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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang memiliki peranan yang 

sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagat raya ini. Sebab di dalam 

hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil, maupun  yang tidak 

dapat dilihat oleh mata. Disamping itu, di dalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan 

dan pepohonan yang menjadi hamparan dan menjadi satu  kesatuan yang utuh. 

Oleh karena itu hutan merupakan satu dari kesatuan sistem alam yang tidak dapat 

dinafikan keberadaanya.  

Hutan merupakan aset oksigen dan obat terbesar bagi seluruh makhluk 

hidup di jagat raya ini. Pohon dengan serangkaian daunnya dipercaya dapat 

menghasilkan oksigen (O2) dan menyerap karbondioksida (CO2) dalam jumlah 

besar dengan waktu yang sangat singkat. Hal itu pula yang mendasari hutan disebut 

sebagai paru-paru dunia. Disamping itu, Berbagai jenis tumbuhan-tumbuhan yang 

hidup di dalam hutan juga merupakan penghasil bahan dasar obat yang sangat 

bermanfaat bagi semua makhluk, khususnya bagi manusia.  

Selain sebagai aset oksigen dan obat terbesar, hutan juga merupakan 

rumah  bagi berbagai jenis hewan dan satwa liar yang diantaranya merupakann 

hewan  endemik yang keberadaannya tidak dapat ditemui di daerah atau kawasan 

hutan  lainnya. Dengan berbagai makhluk hidup yang hidup dan tumbuh di 

dalamnya,  hutan merupakan penyeimbang bagi keberlangsungan mata rantai 
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kehidupan  yang saling membutuhkan dan saling berkaitan antara satu dengan 

lainnya.  

Hutan tidak hanya sebagai rumah bagi flora dan fauna, hutan juga 

merupakan rumah bagi manusia. Sudah menjadi sebuah sejarah secara 

turun-temurun bahwa manusia terdahulu telah hidup menyatu dengan alam dan 

menjalin hubungan yang saling menguntungkan, hutan memberikan apapun yang 

dibutuhkan oleh manusia dan manusia memberikan usaha apapun untuk menjaga 

dan melestarikannya. Hingga saat ini, ada sebagian orang atau komunitas yang 

masih bertahan dan menetap di dalam hutan. Mereka hidup dengan mengandalkan 

kekayaan hutan yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Mereka juga 

menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya dengan kearifan 

tradisional mereka. Dengan semangat mempertahankan adat istiadat dan hutan 

sebagai warisan nenek moyang, mereka hidup dengan perjuangan melawan arus 

globalisasi dan modernisasi, oleh karena itu mereka juga disebut dengan 

masyarakat adat yang mendiami suatu kawasan hutan tertentu yang juga disebut 

dengan hutan adat.  

Istilah masyarakat adat sendiri mulai mendunia pada tahun 1950-an, 

Setelah ILO sebuah badan dunia di PBB mempopulerkan isu “indigenous 

peoples”. Mencuatnya isu masyarakat adat berawal dari berbagai gerakan protes 

masyarakat asli “native peoples” di Amerika Utara yang meminta keadilan 

pembangunan, setelah kehadiran sejumlah perusahaan transnasional di bidang 

pertambangan yang beroperasi di wilayah kelola mereka, dan pengembangan 

sejumlah wilayah konservasi oleh pemerintah AS dan Kanada.  



3 

Komunitas Inuit di Alaska (negara bagian AS di dekat kutub utara) adalah 

korban dari ketidak adilan pembangunan industri pertambangan di Amerika 

Serikat. Di Kanada, komunitas Inuit yang masuk dalam wilayah negara tersebut 

juga memprotes kebijakan Kanada yang memaksa mereka harus meninggalkan 

wilayah kelola menuju desa-desa di pinggiran kota, karena perusahaan migas dan 

batubara akan mengolah wilayah tersebut.  

Di sebelah tengah AS, pembangunan Taman Nasional Missisipi juga 

merampas hak kelola komunitas pribumi Indian lainnya, seperti Mohak. sedangkan 

pembangunan Taman Nasional Rocky Mountain di sebalah barat juga mengancam 

kehidupan Indian Apache. Berbagai protes dari “native peoples” di dataran 

Amerika Utara pada tahun 1950-an, memancing reaksi ILO sebagai lembaga PBB 

yang bergerak dalam isu perlindungan tenaga kerja. Karena itu, ILO kemudian 

melakukan berbagai riset lapangan, dan pada tahun 1957, ILO mengeluarkan 

konvensi No.107 dan rekomendasi No.104 tentang “Perlindungan dan Integrasi 

Penduduk Asli dan Masyarakat Suku”. Pada tahun 1989, konvensi tersebut 

diperbaharui oleh ILO dengan konvensi No.169.  

