 juta tenaga kerja
terkena pemutusan hubungan kerja, dirumahkan
tanpa upah, hingga pengurangan jam kerja dan
upah akibat pandemi Covid-19.
Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa, pertama,
pemberian izin-izin investasi yang rakus tanah,
tidak berdampak secara signiﬁkan dalam
mengangkat derajat hidup masyarakat, tapi
berpotensi kuat menciptakan kantong-kantong
kemiskinan baru. Kedua, perusahaan skala besar
yang selama ini didewakan oleh pemerintah
terkait penciptaan lapangan pekerjaan, tidak
dapat bertahan di tengah krisis Covid-19.
Kehadiran perusahan-perusahaan tersebut justru
menciptakan pengangguran baru.

Di sisi lain, studi valuasi ekonomi AMAN
bersama Univ. Indonesia, Institut Pertanian
Bogor, dan Univ. Padjajaran (2018) menunjukkan
bahwa Masyarakat Adat mampu mandiri secara
ekonomi tanpa kehadiran investor, bahkan
pendapatan per tahun Masyarakat Adat jauh
melampaui upah minimum regional (UMR).
Selain itu, lahirnya regulasi yang memberikan
pengakuan dan perlindungan hak-hak
Masyarakat Adat, dapat memicu geliat ekonomi
Masyarakat Adat dan berkonstribusi positif
terhadap pendapatan negara. Efek positif
lahirnya regulasi pengakuan dan perlindungan
Masyarakat Adat, dapat memperbaiki iklim dan
kepastian investasi yang muncul dari
ketidakpastian hukum atas hak Masyarakat
Adat. Oleh karena itu, kekhawatiran banyak
pihak terhadap argumen bahwa pembentukan
UU MA menghambat iklim investasi, justru
terbantahkan.
Selain bertentangan dengan prinsip-prinsip
sistem demokrasi ekonomi Indonesia, UU CK
menjadi ancaman baru terhadap eksistensi
Masyarakat Adat. UU CK merupakan wajah
hukum represif yang dilahirkan di era pascaReformasi. Catatan Akhir Tahun AMAN (2020)
menunjukkan bahwa terdapat 40 kasus
Masyarakat Adat terkait perampasan wilayah
adat atas nama pembangunan di wilayah seluas
31.632,67 hektar. Hal itu menimbulkan korban
terhadap 39.069 jiwa dan 18.372 kepala
keluarga. Angka tersebut merupakan
representasi dari kasus-kasus di permukaan.
Sementara angka sesungguhnya, bisa jadi jauh
lebih tinggi mengingat sebagian besar konﬂik
bersifat laten dan tidak selalu tampak. Rezim UU
CK semakin memperkuat pengakuan bersyarat
Masyarakat Adat sebagaimana yang telah
dipraktikkan negara selama ini: “Tidak ada
Keberadaan Masyarakat Adat tanpa Peraturan
Daerah (Perda).” Dengan logika itu, maka bisa
dipastikan Masyarakat Adat semakin kesulitan
untuk menikmati hak asal-usulnya. Sedangkan
karpet merah yang dipersiapkan lewat UU CK
bagi kepentingan investasi, akan menjadi
tsunami pemusnahan eksistensi Masyarakat
Adat beserta hak-hak tradisionalnya. UU CK
adalah wujud nyata perjamuan resmi antara
kekuasaan dan korporasi. Pesta para oligarki.

Perjuangan Masyarakat Adat Komunitas Cek Bocek Selesek Reen Sury
di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam
mempertahankan wilayah adatnya.
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Opini
Kelahiran UU CK juga menandai babak baru perbudakan di
Indonesia dengan menyatakan bahwa lapangan kerja
satu-satunya hanyalah yang dapat diciptakan dengan
investasi skala besar. UU CK abai terhadap perlindungan
pekerjaan tradisional sebagaimana diatur dalam Konvensi
International Labour Organization (ILO) No. 111 Tahun
1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
yang telah diratiﬁkasi oleh Indonesia melalui UU No. 21
Tahun 1999 yang mewajibkan negara untuk mengambil
langkah untuk menghilangkan diskriminasi dalam hal
hubungan ketenagakerjaan dan pekerjaan berdasarkan ras
dan warna kulit, terutama terkait penduduk asli dan
Masyarakat Adat serta menegakkan hak Masyarakat Adat
untuk dapat memperoleh penghidupan dengan tetap
menghormati pekerjaan tradisional mereka. Padahal, di
tengah pandemi ini, kita melihat betul bagaimana sektor
pekerjaan tradisional, terutama petani dan nelayan
tradisional, merupakan garda depan dalam mengatasi
krisis pangan.
Pengesahan RUU MA
Di tengah tumpang-tindih pengaturan hak Masyarakat
Adat dan ancaman baru dari adanya UU CK, pengesahan
RUU MA adalah keharusan tindakan aﬁrmasi atas
pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asal-usul
Masyarakat Adat yang telah dideklarasikan konstitusi.
Pengesahan RUU MA merupakan jalan keluar untuk
mengatasi ketimpangan agraria, kemiskinan, kerusakan
ekologis, dan ancaman krisis.

Percepatan pengesahan RUU MA juga
harus diikuti dengan perbaikan
substansi draf RUU MA yang telah
dipersiapkan DPR RI, antara lain dengan
memastikan proses pendaftaran atau
penetapan Masyarakat Adat dan hakhak tradisionalnya yang mudah bagi
Masyarakat Adat, murah bagi
pemerintah dan hasilnya legallegitimate, pentingnya klausul tentang
hak restitusi dan rehabilitasi bagi
Masyarakat Adat, menghapus pasal
tentang evaluasi keberadaan
Masyarakat Adat, perlunya pengaturan
penyelesaian konﬂik dan kelembagaan
independen yang mengurusi
Masyarakat Adat, pentingnya
pengaturan mengenai hak kolektif
perempuan adat, dan beberapa isu
krusial lainnya.
DPR dan pemerintah harus segera
duduk bersama untuk memastikan
pembahasan dan pengesahan RUU MA
yang sesuai aspirasi Masyarakat Adat
karena pengakuan, perlindungan, dan
pemenuhan hak Masyarakat Adat,
merupakan pengejawantahan cita-cita,
kosmologi, harapan, dan mimpi
terhadap negara yang berkemakmuran
dan berkeadilan sosial.

Aksi Massa 17 Maret 2013 menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat,
di Bundaran HI, sejak saat itu hingga kini RUU Masyarakat Adat belum juga disahkan.
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Proses audiensi di DPRD Kabupaten Nunukan.
Sumber: Dokumentasi Pribadi Yohanes.

Kriminalisasi dan Kemenangan
Masyarakat Adat Agabag
Oleh Nurdiyansah Dalidjo

K

riminalisasi terhadap Masyarakat Adat
terjadi lagi. Kali ini, hal tersebut menimpa
Masyarakat Adat Agabag Sebuku di
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Kasus bermula dari perusahaan perkebunan PT
Karangjoang Hijau Lestari (KHL) yang melaporkan
17 warga Masyarakat Adat Agabag atas pencurian
sawit di lahan HGU yang diklaim sepihak oleh
perusahaan. Dari 17 orang yang dilaporkan, lima
orang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.
Yohanes sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian
(BPH) AMAN Kalimantan Utara untuk periode
2015-2020, menjelaskan kronologis masalah.
“Sebenarnya persoalan sudah lama terjadi di
Masyarakat Adat Agabag,” ujarnya melalui
wawancara lewat sambungan telepon. “Itu mulai
memuncak pada Desember 2020 ketika mereka
dilaporkan melakukan pencurian sawit.” Yohanes
mengungkapkan bahwa Masyarakat Adat dijerat
dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Padahal,
mereka memanen sawit yang mereka tanam di
wilayah adat mereka.

Yohanes tidak begitu saja menerima. Ia melakukan
konsultasi hukum ke AMAN, mengumpulkan
data, dan mengonsolidasi lima desa terkait, yaitu
Desa Bebanas, Sojau, Tretaban, Melasu Baru, dan
Lulu. Untuk menjangkau lokasi tersebut, Yohanes
melakukan perjalanan dengan motor sekitar 12
jam dan dilanjutkan dengan speed boat selama 1,5
jam.
“Januari 2021, saya mulai mengorganisir bersama
PD (Pengurus Daerah) AMAN Agabag. Lalu hingga
Februari, kita identifikasi kronologis di desa-desa
dan terhadap orang-orang yang dilaporkan oleh PT
KHL,” ungkap Yohanes.
Ia menemukan kejanggalan, di mana satu orang
warga yang dilaporkan mencuri sawit perusahaan,
ternyata mengalami sakit stroke sejak 2018.
Dalam melalui proses yang panjang, berbelit,
dan menguras energi itu, Yohanes tidak
sendirian. Ia dibantu oleh tim advokat dari
Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara
(PPMAN) - sebuah organisasi sayap AMAN
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yang beranggotakan pengacara yang membela
Masyarakat Adat - dan Tariu Borneo Bangkule
Rajangk (TBBR) - sebuah organisasi masyarakat
setempat yang banyak beranggotakan pemudapemuda Dayak.
Yohanes mengaku bahwa kala itu warga dalam
keadaan tertekan. Mereka bahkan sempat disarankan
oleh kelompok tertentu agar menolak tawaran AMAN
untuk pendampingan. “Masyarakat tak paham,
takut. Jadi apa pun yang diminta, dilakukan,” kata
Yohanes menggambarkan situasi yang dihadapi
warga. Ia menuturkan kalau masyarakat sempat
diminta menandatangani pernyataan bahwa mereka
benar melakukan pencurian dan meminta maaf pada
pihak PT KHL. “Saat itulah mereka ditahan di Polres
Nunukan.”
Berbagai upaya dilakukan. Yohanes bersama tim
pendukung turut melakukan audiensi ke DPRD
Kabupaten Nunukan dan aksi dengan sekitar 100
massa. Rekomendasi dari pertemuan itu adalah
meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
untuk menurunkan tim investigasi ke lokasi. Mereka
mendesak agar kampung, kebun, dan tanah yang
berada di wilayah adat Agabag, dikeluarkan dari
HGU. Desakan itu punya alasan kuat mengingat
kedudukan Masyarakat Adat diakui dan dihormati
oleh negara mengacu pada Pasal 18B ayat (2) UUD
1945. Berbagai pengakuan terkait hutan adat dan
larangan kriminalisasi juga dipertegas lewat berbagai
Putusan Mahkamah Konsitusi serta Peraturan
Daerah Kabupaten Nunukan No. 16 Tahun 2018
tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

Aksi di depan Pengadilan Negeri Nunukan sesaat
sebelum pembacaan vonis hakim pada 24 Juni 2021.
Sumber: Dokumentasi Pribadi Yohanes.
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Selain dengan DPRD Kabupaten Nunukan, Yohanes
dan tim juga melakukan pertemuan dengan
Wamen ATR/BPN Surya Tjandra yang kemudian
ditindaklanjuti dengan serangkaian kunjungan dan
mediasi. Sementara itu, Masyarakat Adat di sana
tidak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai
ritual adat dan, puncaknya, aksi penutupan dua
pabrik PT KHL oleh sekitar 200-300 orang.
Perjuangan akhirnya membuahkan hasil. Pada
24 Juni 2021, Pengadilan Negeri Nunukan
memutuskan empat warga Masyarakat Adat
Agabag Sebuku, yaitu Kual, Singgung, Bapuli,
dan Abetman, bebas murni atas tuduhan yang
dilaporkan PT KHL.
“Kita yang mendampingi, harus fokus sebab di
kampung dibuat kacau dan bentrok,” ungkap
Yohanes memetik pembelajaran dari kasus. Selain
itu, ia juga berpesan agar pendamping perlu
menyemangati masyarakat untuk terus mendukung
dan bergerak bersama. “Kita bilang aksi, mereka
dukung, termasuk di pengadilan, di mana di tiga
persidangan terakhir itu kita barengi dengan aksi.
Lobi tetap jalan sambil fokus organisir kekuatan di
kampung dan lapangan, bahkan di kota, jadi kita
hearing ke DPRD dan kita ribut.”
Pengorganisiran masyarakat dan pembuktian lewat
data dan dokumen yang ditelusuri dan dipelajari
bersama dengan tim advokat PPMAN dan TBBR, ia
akui menjadi kunci kemenangan.
Setelah divonis bebas, Yohanes mendapat kabar
bahwa Masyarakat Adat Agabag menyampaikan
terima kasih kepada AMAN dan melakukan
syukuran adat.
Moh. Maulana, advokat yang turut mendampingi
Masyarakat Adat di sana, mengutarakan
pembelajaran penting. “Kalau mencermati posisi
kasus itu, kita lihat bahwa itu adalah pola lama
yang dilakukan korporasi dalam upaya perampasan
tanah. Kebun dan pohon yang mereka tanam di
tanah itu, adalah tanaman mereka sendiri dan
telah diwariskan secara turun temurun,” katanya.
“Di dalam areal yang diklaim HGU perusahaan,
sebelumnya masyarakat telah melakukan
penanaman. Langkah yang dilakukan perusahaan

ini perampasan dengan pola kriminalisasi.
Dalam proses kriminalisasi, argumentasi yang
dibangun aparat, mengatakan ini adalah tanaman
yang ditanam perusahaan. Implikasinya, kalau
masyarakat divonis bersalah dengan sangkaan
pencurian buah sawit, tidak hanya berimplikasi
pada upaya untuk menciptakan teror atau
ketakutan, tapi melegitimasi areal wilayah yang
diklaim perusahaan dan melakukan perampasan
wilayah adat dengan biaya yang murah. Perusahaan
tidak perlu bayar ganti rugi, tapi cukup lakukan itu
dengan produk legitimasi pengadilan.”

peringatan kepada perusahaan. Itu adalah aksi
langsung yang sangat maju karena kita tidak
punya kekuatan modal. Masyarakat Adat selalu
jadi pihak yang rawan dikriminalisasi, apalagi sulit
mempercayai aparat penegak hukum dalam hal
supremasi hukum.”

Advokat anggota PPMAN Wilayah Sulawesi Selatan
itu juga menjelaskan kalau dalam setiap advokasi
terhadap kasus serupa, yang perlu dilihat adalah
bahwa itu problem struktural dan kita berhadapan
dengan kekuatan modal. Sehingga, mendorong
solidaritas di tingkat akar rumput menjadi catatan
penting. Kesadaran politik Masyarakat Adat perlu
dibangun agar mereka bisa mengidentifikasi
musuh, memahami persoalan, dan melawan
kekuatan modal dengan melakukan tekanan secara
politik dan menunjukkan posisi Masyarakat Adat,
salah satunya lewat aksi protes.

Merespon keputusan tersebut, Sekjen AMAN Rukka
Sombolinggi turut mengucapkan rasa syukur dan
puji Tuhan.

“Kriminalisasi tidak bisa dihindarkan dan
merupakan hal yang akan dilakukan perusahaan,”
lanjut pria yang memulai pekerjaannya sebagai
pengacara sejak 2015. Ia mengatakan bahwa
kesadaran politik menjadi motor penggerak utama
dalam mendorong upaya advokasi yang panjang
terhadap kedaulatan Masyarakat Adat. “Dalam
kasus Agabag, beberapa kali kantor perusahaan
diserang oleh warga. Tujuan mereka mau buat

Maulana berharap akan ada lebih banyak pelatihan
paralegal karena itu dapat menambah amunisi bagi
Masyarakat Adat dalam kapasitas terkait dengan
pengetahuan hukum dan pengumpulan bukti yang
akan bermanfaat dalam upaya perjuangan litigasi.

“Mewakili Pengurus AMAN Provinsi Kalimantan
Utara sebagai pendamping Masyarakat Adat, saya
mengucapkan terima kasih yang tak terhingga
kepada PPMAN, advokat TBBR Kaltara, Ketua DPW
TBBR dan anggotanya, Kepala Desa Bebanas,
Kepala Desa Sojau, Kepala Desa Melasu Baru,
Kepala Desa Tretaban, serta seluruh lapisan
Masyarakat Adat Agabag Sebuku yang telah bekerja
keras berjuang bersama untuk membela saudarasaudara kita yang dikriminalisasi sebagai dampak
investor yang telah merampas wilayah Masyarakat
Adat Agabag Sebuku,” ucap Rukka.
Ia juga berpesan agar Masyarakat Adat bisa tetap
menjaga kesehatan di tengah situasi pandemi serta
menjaga soliditas agar tidak mudah diadu domba.
***

Aksi penutupan pabrik PT KHL. Sumber: Dokumentasi Pribadi Yohanes.
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Masyarakat Adat Serukan
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Aksi #TutupTPL di Sumatera Utara.
Aksi #TutupTPL
Sumatera
Utara.
Sumber foto: Dokumentasi
Aliansi di
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Tutup TPL.

Sumber foto: Dokumentasi Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL.
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Ketika warga dengan gigih merapatkan
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Video yang dimaksud itu merekam kejadian
sebenarnya di lapangan dan telah beredar
luas di media sosial. Dari situlah simpati
dan dukungan dari berbagai pihak, mengalir
hingga melahirkan Aliansi Gerakan Rakyat
Tutup TPL. Aliansi terbangun secara spontan
atas solidaritas terhadap perjuangan
Masyarakat Adat di Tano Batak dan terdiri
dari berbagai individu yang beragam,
termasuk pemuda adat, aktivis lingkungan,
advokat, politisi, pegiat pariwisata, dan lainlain.

Aksi Jalan Kaki Toba-Jakarta

Kampanye dan advokasi yang dilakukan oleh
Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL tak hanya
menyasar pada pengorganisiran serangkaian
aksi Masyarakat Adat dan petani dalam
menuntut para pejabat yang duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan
Pemerintah Daerah setempat, melainkan
mendesak Pemerintah Pusat untuk menutup
TPL.
Roganda Simanjuntak yang tergabung ke
dalam aliansi tersebut, menegaskan bahwa
seruan #TutupTPL adalah pula seruan untuk
menjaga kelestarian lingkungan di Danau
Toba dan sekitarnya yang pada 2 Juli 2020
lalu ditetapkan sebagai UNESCO Global
Geopark (UGG) di Paris, Perancis.
“Kerusakan di Danau Toba salah satunya
disebabkan oleh kehadiran perusahaan
itu,” ungkapnya. “Teman-teman pelaku
wisata ikut dirugikan akibat setiap tahunnya
ada bencana longsor dan banjir bandang
di hilir karena aktivitas TPL di hulu yang
menggunduli hutan alam. Warga yang
tinggal di sekitar Danau Toba yang dilalui
truk-truk (perusahaan), ikut bersuara karena
terganggu dan terancam karena truk-truk
kayu itu arogan di jalan raya.”
Untuk menjaga seruan tetap bergaung, tiga
aktivis lingkungan, yakni Togu Simorangkir,
Irwandi Sirait, dan Anita Martha Hutagalung,
serta tim pendamping yang terdiri dari 11
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orang, melakukan aksi jalan kaki dari Toba
menuju Jakarta sebagai bentuk protes.
Mereka berangkat sejak 14 Juni 2021.
Perjalanan yang menempuh jarak sekitar
1.700 kilometer itu direncanakan akan
memakan waktu sekitar 45 hari. Tujuan
mereka adalah menemui Presiden Joko
Widodo untuk menyampaikan secara
langsung berbagai pelanggaran yang
dilakukan oleh TPL.
Kepada para wartawan yang meliput,
Togu mengutarakan bahwa aksi jalan kaki
merupakan bentuk solidaritas sekaligus
kegerahan terhadap TPL. “(Lewat) aksi ini,
kita meminta pemerintah mencabut izin
konsesi TPL,” katanya.
Abdon Nababan, Wakil Ketua Dewan AMAN
Nasional, ikut mendukung dan bersuara
lantang. Ia berkomentar kalau Presiden Joko
Widodo sudah beberapa kali membahas
konflik antara Masyarakat Adat dan TPL,
sehingga aksi maupun seruan untuk
menutup TPL, adalah dukungan terhadap
lontaran janji presiden untuk mengembalikan
hutan adat kepada Masyarakat Adat.
“Perusahaan melakukan penanaman paksa
di wilayah konflik sampai (melakukan
tindak) kekerasan. Di tengah pandemi ini,
Masyarakat Adat dan para pendukungnya
melakukan aksi unjuk rasa di mana-mana.
Ini ancaman di tengah pandemi,” kata Abdon
pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
di Komisi IV DPR RI pada 8 Juli 2021. “Jadi,
ingatkan pemerintah supaya perusahaan
pemegang konsesi, menghentikan dulu
operasinya di wilayah konflik sebab itu
akan direspon oleh Masyarakat Adat dan
masyarakat lokal lewat aksi.”
Tanggal 13 Juni 2021, 23 perwakilan
Masyarakat Adat bersama AMAN Wilayah
Tano Batak dan Kelompok Studi dan
Pengembangan Prakarsa Masyarakat
(KSPPM), telah melakukan pertemuan

dengan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan para
pejabat terkait di Hotel Khas Parapat.
“Kami akan mendengarkan apa yang dialami
dan diharapkan oleh Masyarakat Adat,
sehingga segera bisa dilakukan berbagai
upaya untuk menyelesaikan konflik,” jelas
Siti Nurbaya. Niat baiknya itu tertuang
pada Surat Keputusan Menteri LHK RI No.
SK.352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021
tentang Langkah-langkah Penyelesaian
Permasalahan Hutan Adat dan Pencemaran
Limbah Industri di Lingkungan Danau Toba.
Sementara itu, Direktur KSPPM Delima
Silalahi yang ikut hadir, mengutarakan
bahwa Situ Nurbaya dan jajarannya di
Kementerian LHK selalu merespon dengan
baik pengaduan masyarakat. Ia optimis
pada penyelesaian konflik tersebut dengan
mengatakan, “Kami sangat berharap ada
hasil dari pertemuan ini. Ada upaya serius
penyelesaian konflik Masyarakat Adat
dan pengembalian wilayah adat kepada
Masyarakat Adat.”

perselisihan di kalangan Masyarakat Adat
sendiri. “TPL membuat rusak hubungan
keluarga. Abang-adik tidak saling sapa
akibat pecah belah yang dilakukan TPL.
Keberadaan konsesi di hutan kemenyan
kami juga berdampak pada menurunnya
sumber ekonomi masyarakat karena telah
banyak pohon kemenyan kami ditebang oleh
perusahaan.” Belum usai satu persoalan,
tantangan lain juga kian mulai menghantui
warga dengan adanya rencana proyek terkait
food estate di Tano Batak.
Saat ini, AMAN terus berjuang bersama
Masyarakat Adat dalam membangun
komunikasi dengan jaringannya. “Kita sudah
kerja untuk advokasi terkait hutan adat dan
keberadaan konsesi TPL dan sedang berjalan
juga advokasi dan kampanye di (tingkat)
internasional. Kita sudah lakukan aksi
massa di Toba pada 24 Juni dan di Tapanuli
Utara padal 7 Juli. Kemudian, kami akan
rencanakan aksi di Humbang Hasundutan
dan Samosir,” ungkap Roganda Simanjuntak.
***

Eva Junita Lumban Gaol mewakili
Masyarakat Adat, menggambarkan
bagaimana konflik telah menimbulkan

Pertemuan Masyarakat Adat dengan Menteri LHK Siti Nurbaya.
Sumber foto: Dokumentasi Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL.
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Mina Setra. Sumber foto: Dokumentasi pribadi.

Gerakan Budaya untuk Perlawanan
Obrolan bersama Deputi IV Sekjen AMAN Urusan Sosial Budaya Mina Setra

S

ituasi krisis Covid-19 tidak menyurutkan
semangat Masyarakat Adat untuk berjuang
lewat berbagai cara. Pada awal pandemi,
ketika berbagai komunitas adat melakukan
penutupan kampung-kampung, kita banyak
mendengar kabar tentang ritual yang dilakukan.

Kita ingin tahu situasi terkait aktivitas budaya
Masyarakat Adat selama pandemi. Apakah tetap
berjalan dan bagaimana penyesuaiannya?

Selama lockdown, komunitas bisa melakukan
aktivitas seperti biasa di dalam kampung.
Masyarakat Adat melakukan ritual tolak bala,
Bagi komunitas-komunitas adat yang mampu
berkomunikasi dengan para leluhur dan minta
melakukan karantina kampung secara mandiri
perlindungan dari penyakit. Tapi, ada upacara
dan bermartabat, berbagai aktivitas masih bisa
yang mengalami penyesuaian. Kalau di Dayak,
dilakukan di dalam kampung. Kegiatan-kegiatan
ada pesta panen padi atau Gawai yang biasanya
kebudayaan tidak hanya berjalan seperti biasa,
diselenggarakan besar-besaran dan mengundang
melainkan menguat di tempat-tempat tertentu.
publik, tahun lalu disesuaikan dengan tidak
dilakukan besar-besaran dan hanya mengundang
Pada kesempatan ini, Gaung AMAN berbincang
warga kampung. Tahun ini pun akan tetap begitu
dengan Deputi IV Sekjen AMAN Urusan Sosial
sebab pandemi kian mengganas. Ritual lain terkait
Budaya Mina Setra dalam membahas situasi terkini
kelahiran, perkawinan, kematian, masih dilakukan
dan aktivitas budaya yang dilakukan Masyarakat
dalam skala kampung.
Adat di tengah pandemi. Selain itu, Mina juga
mengajak kita melihat lebih dalam tentang
bagaimana budaya dan kebudayaan dari perspektif
Masyarakat Adat.
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Kita tahu Masyarakat Adat seringkali menghadapi
stigma dan diskriminasi atas identitas budayanya,
misalnya ketika melakukan ritual, ada ujaran
yang dikaitkan dengan ilmu hitam atau musrik.
Mengapa itu terjadi?
Itu muncul dimulai dari kehadiran agama-agama
baru. Kalau di Dayak, dengan adanya Kristen
masuk ke komunitas, ritual-ritual yang dilakukan
dianggap penyembahan berhala atau setan.
Itu terjadi di mana-mana. Penyesuaian antara
agama dan budaya Masyarakat Adat, tidak selalu
mudah. Katolik mulai melakukan inkulturasi
menyambungkan agama dan kepercayaan. Di
Indonesia, ada enam agama yang diakui. Tak
semua agama itu punya sikap yang ramah
terhadap tradisi dan kebudayaan Masyarakat
Adat. Dari agama, kemudian (masalah stigma dan
diskriminasi) merambah ke urusan lain, termasuk
sosial dan politik.
Lalu, apa makna budaya atau kebudayaan dalam
perspektif Masyarakat Adat?
Budaya itu karya cipta yang dilahirkan dari
pengejawantahan kehidupan. Jadi, pengalamanpengalaman yang secara sadar diformulasikan
dari karya cipta dan jadi konsep kebudayaan. Ada
sistem kehidupan, ideologi, pengorganisasian
secara sosial, pengetahuan dan teknologi, seni
yang bermacam, moral atau nilai-nilai, hukum
adat, adat istiadat, upacara, sistem bahasa,
dan lainnya. Itu terus terjadi dan dinamis.
Keistimewaan Masyarakat Adat itu kebudayaan
diikat oleh kolektivitas atau kebersamaan dan
menetap dalam satu wilayah yang sama, maka
muncul kelompok-kelompok kebudayaan. Dalam
konteks Indonesia, keberagaman budaya justru
jadi kekayaan yang dijaga dan dipelihara sebagai
modal utama dan identitas bangsa, bukan
pemecah belah.
Menyinggung tentang hak budaya sebagai bagian
dari HAM, Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat
Adat (UNDRIP) juga menyinggung tentang itu.
Bagaimana kita memahami perbedaan hak