Isu-isu ketidak-adilan yang dirasakan oleh berbagai komunitas “indie” 

(pribumi) ataupun “native peoples” (masyarakat asli) berpengaruh bagi ILO untuk 

memunculkan isu generatifnya, “indigenous peoples”. Oleh gerakan Ornop 

(organisasi non-pemerintah) di Indonesia, kemudian diadopsi dan diterjemahkan 

menjadi kosa kata “masyarakat adat”, terutama pada pertemuan bertajuk 

“Lokakarya Pengembangan Sumberdaya Hukum Masyarakat Adat Tentang 

Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Dalam Kawasan Hutan”, yang berlangsung 
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pada tanggal 25 – 29 Mei 1993, di Toraja, Sulawesi Selatan.
1
        

  Masyarakat di dalam dan sekitar hutan harus dan perlu diperhatikan dalam 

pengelolaan hutan karena mereka adalah bagian atau unsur dari ekosistem hutan 

yang saling tergantung. Hutan alam yang didapati pada zaman inipun adalah hail 

suksesi interaksi antara alam dengan mereka, mereka adalah yang berhak 

mendapatkan keadilan, setelah sekian lama terpinggirkan dan tercampakkan, 

mereka adalah yang memiliki hak demokrasi, hak untuk ikut berperan menentukan 

kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah mereka tinggal.
2
 

Dilihat dari aspek hukum, hutan adat saat ini sudah diperkuat payung 

hukumnya sejak dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) no 

35/PUU-X/2012 pada tahun 2012 lalu, sebagai hasil dari protes 

masyarakat-masyarakat adat di Indonesia yang tergabung dalam Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap Undang-Undang no 41 tahun 1999 

tentang kehutanan, yang disinyalir telah melanggar Undang-Undang 1945 dan 

pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara agar 

pemanfaatan bumi (tanah), air dan kekayan yang terkandung di dalamnya 

sebesar-besarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat 

Indonesia.
3
  

Salah satu masyarakat adat di tanah air yang hingga kini masih berusaha 

memperjuangkan hutan mereka adalah suku Talang Mamak di kabupaten Indragiri 

                                                           
1 Azmi Siradjudin AR, “Pengaku

a
n Masyarakat Adat dalam Instrumen Hukum Nasional”, Yayasan 

Merah Putih, h. 1 
2 Dudung Darusman, “Dimensi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Hutan”, Dalam Dudung 

Darusman (eds.), Pembenahan Hutan Indonesia (Cet. 1; Bogor: Lab Politik Ekonomi dan Sosial 

Kehutanan Fakultas Kehutanan ITB dan Yayasan Dani Hanifah, 2002), h. 461 
3 Republik Indonesia, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, h. 3 
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Hulu provinsi Riau. Sebagaimana dimuat dalam Gurindam12 tanggal 2 Januari 

2013 menjelaskan bahwa Suku Talang Mamak atau yang biasa disebut orang 

Talang Mamak merupakan masyarakat yang hidupnya masih secara tradisional 

dihiliran sungai Indragiri, provinsi Riau. Mereka merupakan suku asli dari bumi 

Lancang Kuning. Dalam kelompok masyarakat Talang Mamak terdapat sub 

kelompok yang mereka sebut dengan suku, kemudian dibagi lagi dalam tobo dan 

unit terkecil mereka sebut dengan hinduk atau perut atau disebut juga puak anak.  

Kelompok masyarakat ini tergolong Proto Melayu (Melayu Tua) yang 

merupakan suku asli Indragiri Hulu dengan sebutan Suku Tuha yang berarti suku 

pertama datang dan lebih berhak atas sumber daya alam di Indragiri Hulu. Selain 

itu, mereka mereka termasuk Melayu Tua. Suku Talang Mamak sendirihidup 

tersebar di beberapa kecamatan antara lain, kecamatan Batang Gangsal, Indragiri 

Hulu Riau, kecamatan Batang Cenaku, Indragiri Hulu Riau, Kecamatan Kelayang, 

Indragiri Hulu Riau, Rengat Barat, Indragiri Hulu Riau, Rakit Kulim Indragiri Hulu 

Riau, dan Kecamatan Sumay, Tebo, Jambi Dusun Semarantihan Desa Suo-suo, 

namun begitu mereka memilih hidup mengasingkan diri. 