budaya dalam konteks HAM dan hak kolektif
Masyarakat Adat?
Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat
Adat diperjuangkan lebih dari 20 tahun. Itu
deklarasi yang paling lengkap bicara tentang
hak Masyarakat Adat. Terkait kebudayaan, ada
cukup banyak pasal yang intinya menjamin
hak Masyarakat Adat untuk mempertahankan,
melindungi, dan mengembangkan serta
mengontrol tradisi dan adat. Jadi, ada
kedaulatan budaya dan cakupannya luas. Tapi,
hingga kini, belum ada pendokumentasian yang
komprehensif di Indonesia tentang tradisi dan
adat budaya. Sebab, setiap komunitas punya
keunikan. Itulah yang jadi PR (pekerjaan rumah)
kita yang panjang karena itu membutuhkan
waktu, tenaga, dan ketersediaan narasumber
yang punya memori kolektif. Banyak tetua
atau narasumber yang sudah tidak ada dan
banyak anak muda tidak percaya diri untuk
melanjutkannya, sehingga banyak tradisi dan
adat budaya Masyarakat Adat yang mulai hilang
atau punah. Yang membedakan soal hak itu,
adalah antara yang kolektif dan individual. Hak
kolektif menjamin perlindungan terhadap suatu
komunitas yang berada dalam suatu cakupan
wilayah. Jadi, mengakui satu itu semua sebab
semua berada dalam satu kesatuan. Kalau hak
individu, ya hak orang per orang. Di Indonesia,
kita masih belum punya pengakuan dan
perlindungan pada hak kolektif. Itu yang kita
perjuangkan lewat Undang-Undang Masyarakat
Adat.
Apakah itu berarti dengan Masyarakat Adat
mempertahankan kebudayaannya, adalah
pula bagian dari perlawanan - bahwa tindakan
kebudayaan adalah bagian dari tindakan
politik?
Di Indonesia, ada upaya untuk melindungi atau
mengakui kebudayaan Masyarakat Adat kalau
bicara Undang-Undang tentang Pemajuan
Kebudayaan yang di dalamnya menyinggung
objek pemajuan kebudayaan. UU itu tidak
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sekaya UNDRIP meski meliputi berbagai hal:
tradisi lisan, seni, manuskrip, bahasa, dan
lainnya. Tapi, ada satu hal yang tidak ada. Suatu
kebudayaan tidak akan bisa muncul kalau tidak
ada alas kebudayaannya. Di Masyarakat Adat,
alas itu wilayah adatnya. Kalau kita melihat
berbagai ritual, tarian, dan lainnya, itu pasti
mengekspresikan hubungan Masyarakat Adat
dengan alam, tanah, hutan, air, wilayah adat secara
utuh. Jadi, kalau wilayah adat hilang, maka adat
istiadat mereka bisa hilang. Tak mungkin akan
dilakukan upacara adat di wilayah yang sudah
menjadi tambang atau perkebunan sawit karena
rumah leluhur sudah hancur. Ada hubungan yang
kuat dan tak bisa dibantah dengan wilayah adat
sebagai alas kebudayaan.
Seperti apa itu perlawanan dengan pendekatan
budaya? Apa poin strategis dari melawan lewat
cara atau ruang kebudayaan?
Kalau kita bicara konteks perlawanan melalui
kebudayaan, Masyarakat Adat dari dulu konteks
hidupnya itu survival (bertahan hidup). Mereka
hidup di tengah alam raya yang luas dan,
ketika belum ada tambang dan lainnya, mereka
menciptakan berbagai hal untuk bertahan. Dalam
situasi sekarang, perlawanan itu juga bagian dari
survival mereka. Karena pentingnya alas dari
kebudayaan, wilayah adat, banyak Masyarakat
Adat melakukan perlawanan dengan berbagai
cara semata-mata untuk melindungi ruang
hidup: menyelenggarakan ritual, menggunakan
pakaian tradisional, melakukan aksi dengan
bawa identitas budaya. Ada juga yang pergi
ke hutan dan mengikat pohon-pohon dengan
simbol adat. Ada juga cara yang sifatnya lebih
ke pengaturan, misalnya sasi, untuk mengatur
sumber daya itu cukup dan tidak dieksploitasi.
Masyarakat Adat sudah punya pengalaman lebih
dulu dalam melakukan pengorganisasian sosial.
Jadi, perlawanan itu ada di komunitas. Kita
ingin membangkitkan kebudayaan untuk bentuk
perlawanan pada situasi sekarang dan itu bisa
beragam.
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Bagaimana upaya negara dalam memulihkan
hak budaya Masyarakat Adat di tengah kuatnya
stigma dan diskriminasi, di mana hak kolektif
Masyarakat Adat belum diakui secara penuh?
Pemerintah harus memulai dengan kesadaran
bahwa kebudayaan tak akan berdiri tanpa
alasnya. Dengan melindungi wilayah adat dan
komunitasnya, maka kita melindungi objek
pemajuan kebudayaan itu. Jadi, kalau tidak
melindungi tanah dan wilayah adat, itu akan
susah perlindungan kebudayaan diteruskan
sebab akan jadi sesuatu yang kosong dan
kehilangan makna. Makna itu melekat pada
tanah dan wilayah adat.
Belakangan, kita menyaksikan Presiden Joko
Widodo dan para pejabat sering menampilkan
diri menggunakan atribut budaya Masyarakat
Adat, seperti baju adat. Sementara itu,
kebijakan pemerintah tak kunjung berpihak
kepada Masyarakat Adat, bahkan perampasan
wilayah adat dan kriminalisasi terus
berlangsung. Apa komentar Anda tentang hal
tersebut?
Dari sisi sosial, banyak orang menggunakan
atribut atau pakaian adat. Tentu saja,
Masyarakat Adat senang karena ada bentuk
pengakuan dengan orang menggunakan
itu. Tapi, ada yang disebut dengan cultural
appropriation (apropriasi budaya): bagaimana
menggunakan atribut secara benar dengan
menaruh hormat pada budaya itu sendiri.
Itu yang perlu disadari masyarakat umum,
termasuk para desainer pakaian. Pakaian adat
digunakan model fesyen, sepanjang masih
menghormati adat istiadat yang melekat,
itu tak ada masalah. Dari sisi politik, itu
jadi bagian tidak respect pada kebudayaan.
Yang digunakan Pak Presiden dan pejabatpejabat itu contohnya. Maksudnya apa
menggunakan pakaian adat? Merayakan
keberagaman? Itu merayakan keberagaman
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Obrolan dengan Deputi IV
ini, juga dapat didengar le

yang sudah kehilangan makna. Jadi, kemunafikan:
menggunakan pakaian adat, tapi komunitasnya
digusur, sementara pakaiannya diagungkan dan
dipuji. Cara seperti itu tidak benar!
Bagaimana masyarakat umum seharusnya melihat
identitas budaya Masyarakat Adat? Hal-hal apa
yang penting untuk diperhatikan?
Menggunakan atribut adat itu harus tahu maknanya
apa, digunakan saat apa, dan tujuannya apa.
Misalnya, dalam komunitas itu pakaian tertentu
hanya bisa digunakan dalam upacara penting dan
tak sembarangan dipakai sebab mengandung
makna hubungan dengan leluhur, jadi cek
dulu sesuatu yang berasal dari kebudayaan
Masyarakat Adat kalau mau digunakan publik agar
penghormatan terjadi, sehingga mereka bisa tetap
menikmati kebudayaan dengan tetap menghormati
kebudayaan yang ada.
Saat ini, apa yang tengah dilakukan AMAN
bersama komunitas adat terkait kebudayaan?
Tahap pertama, kita bersama dengan para pemuda
adat melakukan pendokumentasian data komunitas
adat yang mencakup keseluruhan aspek, mulai dari
aturan adat, tata kelola, hingga pengaturan wilayah
adat. Dari proses itu, banyak kita tahu ada adat
istiadat yang sudah hilang atau tidak dipraktikkan
lagi karena penutur atau orang yang punya otoritas
melakukan itu, sudah tidak ada. Di Talang Mamak
misalnya, ada Gawai Gedang yang sempat hilang.
Itu ritual besar yang mempertemukan seluruh batin
untuk selebrasi atau tolak bala atau syukuran atau
doa keselamatan. Teman-teman menyadari itu
penting karena itulah yang mempersatukan seluruh
Masyarakat Adat di Talang Mamak. Jadi, mereka
mulai pendokumentasian apa itu dan bagaimana
itu dilakukan dan apa maknanya secara kultural.
Sehingga, mereka mulai menghidupkan itu kembali.
Hari diselenggarakannya selebrasi tersebut pun
dijadikan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Talang
Mamak dan kembali dirayakan tiap tahun.

Sekjen AMAN Urusan Sosial Budaya Mina Setra pada artikel
ewat siniar Radio Gaung AMAN melalui www.radio.aman.or.id

Apa pesan bagi Masyarakat Adat yang tengah
berproses merevitalisasi dan mengembangkan
kembali kebudayaannya yang hancur?
Untuk pemuda adat, kembali ke kampung
masing-masing! Bekerja dengan para tetua,
perempuan adat, dan seluruh warga! Kampung
kita membutuhkan kita. Semangat itu harus
menjadi semangat kolektif. Kalau kerja bersama
dan bangkitkan semangat komunitas, itu akan
bisa dilakukan dan prosesnya bisa lebih cepat.
Kalau sudah terpecah belah dan pemuda
adat tak peduli kampung, maka komunitas
dan wilayah adat mudah dihancurkan dan
diokupansi. Anak muda sebagai garda depan,
harus menyadari itu dan membangkitkan
semangat. Sebagai pemuda adat, bisa
bekerja dengan berbagai kreativitas, misalnya
pendokumentasian, pembuatan sekolah adat,
pengelolaan kebun-kebun sayur dan obat
herbal. Gunakan adat sebagai basis. Kita bisa
menghubungkan adat dan modernitas, seperti
menggunakan teknologi komunikasi dan media
sosial untuk mempromosikan berbagai kearifan
lokal sekaligus mempertahankan wilayah adat.
***

Obrolan dengan Mina Setra
pada artikel ini, juga dapat
didengar pada Podcast Radio
Gaung AMAN melalui Spotify
atau www.radio.aman.or.id.
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Kilas Balik Pemuda Adat
yang Pulang Kampung
Oleh Jakob Siringoringo

“Siang, Ketua,” jawab sosok di ujung telepon itu.
Saya langsung menyambut dan melanjutkan misi
khusus untuk berbincang dengannya. Setelah
mendapatkan izin, saya merekam percakapan
kami. Dia tidak banyak basa-basi dan lekas
mengerti maksud saya yang hendak menuliskan
profil dan pengalamannya memutuskan untuk
pulang kampung sekaligus berkarier di kampung.
Nama lengkapnya Solihin. Dia adalah pemuda
adat asal Barambang Katute, Kabupaten Sinjai,
Sulawesi Selatan dan juga anggota Barisan
Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Daerah Sinjai.
Perawakannya kurus dengan rambut gondrong
keriting, murah senyum, dan mudah akrab dengan
siapa saja.
Untuk memperkenalkan sosok Solihin, tidaklah
rumit. Saya bisa simpulkan dengan gampang
untuk bilang dia orang yang sederhana, baik
dalam penampilan maupun perbuatan. Walau
sederhana, dia banyak berbuat atau bertindak
nyata. Hal itu dibuktikannya ketika dia mengajak
teman-teman sesama pemuda di kampungnya
untuk memulai kerja-kerja kolektif, yakni bertani.
Sekitar tahun 2015, dia bersama dengan temantemannya di Sinjai mengawali sesuatu lewat
diskusi kecil dalam rangka mengajak anak-anak
muda untuk berkarya di kampung halaman. Ia
berpandangan bahwa gaung gerakan sosial
di kota-kota, kurang menyentuh pada tingkat
komunitas adat atau kampung. Baginya, kampung
juga merupakan basis gerakan sosial yang tidak
kalah penting.
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Potret Solihin. Sumber foto: Dokumentasi pribadi.

Solihin kemudian menggagas istilah yang
bertujuan membangun kampung, seperti bangun
desa atau pulang kampung. Kelak istilah itulah
yang disambut dengan hadirnya Gerakan Pulang
Kampung yang digagas secara terorganisir oleh
BPAN. Melalui ide tersebut, Solihin mengajak
teman-teman dari komunitas adat maupun
luar komunitas adat untuk sama-sama mulai
membuka lahan kolektif.
Untuk mewujudkan gagasannya, Solihin mengaku
kalau itu tidak mudah dan membutuhkan waktu.
Tapi, proses yang terbilang tak gampang itulah
yang justru mematangkan pengamatannya untuk
membuat anak-anak muda kemudian tertarik. Dia
menemukan pendekatan yang berhasil menggaet
anak-anak muda di kampungnya untuk terlibat
bersama-sama dengannya dalam membangun
kebun kolektif. Pendekatan itu adalah dengan
mengajak para pemuda dengan terjun langsung
bertani.
“Mereka ‘kan petani. Gerakan Pulang Kampung
menjadi jawaban atas kebutuhan sehari-hari,”
katanya dengan logat khas selayaknya cara orang
Sulawesi Selatan berbicara. “Bagaimana mereka
memenuhi kebutuhan hidupnya hingga bisa
mandiri tanpa ketergantungan dari luar? Dengan

bertani, mereka bisa terbebas dari kebutuhan
sehari-hari, bahkan dari godaan untuk mencari
pekerjaan di luar kampung.”

depan kampung, tidak harus bergantung pada
orang lain, apalagi harus mengosongkan kampung
halaman.

Sejak itu, Gerakan Pulang Kampung yang dia
inisiasi perlahan berjalan dan menjadi suatu tren
tersendiri bagi anak-anak muda di Sinjai. Lahan
kolektif yang mereka kelola, seluas 1,2 hektar dan
terpisah-pisah di tiga titik yang berdekatan. Di
lahan itu, mereka menanam bawang merah, cabai,
dan sayur-sayuran serta membudidayakan ikan.
Pengelolaannya tidak kaku. Mereka bergiliran saja
dengan empat sampai lima orang sesuai dengan
waktu senggangnya masing-masing. Uniknya,
kebun kolektif itu menjadi lokasi mereka juga
untuk nongkrong. Jadi, bekerjanya tidak seharian
penuh layaknya petani pada umumnya, tapi tetap
efektif. Itulah bertani dengan gaya anak muda,
menurutnya.

Selama pandemi, Solihin juga mengutarakan
bahwa mereka tidak kesulitan dalam hal pangan.
Kedaulatan pangan justru semakin bertumbuh dan
mengubah banyak perhatian pemuda adat yang
mulanya dari sekadar membayangkan mencari
pekerjaan di kota, menjadi membuka lahan
masing-masing. Misalnya, mahasiswa yang kuliah
dari rumah, bisa lebih fokus sambil mengurus
kebunnya. Pandemi justru menjadi pembuktian,
ternyata hanya kampunglah yang berdaulat dan
tangguh. Para pemuda adat bisa bersantai pula di
kebun sambil kuliah secara daring.

“Untuk membangun rasa kepercayaan diri itu
penting,” lanjut Solihin pada obrolan lewat
sambungan telepon.
Saya juga percaya kalau di kampung pun para
pemuda bisa produktif dengan berternak, bertani,
berkebun, dan lainnya. Yang penting kita punya
kemauan mengurus wilayah adat. Kalau di
kampung, minimal kebutuhan sehari-hari pasti
terpenuhi.
“Sinjai, secara kultural,” katanya, “(merupakan)
basis gerakan sosialnya di kampung yang
mayoritas Masyarakat Adat dan petani.” Buruh
nyaris tidak ada. Konsepnya, percaya kampung
adalah kekuatan. Di sinilah proses saling menulari
rasa percaya diri dan semangat itu berkembang
menjadi seperti virus. “Membangun kepercayaan
diri itu butuh proses untuk saling membangun
penyadaran,” ungkap petani muda itu.
Semua aktivitas tersebut semakin memperkuat
rasa percaya diri pemuda adat untuk bergerak
di kampung. Pada masa pandemi Covid-19 ini,
Gerakan Pulang Kampung kian menjadi kenyataan
yang tak terbantahkan. Dengan mengurus
kampung, nasib generasi penerus maupun masa

Kebun kolektif yang digagas Solihin, akhirnya
berdampak pada anak-anak muda yang diajaknya
bertani. Mereka - dengan inisiatif sendiri - bekerja
di lahannya masing-masing lewat penerapan
prinsip dan pola yang didapatkan dengan belajar
langsung di kebun kolektif. Dengan kata lain,
praktik bertani membawa dampak positif pada
pola pikir anak-anak muda dalam memandang
kampung dan memanfaatkan wilayah adat masingmasing.
Rata-rata pemuda adat yang diajak Solihin pulang
kampung dan mengurus wilayah adat itu, adalah
mahasiswa. Di sisi lain, Gerakan Pulang Kampung
yang dia gerakkan, juga tidak berarti menegaskan
sikap anti-kota. Melainkan, upaya dalam menjaga
semangat mengelola dan membangun kampung.
Melalui Gerakan Pulang Kampung, dia melakukan
pengorganisasian pemuda di kampung. Gerakan
itulah yang menyatukan pemuda-pemuda adat di
kota, terutama mahasiswa, untuk mau pulang dan
membangun kampungnya.
Selama ini, anak-anak muda justru terpisah
semakin jauh dari kampungnya, apalagi setelah
mengenyam pendidikan tinggi. Bahkan berbalik
ketika lulus, mereka malah memandang
pemuda adat itu (dengan stigma) seperti
sosok yang kampungan, ketinggalan zaman,
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dan lainnya. Padahal, sejak kecil mereka
menimba pengetahuan di kampung. Itulah yang
dikhawatirkan Solihin. Ketika anak-anak muda
pergi ke luar kampung secara berbondongbondong, artinya kampung hanya diurus oleh
orang-orang tua. Situasi itu justru mempermudah
perampasan wilayah adat.
“Karena itu kampung harus tangguh. (Kampung)
butuhlah kita untuk sama-sama pulang dan
menjadikan kampung sebagai basis gerakan
sosial. Dan Gerakan Pulang Kampung adalah salah
satu alat untuk mewujudkan cita-cita Masyarakat
Adat, yaitu adil dan sejahtera dengan berdaulat
secara politik, mandiri secara ekonomi, dan
bermartabat secara budaya,” tuturnya.
Pria yang juga bekerja sebagai staf di AMAN
Wilayah Sulawesi Selatan itu, berkeyakinan penuh
bahwa Masyarakat Adat merupakan salah satu
kelompok masyarakat yang akan menciptakan
perubahan besar di masa depan. Dia juga
menegaskan bahwa Masyarakat Adat adalah
pemilik ilmu pengetahuan, pemilik sumber daya
manusia, dan sumber daya lainnya, mulai dari
alam sampai hal-hal yang tak terlihat (intangible).

dialami Masyarakat Adat selama ini. Contohnya,
seringkali Masyarakat Adat dipersulit, kalau bukan
diabaikan, dalam hal mengakses wilayah adatnya
hanya karena negara mengklaim satu bagian dari
wilayah adat, seperti hutan adat yang sempat
dimasukkan menjadi kawasan hutan negara.
“Di komunitasku, dulu ada ancaman tambang,”
jelasnya. “Jadi, saya merasa senasib
sepenanggungan karena saya juga generasi
penerus Masyarakat Adat.”
Di penghujung obrolan, Solihin berpesan kembali
bahwa pemuda adat yang membangun Gerakan
Pulang Kampung, adalah pemilik masa depan
dengan tetap produktif dan menjadikan basis
gerakan sosial sebagai hal yang berharga di masa
mendatang.
Saya lantas mengucapkan terima kasih padanya
yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi
cerita dan menggali pengalamannya selama ini.
Percakapan yang sudah saya rekam pun saya
tutup. Namun, perbincangan dengan Solihin
akan tetap meninggalkan jejak bagi saya sebagai
pemuda adat, untuk pula merasa perlu merawat
dan menjaga kampung kini dan nanti.

Gerakan Pulang Kampung yang dirintis Solihin
juga berlatar belakang dari pengalaman pahit yang

***
* Penulis adalah Ketua Umum BPAN.

Kegiatan para pemuda adat dari Masyarakat Adat Barambang Katute
dalam bertani secara kolektif. Sumber foto: Dokumentasi pribadi.
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wal Juni 2021, Gugus Tugas
#AMANkanCovid19
melaporkan temuan kasus
adanya Warga Adat yang positif
Covid-19 dibeberapa Kabupaten di
Nusantara, bahkan hingga di
pedalaman, pulau-pulau kecil dan
batas terluar Republik ini (Kepulauan
Aru & Pulau Enggano).

A

liansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN) mengajak
kalian semua untuk ikut
membantu dan bersolidaritas
bergotong-royong menjaga Wilayah
Adat dari Covid-19. Mari ulurkan
tangan dengan berdonasi melalui :
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Nomor Rek: 1270006570905
Bank Mandiri KCP Pejaten, Jakarta
Narahubung
Firman 081318335840

#DonasiUntukMasyarakatAdat
#DaruratCovid19MasyarakatAdat
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Garda Depan
Kedaulatan
Pangan
Oleh Nurdiyansah Dalidjo

R

akyat Penunggu adalah Masyarakat Adat
yang berada di Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara. Tahun 2017 lalu, AMAN
menyelenggarakan Kongres Masyarakat Adat
Nusantara Kelima (KMAN V) di sana, tepatnya di
Kampung Tanjung Gusta yang merupakan wilayah
adat yang telah direklaim dari PT Perkebunan
Nusantara Dua (PTPN II). Suasana di Kampung
Tanjung Gusta dan kampung-kampung sekitarnya
begitu kering di musim kemarau. Tetapi, Masyarakat
Adat terus bergerak. Setelah memenangkan kembali
tanah leluhur, mereka berjuang untuk menyuburkan
lahan pertanian yang rusak akibat perkebunan
monokultur berskala besar di masa lalu. Ada peran
perempuan adat di situ.
Sehari-hari, aktivitas Masyarakat Adat Rakyat
Penunggu berjalan seperti biasa dengan berbagai
penyesuaian dan pembatasan. Sebagian besar
warga menggantungkan hidup dari bertani.
Suasana kampung memang tak seramai sebelum
wabah. Berbagai aktivitas kumpul-kumpul tak
diperkenankan lagi sejak pandemi terjadi.
“Situasi kami terkait wabah, itu awalnya masyarakat
seperti dihantui dengan yang namanya virus
Covid-19,” ungkap Meiliana Yumi - atau akrab
disapa Yumi - menggambarkan kondisi di kampung.
“Tadinya kawan-kawan kita biasa berkumpul,
melakukan kegiatan di kampung, itu langsung
terhenti…. Masyarakat Adat merasa takut dan
menghindari semua kegiatan rutin untuk pertemuan
atau pengajian. Kami masih tetap di rumah dan
sangat menjaga.”

30

GAUNG AMAN

EDISI JULI-SEPTEMBER 2021

Potret Meiliana Yumi. Sumber foto: Dokumentasi pribadi.

Inisiatif Pengembangan Kebun Kolektif
Di Sumatera Utara, berbagai kelompok perempuan
adat terorganisir ke dalam sejumlah wilayah
pengorganisasian, termasuk di Kampung Menteng
yang menjadi bagian dari Rakyat Penunggu. Dalam
beberapa tahun sebelum pandemi, PEREMPUAN
AMAN telah lebih dulu memulai kegiatan membangun
kebun kolektif atau demplot. Yumi berbagi kisah
bagaimana awal mulanya ia dan kawan-kawan di
sana menginisiasi keberadaan kebun-kebun kolektif
di wilayah adatnya.
“Kami menyadari kalau kami harus mengelola kebunkebun kolektif tersebut karena perempuan adat di
Rakyat Penunggu sulit kalau diajak duduk bersama
untuk bertemu dan berbicara. Mereka lebih senang
langsung bekerja di kebun,” kata Yumi. Ia bersama
yang lain mengawalinya dengan membentuk satu
kelompok yang terdiri dari lima sampai sepuluh
orang. “Kami memulai itu, sehingga kebun kolektif
yang kita kerjakan bersama itu bisa dilihat dulu, baik
dilihat sesama perempuan adat anggota PEREMPUAN
AMAN, pengurus, maupun para lelaki.”

Sawah di wilayah pengorganisasian PHD Deli.

Sumber foto: Dokumentasi pribadi.