Mata pencaharian masyarakat adat suku Talang Mamak adalah berladang 

dan berkebun. Karet merupakan komoditas utama mereka. Masyarakat 

menggunakan sistem tumpang sari, dimana sebelum pohon karet besar, mereka 

menanam padi dan tanaman semusim lainnya di sela-sela pohon karet. Sejak kelapa 

sawit makin trend, beberapa orang masyarakat juga sudah mulai menanam kelapa 

sawit, namun masih dalam sekala kecil, karena pengetahuan dan modal mereka 

yang terbatas. Mereka juga telah mengenal berbagai jenis obat-obatan secara 

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku
http://id.wikipedia.org/wiki/Proto_Melayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Melayu_Tua
http://id.wikipedia.org/wiki/Indragiri_Hulu
http://id.wikipedia.org/wiki/Melayu_Tua
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tradisional, hasil ekspedisi Biota Medika (1998) menunjukkan bahwa suku Talang 

Mamak mampu memanfaatkan 110 jenis tumbuhan untuk mengobati 56 penyakit 

dan mengenali 22 jenis cendawan obat. 

Dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya, ada beberapa 

aturan adat yang teridentifikasi, misalnya aturan pengelolaan sungai melalui lubuk 

larangan, lubuk larangan adalah sebagian aliran air sungai yang tidak dibenarkan 

untuk diambil ikannya dalam batas waktu yang tidak ditentukan, sampai ada kata 

sepakat oleh seluruh komponen masyarakat untuk membuka lubuk larangan untuk 

diambil ikannya dan hanya dibatasi waktu satu hari, kemudian ditutup kembali. 

Selain itu ada pula tanah keramat atau rimba puaka yang tidak boleh diganggu 

keberadaannya, jika ada yang mengganggu maka akan dikenakan sangsi adat, dan 

menurut kepercayaan mereka, bagi siapapun yang merampas tanah keramat, 

nantinya akan mendapat karma atau bencana.  

Tanah dan hutan bagi suku Talang Mamak merupakan bagian dari 

kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Sejak beratus-ratus tahun mereka hidup 

damai dan menyatu dengan alam. Mereka hidup dari mengumpulkan hasil hutan 

dan melakukan perladangan berpindah. Dari dulu mereka berperan dalam 

penyediaan permintaan pasar dunia. Sejak awal abad ke-19 pencarian hasil hutan 

meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan dunia terhadap hasil hutan 

seperti jernang, jelutung, balam merah dan putih, gaharu, rotan dan sebagainya. 

Tetapi abad ke-20 hasil hutan di pasaran mulai lesu dan tidak menentu, namun ada 

alternatif lain yaitu dengan mengadaptasikan perladangan berpindah dengan 
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penanaman karet, penanaman karet tentunya menjadikan mereka lebih menetap dan 

sekaligus sebagai alat untuk mempertahankan lahan dan hutannya.
4
    

Usaha suku Talang Mamak dalam mempertahankan wilayah dan hutannya 

dinilai sangat kuat, hal itu digambarkan dari penghargaan-penghargaan yang telah 

diterima oleh ketua adat mereka. Di bawah kepemimpiman Patih Laman dan berkat 

kegigihan mereka dalam mempertahankan hutan adat, Patih Laman diusulkan 

menjadi nominasi dan memenangkan penghargaan internasional “WWF 

international award for conservation merit 1999” dari tingkat grass root. Beliau 

juga mengharumkan nama Riau dan Indonesia di bidang konservasi yang 

diterimanya di Kinabalu Malaysia, bersama dua pemenang lainnya dari Malaysia 

dan India. Kemudian pada tahun 2003, Patih Laman mendapat penghargaan 

kalpataru dari Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri.
5
  

Kehidupan suku Talang Mamak yang sangat mengandalkan hutan sebagai 

tempat bekerja, berkebun dan tempat bermain bagi anak-anak mereka kini harus 

menghadapi masalah serius, seiring dengan peningkatan deforestasi dan degradasi 

lahan di hutan tempat mereka tinggal. Selain kondisi alam sebagai penyebab 

alamiah, kegiatan manusia dan pelaku deforestasi menjadi faktor pendorong 

terjadinya deforestasi dan degradasi lahan.
6
 Kegiatan manusia yang berhubungan 

                                                           
4 Gilung, Talang Mamak: Hidup Terjepit di atas Tanah dan Hutannya Sendiri-Potret Konflik  

Kehutanan antara Masyarakat Adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau 

dengan Industri Kehutanan, Disampaikan sebagai bahan pelengkap kesaksian dalam sidang 

pengujian UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan, 14 juni 2012. h. 3, 4 dan 14 
5 Ibid., h. 16 
6 Menurut data World Wildlife Fund Indonesia(WWF) yang diambil dari buku statistik  Kehutanan 