Dari situlah Yumi mengakui bahwa kemudian banyak
warga mulai menyadari mudahnya bekerja secara
kolektif menggarap kebun sekaligus menjadi sarana
bagi kelompok perempuan adat berkumpul dan
mengorganisir diri. Kebun pertama dibangun tahun
2018 di Secanggang dengan komoditi ubi. Dalam waktu
enam bulan, mereka panen dan sebagian uang dapat
dinikmati oleh penggarap sekaligus digunakan untuk
menggerakkan roda organisasi. Satu tahun berselang,
jumlah kebun bertambah menjadi empat yang ditanami
jagung, pisang, cabai, dan berbagai macam sayuran.
Yumi menjelaskan tentang kepemilikan dan
pengelolaan kebun-kebun kolektif itu. “Tanahnya
itu memang punya bersama. Jadi, pembagian profit
kalau mereka panen, itu mereka sisihkan keuntungan
untuk organisasi di Rakyat Penunggu, organisasi
PEREMPUAN AMAN, dan mereka yang kerja. Kalau
pembagian tugasnya, itu yang saya lihat semua
bersama, jadi lebih ringan. Misalnya, ada 10 atau 15
rante itu yang nugal berapa orang. Jadi sekalian nugal,
sekalian benih. Jadi sehari, penanaman selesai.” Rante
(rantai) adalah ukuran tanah yang lumrah di kalangan
Masyarakat Adat di Sumatera. Satu rante umumnya

setara dengan 400 meter persegi.
Menurut Yumi, tantangan bagi perempuan adat
mengorganisir diri dan membangun kebun-kebun
kolektif, tidak gampang. Ia mengungkapkan berbagai
penolakan yang pernah muncul dari komunitas
adat sendiri, termasuk kokohnya nilai-nilai patriarki
yang terutama mengakar kuat di antara para
pria. Yumi dan kawan-kawan pun terus bergerak
memanfaatkan segala celah untuk bisa bersuara
di dalam berbagai ruang pengambilan keputusan.
Mereka memberanikan diri untuk menegaskan peran
perempuan adat yang pernah ikut berjuang (bersama
kaum lelaki) mereklaim wilayah adat.
“Saat wilayah adat kami masih dikuasai PTPN II
itu kita berani. Kami (perempuan adat) siap untuk
mempertahankan tanah adat kami. Kami yang
terdepan karena kalau laki-laki yang di depan, itu
akan berdarah-darah,” ungkap Yumi. Meski begitu,
para perempuan adat kemudian ikut mengawal
proses pembuatan Perda terkait Masyarakat Adat
sebab menyadari keterhubungan dampak kebijakan
terhadap nasib perempuan adat, terutama wilayah
kelola perempuan adat.
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Kebun sayur di wilayah adat Rakyat Penunggu

adi.

Sumber foto: Dokumentasi prib

Kontribusi untuk Kedaulatan Pangan
Melalui kebun-kebun kolektif yang dikelola oleh
anggota PEREMPUAN AMAN, kelompok perempuan
adat Rakyat Penunggu pun menegaskan kontribusi
penting mereka dalam mempertahankan dan
mengelola wilayah adat secara berkelanjutan
dan adil. Hal itu terutama terkait erat dengan
kebutuhan pangan keluarga dan komunitas secara
umum. Kegiatan-kegiatan tersebut semakin terasa
relevan dan kontekstual ketika kini Indonesia
tengah diliputi bayang-bayang krisis akibat
Covid-19.
Pada masa awal pandemi, kelompok perempuan
adat di Rakyat Penunggu aktif melakukan
sosialisasi tentang Covid-19 di kampungkampung. Secara terorganisir, mereka menjelaskan
tentang informasi seputar virus korona dan upaya
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pencegahan untuk meredam rasa takut dan
mengantisipasi keterpaparan masyarakat. Yumi
dan kawan-kawan intens melakukan komunikasi
dengan organisasi, bahkan ia sempat diundang
untuk berdiskusi dengan pejabat pemerintah
setempat.
“Dengan adanya pandemi, Masyarakat Adat
yang selama ini bekerja di luar, itu diberhentikan
dari pekerjaannya, dirumahkan,” katanya. Ia dan
kawan-kawan pun kian menggiatkan aktivitas
berkebun dan mengajak lebih banyak warga
untuk mengelola tanah. “Saya mengarahkan
kawan-kawan perempuan adat dan bapakbapaknya untuk bertanam dan menjaga
ketahanan pangan kita. Kami juga sempat
kumpulkan warga yang masih mampu dan bisa
beri bantuan untuk warga yang membutuhkan.
Masyarakat bergotong royong kumpulkan beras

untuk dibagikan ke masyarakat yang butuh bahan
pokok. Kalau untuk sayuran, kami bisa berbagi
karena kami masing-masing bertanam sayuran.
Jadi, kami fokus kembali mengerjakan tanah adat
kami untuk melakukan ketahanan pangan ini.”
Ketika krisis Covid-19 turut memberikan imbas
pada perekonomian rakyat, warga komunitas adat
yang bertani, justru punya kecukupan dan bisa
berbagi makanan.
“Ternyata memang menguntungkan bagi kita,
khususnya bagi perempuan adat. Apa yang selama
ini kita tanam dan tabung, saat inilah kita petik
hasilnya.” Yumi dan para perempuan adat di sana
kerap tak sungkan mempromosikan foto-foto
hasil panen mereka yang seringkali mengundang
decak kagum dan menginspirasi kelompok lain
untuk semakin percaya diri menjadi petani. Dari
hasil bertani, perempuan-perempuan adat bisa
ikut menopang ekonomi keluarga karena sebagian
dapat dijual atau ditukar dengan komoditi lain,
bahkan ada dari mereka sempat mencoba
mengkreasikan keripik dari panen pisang kepok.
“Dengan mengelola tanah adat, sangat mampu kita
berkontribusi untuk peningkatan ekonomi. Jadi,
peningkatan ekonomi tak hanya didapat dari kerja
di luar (wilayah adat).”
Meski tak seramai sebelum pandemi melanda,
tapi kini dengan adanya pembatasan kampung,
mereka masih dapat berkumpul di ladang. Situasi
kampung-kampung di Rakyat Penunggu pun
tak lagi segersang dulu. Tanah-tanah tandus
berangsur berubah menyegarkan mata.

“Perempuan adat yang berpartisipasi mengelola,
alhamdulillah, di Kampung Menteng ada beberapa.
Kalau jumlah lahannya, di Bandar Kelipa sudah
tambah luas. Di Bandar Setia juga ada kebun
sayuran: kemangi, kangkung, bayam, daun ubi. Di
Menteng, ada kacang panjang dan cabai. Kalau di
Secanggang, tetap ubi, jagung, cabai, dan pisang.
Kami kelola tanah kosong, ada dua-tiga rante, itu
kami kerjakan,” ungkap Yumi.
Melalui kebun-kebun kolektif itulah perempuan
adat menegaskan posisi dan peran penting mereka
sebagai garda depan dalam mempertahankan
keberlangsungan komunitas. Lalu, bagaimana
rencana terhadap kebun-kebun kolektif tersebut di
tengah pandemi kini dan nanti?
“Kegiatan di kebun kolektif tetap berjalan meski
pandemi Covid-19 tak tahu kapan berlalu. Kita
tetap kerja di kebun kolektif dan kebun masingmasing untuk pertahankan pangan di wilayah
adat.” Yumi pun menyampaikan pesan bagi
Masyarakat Adat lain, “Jangan takut dengan virus
ini! Mari, kita jaga kesehatan diri dan keluarga
sesuai arahan pemerintah! Tapi, jangan juga kita
tak lakukan pergerakan. Kalau terkait pangan,
mari kita kelola tanah adat. Dengan mengelola
tanah adat, kita bisa hidup. Jangan kita hidup dari
menjual-belikan tanah adat. Kita jaga wilayah adat
kita!”
***

Kelompok perempuan adat sedang memanen sayur kangkung.

Obrolan dengan Meiliana Yumi pada artikel
ini, juga dapat didengar pada Program
Jelajah Nusantara edisi “Peran Perempuan
Adat di Tengah Wabah” pada Podcast Radio
Gaung AMAN.

Sumber foto: Dokumentasi pribadi.
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Pemuda Adat Melawan Covid-19
Oleh Nurdiyansah Dalidjo

J

elajah Nusantara merupakan program radio
produksi Radio Gaung AMAN (RGA) yang
menyajikan potret kehidupan Masyarakat
Adat dengan kearifan lokalnya. Di tiap edisinya,
Jelajah Nusantara mengajak kita untuk
mengunjungi rumah-rumah Masyarakat Adat yang
tersebar di berbagai tempat, mulai dari perkotaan,
perdesaan, kawasan hutan, pesisir, pulau kecil,
sungai, hingga pegunungan. Jelajah Nusantara
bisa dinikmati melalui situs www.radio.aman.
or.id maupun siniar (podcast) pada Spotify “Radio
Gaung AMAN.”
Selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia,
Jelajah Nusantara hadir dengan edisi khusus yang
membahas seputar kehidupan Masyarakat Adat
di tengah wabah. Pada episode berjudul “Gerak
Kreatif Pemuda Adat Melawan Covid-19,” kita
diajak berkunjung ke dua komunitas adat, yaitu
Kampung Janji di Kabupaten Toba, Sumatera
Utara (Sumut) dan Dayak Menjalin di Kabupaten
Landak, Kalimantan Barat (Kalbar). Di sana, Jelajah
Nusantara menghadirkan perbincangan dengan
dua pemuda adat.

Situasi Wabah di Kampung
Covid-19 telah memberikan dampak langsung
maupun tidak langsung terhadap kehidupan
Masyarakat Adat. Dampak tersebut beragam dan
mempengaruhi sumber penghidupan Masyarakat
Adat, terutama bagi para pemuda adat, lelaki
atau perempuan, yang merantau atau bekerja di
kota. Banyak dari mereka terpaksa harus pulang
atau kembali ke kampung. Selain karena sudah
kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi
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selama wabah, kota juga dirasa menjadi tempat
yang tak lagi aman dan nyaman dengan segala
ketidakpastian. Sementara itu, mereka yang
memiliki rencana untuk pergi ke kota, terpaksa
harus menunda atau membatalkannya. Hal itu pun
mendesak para pemuda adat untuk merenungkan
bermacam hal terkait pandangan terhadap
kampung.
“Di kampung saya, Covid-19 juga menjadi hal
yang menakutkan karena di sini ngga ada rumah
sakit dan hanya ada seorang bidan desa di dusun,”
ungkap Jhontoni Tarihoran, pemuda adat asal
Dusun Janji, Desa Lumban Rau Utara, Nassau.
Jhontoni pula mengutarakan keprihatinan. Sebab,
seandainya ada warga adat yang sampai tertular
virus korona, maka Masyarakat Adat di sana
akan kesulitan untuk mengakses pengobatan
dan perawatan medis karena keterbatasan akses
layanan dan fasilitas kesehatan.
“Kami sudah antisipasi sejak April 2020 untuk
cegah pendatang atau orang kampung sini
yang di luar (kampung) untuk kembali. Ada juga
karantina mandiri selama 14 hari dan sudah
dimusyawarahkan di desa,” katanya. Jhontoni
sendiri sempat merantau untuk bekerja di Jakarta.
Ia adalah Sarjana Pendidikan yang memutuskan
pulang kampung dan menjadi petani sebelum
pandemi menghantam Indonesia.
Di Menjalin, Landak, Kalbar, sosok pemuda adat
lain juga berbagi situasi. Ia adalah Modesta Wisa,
perempuan muda yang memilih jalan hidup serupa
dengan Jhontoni, yakni menetap dan berkarier di

Wisa. Aktivitas di wilayah adat masih bisa berjalan
seperti biasa karena lockdown yang dilakukan,
adalah dengan mengunci kampung dari kontak
dengan orang luar. Sehingga, warga adat masih
dapat beraktivitas, bahkan kegiatan berladang kian
intens dilakukan, misalnya menanam jagung, padi,
dan sayur. “Kita ada batasan-batasan, seperti tetua
adat sudah lakukan tolak bala yang kita sebut Balal
dan ada penutupan kampung, di mana orang-orang
luar dibatasi untuk masuk ke komunitas.”
Selain penutupan kampung, pemuda-pemuda adat
pun aktif mengantisipasi situasi pandemi dengan
melakukan edukasi, kampanye, dan adaptasi,
seperti membagikan hand sanitizer, melakukan
ronda untuk jaga perbatasan kampung, dan lainlain.

Modesta Wisa.
Sumber foto: Dokumentasi pribadi.

kampung usai menempuh pendidikan dan sempat
bekerja di kota besar. Selain sibuk berladang,
Wisa bersama rekan-rekannya mengelola sekolah
adat. Di tengah pandemi, ada potret menarik
dari karantina kampung secara mandiri dan
bermartabat yang dilakukan oleh komunitas adat
di sana.
“Kalau di Sekolah Adat Samabue, kita melakukan
pembatasan terhadap murid-murid di sekolah.
Kita tetap melakukan pertemuan rutin, tapi anakanaknya terbatas dengan kita berikan waktu.
Tetapi, aktivitas sekolah adat terus berjalan di
tengah Covid-19 ini karena di rumah mereka
melakukan pendidikan adat dan mereka pergi
beraktivitas ke ladang bersama orangtua,” ungkap

“Kita sekarang sudah membuatkan pencuci tangan
di rumah masing-masing dan itu dibuat secara
kreatif sama ibu-ibu dan anak-anak muda, ada
yang buat dari galon, ember, dan ada beberapa
desa yang men-support pengadaan wadah
pencuci tangan di masing-masing kampung. Kita
tetap mengikuti protokol pemerintah, kita tetap
menggunakan masker, tetap menjaga jaga jarak
antar-sesama, dan mengurangi kumpul-kumpul
di keramaian. Kita tetap lakukan ritual, tapi tidak
banyak orang,” ujar Ketua Sekolah Adat Samabue
itu.

Pemuda Adat yang Bertani
Baik itu Jhontoni Tarihoran maupun Modesta
Wisa, tak begitu khawatir dengan persoalan
pangan selama pandemi. Sebelum krisis Covid-19
menghantam perekonomian di banyak kota di
Indonesia, mereka telah lebih dulu memutuskan
untuk pulang ke kampung mengelola potensi
wilayah adat. Keduanya masih aktif terhubung
dalam kerja-kerja penguatan dan pendampingan
Masyarakat Adat lewat AMAN dan organisasi
sayapnya di tingkat kampung. Selain itu, Jhontoni
pun punya kesibukan berladang dan berternak,
sementara Wisa turut bertani sambil mengurus
sekolah adat.
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Jhontoni Tarihoran berpose di tengah ladang.
Sumber foto: Dokumentasi pribadi.

“Saya ini ‘kan pernah tinggal di kota dan kembali
ke kampung ini memang semacam impian
bersama di generasi muda adat di BPAN (Barisan
Pemuda Adat Nusantara),” ungkap Jhontoni
mengungkapkan alasannya pulang kampung. Ia
melanjutkan, “Penting untuk kembali ke kampung
ini dalam rangka memperkuat wilayah adat yang
selama ini banyak sekali kampung itu ada masalah
yang terjadi, seperti perampasan wilayah adat.
Saya sebagai generasi muda tentu terancam sebab
tanah dan wilayah adat leluhur saya ada masalah.
Kami beruntung karena sejak dulu membangun
hubungan tanah, yaitu bertani.
Sebagai pemuda adat yang berpendidikan,
Jhontoni pun memperkenalkan inovasi pertanian
organik lewat penanaman kopi, jagung, kacang,
singkong, dan sayur-sayuran. Ia bilang kalau
dirinya ingin memastikan orang-orang di kampung
bisa konsumsi sayur yang sehat dan hemat tanpa
pestisida maupun pupuk kimia yang harus dibeli.
Lalu, apakah Jhontoni mengalami sindiran
dari pihak keluarga atau tetangga dengan
keputusannya kembali ke kampung menjadi petani
yang bergelar sarjana?
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“Makin tinggi pendidikan seseorang, semakin
jauh dia meninggalkan tanah leluhurnya, wilayah
adatnya, rumah adatnya, bahkan orangtuanya,”
kritik Jhontoni yang kerap menyindir corak
pendidikan modern yang dianggap sebagai “ilmu
pergi” bagi Masyarakat Adat. “Pendidikan yang kita
terima sejak dulu oleh negara itu, memisahkan kita
dari diri kita, wilayah adat kita, kampung kita. Saya
sebagai generasi muda Masyarakat Adat, sudah
tahu ini akan jadi persoalan ketika saya kembali
ke kampung, termasuk orangtua saya melihat ini
kenapa kembali ke kampung dan tidak bekerja di
tempat lain di perusahaan atau kantor. Ini ‘kan
dilakukan dengan sadar dan sebagai bentuk
perlawanan. Saya buktikan juga saya di kampung
harus kontribusi untuk kampung, jadi tidak hanya
untuk diri saya sendiri.”
Kehadiran Jhontoni sebagai sosok yang
berpendidikan tinggi pun dirasakan betul
manfaatnya bagi warga kampung ketika ia kerap
membantu warga adat mengurus dokumendokumen, seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga,
Kartu Tanda Penduduk, dan lain-lain sebagai salah
satu bentuk pengakuan terhadap warga negara.
Jhontoni aktif dalam berbagai proses musyawarah

dan pengambilan keputusan di tingkat kampung
hingga kecamatan. Pendidikan dan pengalaman
kerja yang pernah diembannya di kota, terbukti
memiliki manfaat lebih untuk bisa diterapkan di
kampung.
Sejalan dengan Jhontoni, Wisa pun menyampaikan
kalau kampungnya relatif punya kondisi yang stabil
untuk persoalan pangan. Mereka baru saja panen
padi. Setiap panen, stok padi bisa memenuhi
kebutuhan makan keluarga untuk enam bulan
hingga satu tahun ke depan. Meski begitu, situasi
pandemi yang menghantam banyak wilayah di
Indonesia, membuat warga adat kian waspada dan
perlu memantapkan rencana, terutama kedaulatan
pangan.
“Kita lagi mempersiapkan pelatihan khusus anak
muda untuk menghadapi ketahanan pangan,”
kata Wisa. “Jadi, kita akan mengumpulkan sekitar
30 anak muda dari beberapa kampung untuk
kita sharing bersama dan cari solusi bagaimana
kita mengatasi krisis pangan. Kita mau jadi virus
kepada anak-anak muda supaya mereka tetap
terjun bertani, menanam, dan berhubungan dengan
tanah karena kita mau anak muda itu mandiri.”
Di kampungnya, Sekolah Adat Samabue telah
menjadi semacam perekat bagi Masyarakat Adat
lintas generasi. Anak-anak dan para pemuda adat
juga kian menghimpun semangat dan inspirasi.
“Ketika kita mau mulai sesuatu, kita harus mencari
teman yang satu visi-misi dengan kita,” ungkap
Wisa menjawab pertanyaan tentang bagaimana ia
mampu menangkis segala tantangan di kampung.
“Lakukan pendekatan dengan tetua! Walau tidak
dilibatkan, tapi harus libatkan diri. Walau tak
diundang, kita harus datang karena itu untuk
kepentingan dan kemajuan bersama kampung
kita.”
Jhontoni Tarihoran dan Modesta Wisa merupakan
representasi dari pemuda adat yang memberikan
kita semacam pandangan atau gagasan alternatif.

Bukan hanya tentang peran strategis pemuda adat
di kampung, tetapi juga kaitannya dengan upaya
mempertahankan dan menjaga keberlanjutan
kampung dan wilayah adat kini dan nanti. Mereka
tidak tinggal diam di tengah situasi wabah. Justru
para pemuda adat membuktikan posisinya sebagai
garda depan yang turut bergerak aktif menguatkan
komunitas lewat kegiatan sosialisasi atau edukasi
tentang Covid-19 serta terlibat langsung menjaga
kedaulatan pangan di komunitas dengan ikut
berkebun atau berladang. Serangkaian cara dan
pendekatan yang kreatif dan inovatif, adalah pula
karakter khas dari pemuda adat.
“Orang-orang muda harus persiapkan diri untuk
bertani,” tegas Jhontoni. “Jangan merasa
tertinggal jadi petani, jelas kita tahu jasa petani
untuk negara ini. Pilihan untuk kembali ke
kampung, adalah pilihan untuk kembali mengelola
tanah kita. Dan, pilihan jadi petani di kampung,
bukan pilihan yang keliru. Kalau bisa bertani,
silahkan! Kalau ada yang jurusan hukum, ada
banyak hal terkait bidangnya hukum, misalnya
penguatan tentang wilayah adat. Jadi, tak melulu
jadi petani atau peternak dan ada banyak pilihan
lain yang tersedia dan dihubungkan dengan
kemajuan anak muda.”
Menurutnya, generasi muda Masyarakat Adat
berhak mewarisi kampung dalam keadaan baik
agar wilayah adat kelak bisa pula diwariskan ke
generasi mendatang dalam keadaan baik.
***
Obrolan dengan Jhontoni Tarihoran dan
Modesta Wisa pada artikel ini, juga dapat
didengar lewat siniar Program Jelajah
Nusantara edisi “Gerak Kreatif Pemuda
Adat Melawan Covid-19” pada www.radio.
aman.or.id maupun Spotify “Radio Gaung
AMAN.”
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Ribuan Mayat Anak Adat
di Sekolah Asrama Kanada
Oleh Nurdiyansah Dalidjo

B

aru-baru ini, dunia dikejutkan
dengan penemuan 215 jenazah
anak-anak adat di Kamloops
Indian Residential School di British
Columbia, Kanada pada Mei 2021.
Sekolah asrama Katolik tersebut dulu
didirikan untuk “mengasimilasi” anakanak adat sekaligus menghancurkan
budaya leluhur mereka. Menyusul
setelahnya, penemuan mayat-mayat lain
juga terkuak. Jumlahnya telah mencapai
lebih dari seribu.

Sekolah Asrama Kamloops Indian merupakan yang
terbesar dalam sistem sekolah asrama di negara yang
terletak di kawasan Amerika Utara itu. Sekolah tersebut
pertama kali dibuka pada 1890. Keberadaannya berada
di bawah administrasi Katolik Roma. Pada abad ke-19
dan ke-20, pemerintah saat itu mengharuskan anakanak adat untuk bersekolah asrama. Sebagian kalangan
menyebut upaya tersebut sebagai genosida budaya
terhadap Masyarakat Adat di Kanada. Tahun 1950-an,
tercatat sebanyak 500 anak adat ditampung di sana.
Strategi pemerintah dalam melakukan “asimilasi” anakanak adat kala itu, dimungkinkan lewat kebijakan sistem
sekolah berasrama (Canadian residential school
system), yaitu jaringan sekolah asrama bagi Masyarakat
Adat. Sekolah asrama yang pertama, dibuka pada 1828
dan yang terakhir, ditutup pada 1997. Sepanjang tahun
tersebut, Pemerintah Kanada bermitra dengan pihak
gereja Katolik dalam mengelola hingga 130 sekolah
asrama yang menampung anak-anak adat yang
dirampas dari orangtua maupun komunitas adat mereka.

Potret anak-anak adat
di St. Paul's Indian Industrial School,
Middlechurch, Manitoba, 1901.
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Sumber foto: Library and Archives Canada pada Wikip

Kabar Internasional
Saat itu, peraturan di sana mengharuskan
Masyarakat Adat untuk melakukan proses
asimilasi dengan masyarakat yang
Eurosentris (pandangan yang berpusat
pada benua maupun orang-orang Eropa).
Alih-alih mendidik, sistem sekolah
asrama tersebut justru membuka peluang
pada tindak kekerasan dan penyiksaan
terhadap anak-anak adat. Pada 1998,
Stephen Harper, perdana menteri yang
menjabat ketika itu, pernah meminta maaf
atas nama Pemerintah Kanada terkait
dengan sistem sekolah asrama tersebut.

Patung Egerton
Ryerson di
Universitas
Ryerson,
Toronto, yang
menjadi sasaran
kemarahan
masyarakat.

“Sebagai seorang ayah, saya tidak bisa
membayangkan bagaimana rasanya jika
anak-anak saya diambil dari saya,” ucap
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau,
dikutip dari BBC Indonesia pada 2 Juni
2021. “Saya terkejut dengan kebijakan
memalukan yang mengambil paksa anakanak adat dari komunitasnya.” Ia berjanji
akan membantu proses investigasi
terhadap kasus tersebut.
Peristiwa penemuan mayat-mayat anak
adat langsung direspon dengan protes
dan aksi duka cita, baik oleh Masyarakat
Adat maupun masyarakat umum di
Kanada. Mereka menyingkirkan patung
perdana menteri pertama, yaitu John A.
Macdonald di Kota Charlottetown di Pulau
Prince Edward. Sementara di Universitas
Ryerson, Toronto, para pemuda adat
melakukan aksi di depan patung Egerton
Ryerson untuk menuntut pemerintah
melakukan penyelidikan atas penemuan
jasad anak-anak adat. Egerton Ryerson
adalah seorang pengajar dan pendeta
yang mempunyai peran utama dalam
merancang sistem sekolah asrama bagi
anak-anak Indian di Kanada. Sosoknya yang diabadikan lewat patung - dipenuhi
coretan dan siraman cat berwarna merah
darah serta dikelilingi oleh ratusan
pasang sepatu anak-anak sebagai
ungkapan kemarahan sekaligus bela
sungkawa.

Sumber foto:
Steve Russell/Getty
via BBC News Indonesia.

Puncaknya, puluhan ribu warga Kanada turun ke jalan
pada 1 Juli lalu. Mereka mengekspresikan rasa duka
dengan mengenakan pakaian berwarna oranye. Patung
Ratu Victoria dan Ratu Elizabeth II di Winnipeg ikut
dirobohkan massa.
Temuan ratusan jenazah di bekas Sekolah Asrama
Kamloops Indian kemudian memicu temuan ratusan
jenazah atau kuburan tak bernama lainnya di berbagai
sekolah asrama. Total temuan pun telah mencapai angka
yang diprediksi sebanyak lebih dari seribu.
Masyarakat Adat di Kanada menuntut agar pemerintah
maupun pihak-pihak yang terkait dengan kejahatan itu,
meminta maaf dan segera mengusut tuntas apa yang
sesungguhnya pernah terjadi di sekolah-sekolah asrama
bagi anak-anak adat di masa lalu.
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Persawahan di wilayah adat Barambang Katute.
Sumber Foto: Khaeruddin