Indonesia Kementrian Kehutanan 2011, yang dipublikasikan pada bulan Juli 2012, menjelaskan 

bahwa luas hutan Indonesia sebesar 99,6 juta hektar atau 52,3% luas wilayah Indonesia. Namun 

hutan Indonesia kian hari kian menyusut akibat pemanfaatan hutan tak terkendali, laju deforestasi 

hutan Indonesia mencapai 610.375,92 Ha pertahun (2011) dan tercatat sebagai tiga terbesar di 
dunia. Dalam Lembar Fakta WWF Indonesia juga menjelaskan bahwa pada tahun 1997 hingga 2000 
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dengan pemanfaatan hutan merupakan penyebab utama deforestasi,  umumnya 

karena operasi pengusahaan hutan, penebangan liar dan kebakaran yang tak 

terkendali.
7
  

Begitu pula yang terjadi pada hutan adat suku Talang Mamak di kabupaten 

Indragiri Hulu, di wilayah Talang Mamak, yang tersebar di kecamatan Rakit Kulim 

dan Rengat Barat kabupaten Indragiri Hulu,. Sebetulnya terdapat empat kawasan 

rimba puaka, yakni hutan Sungai Tunu seluas 104,933 hektar, hutan Durian Cacar 

seluas 98.577 hektar, dan hutan Kelumbuk Tinggi Bener seluas 21.901 hektar. luas 

areal Suku Talang Mamak berdasarkan yang diakui Residen Belanda tahun 1925 

adalah 48 ribu Ha. Namun saat ini telah habis dan hanya tersisa 300 Ha.
8
  

Perambahan hutan di Sungai Tunu juga mengancam peninggalan leluhur 

Talang Mamak, terutama tempat jejak telapak kaki leluhur suku itu. Kawasan itu 

kini sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit milik PT. Selantai Agro 

Lestari (PT. SAL). Meski tapak kaki peninggalan leluhur dibiarkan ada oleh 

perusahaan, masyarakat Talang Mamak tetap merasa terhina dan melakukan 

penolakan terhadap PT. SAL sejak 2007, namun protes tersebut tidak mengubah 

keadaan, perkebunan kelap sawit tetap tumbuh subur menggantikan hutan-hutan 

alami.  

                                                                                                                                                                
laju kehilangan dan kerusakan hutan Indonesia mencapai 2,8 juta hektar/tahun dan laju kehilangan 

serta kerusakan tahun 2000-2005 di Indonesia setara dengan 364 lapangan bola/jam. Saat ini 

diperkirakan luas hutan alam yang tersisa hanya 28%. 
7 Ani Adiwinata Nawir, “Sejarah dan Kondisi Deforestasi dan Degradasi Lahan”, dalam Ani 

Adiwinata Nawir dkk., Rehabilitasi Hutan di Indonesia Akan Kemanakah Arahnya Setelah dari 

Tiga Dasawarsa? (Bogor Barat : Centre for International Forestry Research, 2008), h. 19 
8 “Suku Talang Mamak, Suku Asli Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau”, Gurindam12, 2 

Januari 2013.  
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Kerusakan rimba puaka juga didalangi oleh oknum Patih Talang Mamak 

yang terdahulu. Bersama oknum kepala desa Durian Cacar, tetua adat yang lama 

tersebut mengobral rimba puaka ke warga pendatang dan perusahaan. Oknum 

tersebut kini sudah dicabut gelarnya sebagai salah satu patih di Talang Mamak dan 

diasingkan, sebagai hukuman kepadanya. Namun, perjuangn masyarakat adat 

Talang Mamak untuk mengambil kembali hak rimba puaka mereka tidak pernah 

berhasil meski sudah menempuh jalur hukum. Masyarakat Talang Mamak pernah 

menggugat PT. Inekda ke pengadilan, namun usaha itu gagal.
9
 Hal tersebut 

memicu adanya konflik di sebagian besar wilayah suku Talang Mamak antara 

masyarakat dengan pihak perusahaan, dan timbullah sebuah 

perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat suku Talang Mamak untuk 

mengambil kembali hak-hak mereka.  