Gotong Royong
Menanam Padi
Oleh Khaeruddin *

B

erat sama dipikul ringan sama dijinjing.
Kalimat tersebut menggambarkan pola
kerja sama yang dilakukan oleh Masyarakat
Adat Barambang Katute yang terletak di Desa
Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten
Sinjai, Sulawesi Selatan. Belakangan ini, saya
kembali merasakan dan melihat perwujudan dari
nilai gotong royong dan solidaritas yang kuat
di antara masyarakat melalui aktivitas bertani
padi. Kami menyebut kebersamaan dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan itu dengan
sebutan sibalii.
Di kampung, kami sedang memasuki masa
tanam padi. Orang-orang pun sibuk dan banyak
menghabiskan waktu di siang hari dengan bekerja
di ladang. Sebagian besar dari kami, masih
berprofesi sebagai petani sawah.
Saya ikut berada di sawah dan mengobrol dengan
salah satu petani di kampung saya. Seorang
petani yang saya temui di sana bilang, “Iyaro
namagatti pura tanennengnge pa sisulle tawwe
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sibalii.” Artinya, penanaman (padi) selalu selesai
cepat karena kami melakukannya dengan kerja
sama secara bergantian. Setiap pemilik sawah
mendapatkan giliran sesuai kesepakatan yang
telah ditentukan melalui musyawarah dengan
mengacu pada umur benih.
Sibalii adalah tradisi yang diwariskan oleh leluhur
kami dan masih dipraktikkan dari generasi ke
generasi. Ibarat sebuah pohon, kerja sama itu terus
tumbuh, bertangkai, dan berpucuk. Kami semua
merawatnya. Anak-anak muda di kampung telah
mengenal dan melakukannya sejak dini. Begitulah
yang diutarakan oleh Kepala Dusun Balang Lukman
ketika saya menemuinya.
Wilayah adat dari Masyarakat Adat Barambang
Katute, berjarak sekitar 45 kilometer dari Kota
Sinjai dan terletak pada ketinggian seribu meter
di atas permukaan laut. Udara di tempat tinggal
saya sejuk dan pada saat-saat tertentu bisa dingin.
Kami membangun persawahan berupa terasering
karena lahan berada di kawasan dengan kontur
perbukitan.
Selain diterapkan dalam penanaman padi, sibalii
juga menjadi keseharian kami dalam mengerjakan
berbagai hal, termasuk pembuatan saluran air
maupun irigasi. Terkadang, ada saja persoalan
sepele yang membuat aliran tersumbat. Pada
situasi tertentu, tanah longsor kerap terjadi,

sehingga aliran air di kampung atau sawah perlu
dipantau terus-menerus. Sistem pengairan dan
irigasi kami bersumber dari sungai yang berada
di Pegunungan Batummencing. Air dari sana ikut
menyuburkan padi kami. Kawasan Pegunungan
Batummencing yang terletak di kaki Gunung
Bawakaraeng, tergolong kawasan hutan larangan
bagi kami Masyarakat Adat.
Dalam penanaman padi, umumnya kami
menanam padi dua kali setiap tahunnya. Jika
disesuaikan dengan arah mata angin, kami
terbiasa menyesuaikan penanaman padi dengan
mengikuti dua arah mata angin dari timur dan
barat. Masa tanam padi di musim kemarau
disebut dengan mattaneng timo’, sedangkan
di musim penghujan, dikenal dengan istilah
mattaneng bare’.
Pada satu atau dua hari sebelum masa tanam,
biasanya kaum perempuan punya peran utama
di sawah. Mereka akan mencabut bibit padi
yang akan ditanam. Kami menamakan kegiatan
itu dengan mangngubbu bine ase. Untuk kerja
tersebut, kelak perempuan adat yang terlibat,
akan mendapat jaminan upah setelah panen.
Setelah memasuki hari penanaman padi,
umumnya para perempuan adat akan berganti
peran dengan suami-suami mereka. Istriistri menjadi sibuk di ladang dan dapur untuk

memasak dan menyuguhkan makanan untuk
keluarganya. Hidangan yang dibuat itu juga
menjadi bekal bekerja di sawah.
Biasanya, panen dilakukan setelah enam bulan
masa tanam. Ketika memasuki masa panen padi
atau massangki ase, tiba giliran untuk perempuan
adat mengambil peran terkait tradisi sibalii. Ada
aturan yang berbeda-beda untuk setiap tahapan.
Untuk pekerjaan di sawah itu, upah padi diberikan
kepada pekerja dengan hitungan dua wadah yang
setara dengan 30 liter padi. Pengerjaan tersebut
bisa dilakukan oleh lima sampai tujuh orang dalam
satu kepemilikan sawah. Sistem sibalii juga bisa
dilakukan karena ada panggilan dan kesepakatan
dari pemilik sawah.
Tradisi gotong royong, terutama dengan
menegaskan keterlibatan dan kontribusi
perempuan adat dalam menanam padi di
kampung, mencerminkan bahwa setiap tetesan
keringat perempuan adat punya arti dan penting
untuk dihargai. Sibalii pun punya pengaturannya
sendiri dalam hal imbal balik yang layak terkait
keterlibatan mereka yang ikut dalam proses
menanam benih hingga memanen padi secara
gotong royong.
***

Gotong royong dan kerja sama dalam menanam padi. Sumber foto: Khaeruddin.

Berbagai kabar dan informasi seputar
Masyarakat Adat, dapat pula diakses
lewat Portal BeritaAMAN.or.id maupun
Podcast Radio Gaung AMAN.
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Para perempuan adat sedang mengobrol bersama tokoh perempuan adat. (Dari kiri ke kanan) Dewi
Kustina, Papuq Seman, Rosa’adah, dan Suriati. Sumber foto: Dokumentasi pribadi Rosa’adah.

Memulai Gerakan Kisah dari
Kampung
Oleh Nurdiyansah Dalidjo

K

isah-kisah tentang Masyarakat Adat
memang tidak bisa dibilang sedikit. Namun,
bukan berarti pula hendak menegaskan
bahwa narasi seputar Masyarakat Adat, telah
mampu bersanding secara sejajar dengan isuisu populer lainnya pada media arus utama di
Indonesia. Dan Masyarakat Adat pun masih
harus bergulat dengan stereotipe dan stigma.
Masyarakat Adat butuh lebih banyak ruang untuk
bisa hadir dan menunjukkan wajah dan suara yang
sesungguhnya.
AMAN menyadari hal tersebut dan meresponnya
lewat inisiasi Gerakan Kisah dari Kampung
yang dimulai pada pertengahan 2021 ini.
Untuk tahap pertama, AMAN merencanakan
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untuk menghasilkan 30 kisah dari 30 kampung
Masyarakat Adat dari berbagai region di Nusantara.
Tentang Gerakan Kisah dari Kampung
Gerakan Kisah dari Kampung merupakan bagian
dari gerakan pendokumentasian Masyarakat Adat
dengan keutamaan pada penyusunan buku yang
merekam profil kampung adat dan pembelajaran
gerakan Masyarakat Adat di tingkat kampung.
“Gerakan Kisah dari Kampung ini menjadi klaim
terhadap narasi dengan perspektif Masyarakat
Adat dan hendak menyajikan realitas Masyarakat
Adat dari kampungnya,” ujar Sekjen AMAN Rukka
Sombolinggi.

Dalam penyusunannya, Buku Seri Kisah dari
Kampung didesain untuk melibatkan penulis yang
berpasangan, yaitu jurnalis (penulis profesional)
dan penulis warga adat (Kader AMAN). AMAN
menyebutnya sebagai proses penulisan yang
kolaboratif, di mana masing-masing memiliki
kedudukan yang setara dan saling melengkapi.
Setiap jurnalis akan bersama-sama Masyarakat
Adat menyelami dan memahami beragam hal
tentang Masyarakat Adat, mulai dari sejarah asalusul, wilayah adat, pranata dan kelembagaan adat,
serangkaian nilai dan filosofi, hingga konflik dan
capaian dari gerakan Masyarakat Adat di kampung.
Kisah yang kelak dihasilkan pun diharapkan dapat
menjadi kekuatan dalam menggalang solidaritas,
empati, solusi alternatif, dan berbagai hal positif
yang mendukung gerakan Masyarakat Adat di
Indonesia.
Menurut Rukka, hal tersebut akan menjadi
semacam pembebasan cara pandang. “Kisah dari
Kampung menunjukkan peran maupun kontribusi
Masyarakat Adat,” ujar Rukka. Kampung pun
diposisikan sebagai tempat yang mulia. Ia lanjut
menegaskan bahwa para warga adat yang terlibat
dalam menulis atau menuturkan kisah, adalah
mereka yang benar-benar terpanggil menjaga,
mengurus, dan mempertahankan wilayah adat.
Pada gelombang pertama ini, terdapat 30 warga
adat yang terlibat mewakili masing-masing
kampung. Mereka berpasangan dengan sekitar
17 jurnalis yang ikut menulis dan empat jurnalis
senior sebagai mentor. Ketiga puluh kisah terbagi
ke dalam kategori 10 kisah perjuangan kolektif
Masyarakat Adat, 10 kisah perjuangan kolektif
pemuda adat, dan 10 kisah perjuangan kolektif
perempuan adat. Sementara tema besar yang
diusung, di mana gerakan dimulai di tengah situasi
pandemi, yakni “Tangguh di Tengah Krisis” dengan
mencakup beragam topik yang terhubung dengan
gerakan perjuangan Masyarakat Adat, antara
lain kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi,
pemetaan wilayah adat secara partisipatif,
plangisasi, sekolah adat, pemuda pulang kampung,

pengakuan hak Masyarakat Adat, dan lain-lain.
Tema tersebut dipilih dengan harapan untuk
menghadirkan semangat baru kepada Masyarakat
Adat maupun publik di tengah hantaman berbagai
krisis.
Semangat dalam Berproses
Baik itu bagi para jurnalis maupun penulis warga
adat, proses kolaboratif yang dikreasikan oleh
AMAN, merupakan hal yang baru dan menjadi
pengalaman pertama bagi kedua pihak. Tidak
hanya rekan-rekan jurnalis yang bersemangat,
tetapi juga kawan-kawan penutur atau penulis
yang mewakili kampungnya.
“Pendapat kami (para perempuan adat) di Montong
Baan, sangat bagus,” ungkap Rosa’adah yang turut
terlibat dalam Gerakan Kisah dari Kampung. Bu
Ros, begitu ia akrab disapa, berasal dari Komunitas
Montong Baan di Desa Montong Baan, Kecamatan
Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Adanya ini jadi membuat kami bersemangat
menceritakan kisah kampung kami. (Kami merasa)
ada yang memperhatikan cerita kami dan ada yang
peduli dengan sejarah kami di kampung.”
Bu Ros sendiri aktif berorganisasi bersama
PEREMPUAN AMAN melalui wilayah
pengorganisasian Pengurus Harian Komunitas
(PHKom) Montong Baan. Sehari-hari, ia bekerja
sebagai buruh tani dan ibu rumah tangga.
“Tidak sulit,” jawabnya singkat ketika ditanya
bagaimana ia berproses di kampung untuk mulai
menggali data dan melakukan wawancara.
“Kami sesuai rencana mewawancarai berbagai
narasumber. Kami agendakan menemui mereka.
Selama proses ini, saya wawancara (secara)
terbuka dan mereka mendukung kegiatan ini.”
Ia mengaku para narasumber maupun tokoh adat
dan tokoh kampung sangat senang dengan adanya
perwakilan dari perempuan adat setempat yang
tertarik menggali sejarah. Bahkan, tokoh agama
pun dilibatkan. Di NTB, mayoritas masyarakat
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beragama Islam, termasuk di Montong Baan. Bu
Ros bilang kalau di kampungnya adat dan agama
sudah terbiasa berdampingan.

setempat sebab kisah yang akan dikedepankan
untuk kampungnya, adalah yang bercorak
perempuan adat.

Ia berbagi pengalaman sekaligus tips ketika
memulai proses Gerakan Kisah dari Kampung.
“Awalnya, pas kita mendatangi dan wawancara
itu, tidak langsung bertanya, tapi mengobrol dan
mendengar kisah-kisah dari (para tokoh dan tetua)
yang lebih dulu punya sejarah di kampung. Setelah
itu, baru menanyakan berbagai hal, termasuk peran
perempuan di kampung. Itu berjalan lancar sesuai
dengan yang direncanakan.”

“Saya juga baru belajar,” katanya bercerita sambil
menunjukkan foto-foto yang diambilnya lewat
telepon genggamnya. “Foto pakai hape. Kalau
untuk wawancara, saya pakai alat perekam.”

Bu Ros juga mengungkapkan kalau kelancaran
dalam berproses itu dipengaruhi pula oleh
kedekatannya dengan masyarakat, di mana ia
sudah lebih dulu aktif bersosialisasi pada berbagai
kegiatan di kampung. Selain didukung dengan cara
komunikasi yang baik (sesuai adat yang berlaku),
Bu Ros juga tak lupa melakukan musyawarah
terlebih dulu dengan kelompok perempuan adat

Baginya, perjalanan jauh menemui para
narasumber, bukan tantangan besar. Ia dan temanteman perempuan adat seringkali menikmati
proses itu dan ia mengakui obrolan dengan tokoh
adat bisa berlangsung dari pagi hingga malam.
Kendala yang tengah ia resahkan justru ada pada
bahasa Sasak yang dipakai oleh komunitasnya.
“Ada beberapa narasumber kami tidak pakai
bahasa Indonesia. Mungkin nanti akan
diterjemahkan dulu,” ujarnya.
***

Wawancara dengan Haji
Gunawang, seorang tokoh
agama dan tokoh adat di
Montong Baan. Sumber
foto: Dokumentasi pribadi
Rosa’adah.
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Mari, Kita Bersama
Mengamankan Kampung!
Oleh Nurdiyansah Dalidjo

S

ejak awal virus korona terdeteksi di
Indonesia pada awal Maret tahun lalu,
AMAN telah mengambil langkah cepat
dan tegas. Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi
segera bergerak dengan mengeluarkan surat
instruksi terkait dengan situasi wabah dan
bagaimana komunitas adat harus segera
bertindak. Seluruh komunitas adat anggota
AMAN pun lekas melakukan lockdown ala
Masyarakat Adat. Berbagai ritual tutup
kampung dan tolak bala, dilangsungkan.
Wilayah adat diupayakan agar tetap terkunci
dari kedatangan orang luar maupun Covid-19.
Para dukun atau tabib ikut berperan dengan
mengoptimalkan imunitas warganya lewat
ramuan atau obat-obatan herbal.
Sementara itu, selama pandemi ini, kita telah
melihat banyak pembelajaran yang tergali dan
akan terus dipertahankan. Di banyak tempat,
para pemuda dan perempuan adat begitu aktif
menginisiasi berbagai cara kreatif untuk
mencegah penyebaran virus serta
mengantisipasi dampak-dampak yang terjadi.
Mereka menegaskan posisi sebagai garda
depan dalam menghadang situasi krisis,
terutama dalam hal kedaulatan pangan. Tentu
saja, sebagian besar dari mereka, telah
memberikan kontribusi besar di dalam Satuan
Tugas (Satgas) #AMANkanCovid19.

Melalui artikel ini, kita akan berbincang dengan Anas
Radin Syarif dari Pengurus Besar AMAN yang
sekaligus merupakan Ketua Satgas
#AMANkanCovid19 di level nasional. Bagaimana
satgas ini bekerja dan seperti apa kerja-kerja yang
selama lebih dari setahun terakhir ini dilakukan oleh
tim-tim satgas yang tersebar di berbagai kampung di
Nusantara?
Tentang Satgas AMANkan Covid-19
Dalam mengantisipasi wabah dan dampaknya,
AMAN membentuk satuan tugas khusus untuk
penanganan pencegahan sebaran virus korona, yaitu
Satgas #AMANkanCovid19. Satgas bekerja melalui
tim-tim di tingkat kampung. Lewat dukungan yang
diberikan, kerja-kerja yang dilakukan oleh berbagai
tim itu juga beragam dan disesuaikan dengan situasi
maupun sumber daya di kampung. Hal tersebut tidak
terbatas pada edukasi dan proteksi komunitas
terkait tujuan mencegah penyebaran atau masuknya
korona ke wilayah adat, tapi mengantisipasi dampak
yang mungkin ditimbulkan dari situasi krisis Covid19.
“Melihat ada kasus di Indonesia, kemudian Sekjen
menghentikan semua kegiatan yang saat itu kita
rencanakan menjelang Rakernas (Rapat Kerja
Nasional),” ujar Anas menjelaskan awal mula
lahirnya inisiatif pembentukan #AMANkanCovid19.
“Karena kondisi kian parah dan kasus meningkat,
Sekjen keluarkan instruksi kepada seluruh staf,
organisasi sayap, dan komunitas untuk melakukan
karantina wilayah, melangsungkan ritual tolak bala,
dan menjaga stok pangan.”

Pemuda Adat yang tergabung dalam BPAN Sembalun
ikut aktif di Satgas AMANkan Covid-19.

Sumber foto: Dokumentasi BPAN Sembalun.
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Pada level nasional, Satgas
#AMANkanCovid19 dibantu oleh
sejumlah koordinator wilayah, di mana
setiap wilayah itu akan komunikasikan
pembentukan tim-tim di daerah dan
kampung. Pada Juli 2020, AMAN
memiliki 87 tim. Jumlah itu telah kian
berkembang seiring berjalannya waktu
dan kemungkinan masih akan bertambah
dengan situasi pandemi yang belum
berakhir.
“Satu tim itu minimal ada tiga orang, ada
yang lima dan tujuh orang, tergantung
kebutuhan mereka.” Anas
mengungkapkan bahwa tim tersebut
tidak juga harus berdasarkan pada
pengurus di daerah maupun wilayah.
“Misalnya di Bengkulu, tim di sana hanya
di tingkatan PW (Pengurus Wilayah
AMAN) karena kerja-kerja sudah
terintegrasi antara PW dan PD (Pengurus
Daerah AMAN), sehingga cuma dibentuk
satu tim dan cukup banyak orangnya. Tim
ini melibatkan pemuda adat dan
perempuan adat. Idealnya, dikelola atau
dipimpin oleh teman pengurus AMAN,
Ketua BPH (Badan Pelaksana Harian
AMAN) atau OKK (Bidang Organisasi,
Kaderisasi, dan Keanggotaan AMAN).
Tapi, kalau BPH atau OKK di daerahnya
tidak tidak bisa, maka BPAN,
PEREMPUAN AMAN, atau kader bisa
bentuk langsung, bahkan komunitas pun
bisa.”
Tim Satgas #AMANkanCovid19 akan
memonitoring situasi dan membuat
perencanaan terkait dukungan protokol
kesehatan, seperti mencuci tangan,
memakai masker, dan lainnya serta
strategi lain terkait kedaulatan pangan.
Lalu, sejauh ini bagaimana situasi dan
kerentanan keterpaparan Masyarakat
Adat pada sebaran virus korona?

“Ada kondisi daerah-daerah yang jauh dari akses
kesehatan, maka perlu antisipasi,” jawabnya. “Pertama,
kita perketat lockdown, penjagaan kampung diperketat,
apalagi di pulau kecil. Karena ada kasus di Mentawai,
masuk satu orang dari luar, itu pun panik karena
fasilitas kesehatan di sana tak ada. Sehingga, yang
diduga terkena virus, dilarikan ke Padang dan itu perlu
memakan waktu lama. Juga, teman-teman Masyarakat
Adat yang terancam punah terkait keterancamannya
terhadap stok pangan. Mereka akan kesulitan karena
akses terhadap lahan untuk menghasilkan pangan
sangat terbatas. Bagi komunitas-komunitas yang
selama ini mengandalkan penghasilan dari menjual
karet, getah gaharu, atau terpaksa menjadi buruh sawit,
ini sekarang susah menjualnya dan harganya turun. Di
sisi lain, kebutuhan-kebutuhan pokok mereka harus
dipenuhi dari luar dan harganya lebih tinggi dari saat
normal. Itu yang buat semakin rentan terhadap
pangan di komunitas tersebut.”
AMAN pun menaruh perhatian lebih terhadap
komunitas-komunitas dengan kerentanan
tinggi, termasuk mereka yang masuk dalam
kategori Masyarakat Adat terancam punah
maupun yang berada di pulau-pulau
kecil.
“Komunitas yang rentan
itu memang rentan
karena kondisi sebelum
Covid-19, sudah parah.
Di sisi lain, banyak
komunitas yang
mempunyai daya tahan
tinggi terhadap kondisi
Covid-19.”
Ketua Satgas #AMANkanCovid19 itu
mengungkapkan kisah sukses dari
Masyarakat Adat Talang Mamak dan Sakai
yang terancam punah. Menariknya, justru di
tengah situasi pandemi, gerakan Masyarakat
Adat di sana kian menguat di tingkat akar
rumput lewat pembentukan tim dan kerjakerja tim.

Pengurus Wilayah AMAN Maluku mendonasikan APD
bagi tenaga kesehatan pada Puskesmas setempat.
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“Mereka bisa memanfaatkan lahan-lahan
yang kembali mereka kelola untuk
menghasilkan pangan,” sambung Anas.
Menurutnya, jika kehidupan maupun ruang
hidup Masyarakat Adat tidak diganggu,
Masyarakat Adat sebenarnya sangat
mampu bertahan di tengah kondisi krisis.
“Dengan praktik anak muda dan komunitas
di beberapa tempat, itu mereka bisa survive
(bertahan hidup), bahkan mereka bisa
mengatasi kondisi secara mandiri melalui
pemanfaatan sumber daya alam yang
tersedia. Terkait obat tradisional, mengapa
ditekankan oleh Sekjen AMAN, pertama,
karena bahan obat tradisional ini melimpah
dan cara pengobatan tradisional bisa
dilakukan. Kita juga instruksikan
Masyarakat Adat untuk mengeksplorasi
tanaman-tanaman obat.”

AMAN juga tengah mengupayakan kerja sama dan
advokasi, terutama dengan Pemerintah Desa,
Pemerintah Daerah, dan berbagai organisasi
penyelenggara vaksinasi, terkait dengan dorongan pada
kebijakan khusus vaksinasi bagi Masyarakat Adat.
Selama pandemi, secara masif dan terstruktur
Masyarakat Adat di kampung-kampung
mengoptimalkan pengelolaan wilayah adat. Banyak dari
mereka, terutama pemuda adat - lelaki maupun
perempuan - dengan percaya diri menggarap kebun dan
ladang. Panen-panen pangan sedang terjadi di berbagai
komunitas adat bersamaan dengan kerja-kerja terkait
pendokumentasian dan lain-lain, termasuk
pengorganisasian, kampanye, dan advokasi lewat
pemanfaatan perpaduan pengetahuan lokal dan
teknologi modern yang melahirkan serangkaian inovasi
dan kisah sukses perjuangan Masyarakat Adat di
kampungnya.

Kebun herbal Arangangia, Gowa, Sulawesi Selatan.

Ikuti terus perkembangan mengenai kondisi Masyarakat Adat terkait Covid-19 maupun kerja-kerja
Satgas #AMANkanCovid19 melalui Portal Berita AMAN.or.id, Podcast Radio Gaung AMAN, maupun
berbagai kanal media sosial AMAN (Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube).
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Galeri Foto

Panen
di Masa
Covid-19

Di berbagai pelosok Nusantara, selama pandemi Covid-19
berlangsung, sebagian Masyarakat Adat yang masih
bertahan menjaga dan mengelola wilayah adatnya, telah
maupun sedang memasuki panen raya. Kesibukan di
sawah, kebun, atau ladang, tergambar lewat berbagai foto
yang berhasil kami himpun dari sejumlah wilayah adat.
Suasana gotong royong pun terasa dari aktivitas panen.
Masyarakat Adat - tua-muda maupun lelaki-perempuan merekatkan kolektivitas pada seluruh proses bertani atau
berladang.

Masyarakat Adat Montong Baan.

Foto oleh Dewi Kustina.

Di Montong Baan, Nusa Tenggara Barat, aktivitas memanen padi dikenal dengan sebutan
begabah. Sedangkan memisahkan bulir padi dari batangnya, dikenal dengan berampek.
Panen menjadi momentum yang menegaskan kebersamaan dan gotong royong.
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Foto oleh Maria Timang.

Masyarakat Adat Balusu.

Tidak hanya padi. Masyarakat Adat memiliki keberagaman yang kaya akan pangan. Di
Balusu, Sulawesi Selatan, Masyarakat Adat juga menanam berbagai umbi, keladi, talas,
dan lainnya sebagai pula makanan pokok.

Foto oleh Charles Pasadjangan.

Masyarakat Adat Amboan Rongkong.

Di Amboan Rongkong, Sulawesi Selatan, tampak perbukitan tengah
diselimuti oleh warna kuning keemasan. Panen padi disambut gembira.
Di sana, para petani memanen sawah mereka secara kolektif.
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Galeri Foto
Dokumentasi foto PEREMPUAN AMAN
& AMAN Banggai Kepulauan.

Masyarakat Adat Montomisan.
Panen tidak hanya dinikmati oleh mereka yang di daratan, tapi juga Masyarakat Adat di
kepulauan dan pesisir. Para perempuan adat Montomisan, Sulawesi Tengah, sibuk
memanen rumput laut dari ladang mereka di perairan wilayah adat mereka.

Masyarakat Adat Batin Beringin Sakai.

Foto oleh Ismail Dolek.

Orang Sakai di Riau merupakan Masyarakat Adat yang masuk dalam kategori terancam punah.
Di tengah perjuangan mereka dihimpit berbagai perusahaan perkebunan berskala besar, kabar
baik tiba lewat panen semangka yang mereka tanam di kebun atau ladang yang tersisa.

50
50

GAUNG AMAN

EDISI JULI-SEPTEMBER
2021
EDISI
JULI-SEPTEMBER
2021

Galeri Foto

Foto oleh Nurdiyansah Dalidjo.

Masyarakat Adat Kanekes (Badui).

Selama turun-temurun, Masyarakat Adat Kanekes di Banten, telah mewarisi dan
menerapkan suatu mekanisme kedaulatan pangan melalui kearifan yang mereka
sebut dengan leuit. Leuit tampak semacam bangunan tradisional yang memiliki
fungsi selayaknya lumbung padi. Selain Badui, Masyarakat Adat Kasepuhan dan
mereka yang berada di kawasan Jawa bagian barat, juga mempunyai hal serupa.

Foto merupakan dokumentasi Yayasan PUSAKA.

Masyarakat Adat Moi.

Di Sorong, Papua Barat, Masyarakat Adat memanen sagu secara kolektif
untuk dijadikan tepung sagu.
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Transparansi Publik
Laporan Keuangan (Per 30 Juni 2021)

Laporan Keuangan Tanggap Darurat AMAN

16-Dec-2020
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Laporan Iuran Anggota AMAN
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EDISI
JULI-SEPTEMBER 2021
GAUNG
AMANEDISI
JULI-SEPTEMBER
2021
GAUNG
AMAN

53
00

Transparansi Publik

54
00

GAUNG AMAN

EDISI JULI-SEPTEMBER
2021
EDISI
JULI-SEPTEMBER
2021

Credit Union Pancuran
Pancoran
Kehidupan (CU Randu) adalah
badan usaha
otonomAMAN
AMANyang
yang
berdiri sejak 2013. Istilah
“credit union” dimaknai
sebagai lembaga keuangan
simpan pinjam yang dikelola
dan dimiliki dari, oleh, dan
untuk anggota dengan tujuan
mensejahterakan anggota.
Setiap anggota CU Randu
dapat mengakses berbagai
manfaat, termasuk menabung
dan meminjam uang serta
memahami pengelolaan uang
atau modal usaha secara bijak.
Mari, bergabung dan
menabung bersama CU Randu!

Kontak:
Efrial Ruliandi
0812 1223 1466
adm.curandu@gmail.com
@cu.randu
CU Randu
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