Patih Laman mantan kepala suku Talang Mamak juga telah melakukan 

protes keras atas perusakan hutan adat sukunya untuk dijadikan kebun kelapa sawit. 

Patih Laman melakukan aksi semadi di gubuk hutan itu sendirian selama tiga 

pekan. Hanya saja, tubuh tuanya sudah tidak bisa lagi bertahan dan Laman pun 

jatuh sakit. Di tengah sakitnya, awal Maret 2010, Patih Laman berangkat ke 

Pekanbaru untuk mencari dukungan wartawan dan lembaga swadaya masyarakat 

pemerhati lingkungan untuk mengembalikan Piala Kalpataru sebagai bentuk 

kekecewaannya terhadap pemerintah. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan 

LSM pemerhati lingkungan sehingga pengembalian Kalpataru itu batal. Hutan adat 

Talang Mamak memang nyaris tinggal nama saja. Padahal, pada tahun 2006, hutan 

                                                           
9 Gilung, op. cit,. H. 17 
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itu sempat diagendakan untuk diperkuat payung hukumnya melalui peraturan di 

daerah. Namun peraturan tersebut mengalami kendala dan gagal untuk diputuskan. 

Oleh karena latar belakang diatas, peneliti ingin mencoba mengkaji dan 

menganalisa lebih jauh bagaimana upaya suku Talang Mamak dalam 

memperjuangkan hutan adat mereka. Dengan demikian peneliti memberikan judul 

penelitian ini dengan : Dinamika Suku Talang Mamak dalam Memperjuangkan 

Hutan Adat di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Dinamika Suku Talang Mamak dalam memperjuangkan hutan 

adat di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bagaimana Dinamika Suku Talang Mamak dalam 

memperjuangkan hutan adat di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.  

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

- Penelitian ini diharpkan nantinya dapat menambah wawasan dan      

 pengetahuan bagi mahasiswa di bidang akademis 

-  Sebagai pengembangan intelektual di bidang politik dan pemerintahan  
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b. Manfaat Praktis 

- Tujuan praktis dari penelitian ini adalah sebagai acuan dan masukan   

 bagi semua stakeholder, baik pemerintah maupun non-pemerintah 

dalam  permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat adat dan hutan 

adat di  setiap daerah. 

-   Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi rujukan bagi 

 mahasiswa  dalam pembuatan skripsi maupun tugas-tugas yang

 berkaitan dengan politik pertanahan, implementasi kebijakan, konflik 

 pertanahan, dan  kearifan lokal. 

 

E. Definisi Konseptual dan Oprasional 

a. Definisi Konseptual 

1. Teori Gerakan Sosial Kolektif 

Sesuai dengan perkembangan kisah-kisah gerakan sosial yang makin beraneka 

ragam, tidak ada defenisi tunggal mengenai konsep gerakan sosial sebagai suatu 

gejala sosial. Giddens mendefenisikan gerakan sosial sebagai suatu upaya kolektif 

untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui 

tindakan kolektif (collective action) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. 

Defenisi senada dirumuskan juga oleh seorang teoritisi terkemuka Sydney Tarrow, 

gerakan sosial adalah tantangan-tantangan kolektif yang didasarkan pada 

tujuan-tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interkasi yang berkelanjutan 

dengan para elit, penentang dan pemegang wewenang. Dari dua defenisi ini, 
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gerakan sosial merupakan gerakan kolektif yang bersifat menentang untuk tujuan 

kolektif pula.  

Tarrow menempatkan gerakan sosial di dalam kategori yang lebih umum tentang 

politik perlawanan (contentius politics). Politik perlawanan bisa mencakup gerakan 

sosial, siklus penentangan (syclus of contention) dan revolusi. Politik perlawanan 

terjadi ketika rakyat biasa sering bergabung dengan para warga yang lebih 

berpengaruh, menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, 

dan pihak-pihak lawan lainnya. Perlawanan seperti ini biasanya muncul ketika 

kesempatan dan hambatan politik tengah berubah dan menciptakan dorongan bagi 

aktor-aktor sosial yang kurang memiliki sumber daya pada dirinya sendiri. Ketika 

perlawanan di dukung oleh jaringan sosial yang kuat, dan digunakan oleh resonasi 

kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke 

interaksi-interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan, dan hasilnya 

adalah gerakan-gerakan sosial. 

Menurut Tarrow, tindakan yang mendasari politik perlawanan adalah aksi kolektif 

yang melawan (contentius collective action). Tindakan kolektif bisa mengambil 

banyak bentuk singakat atau berkelanjutan, terlembagakan atau cepat bubar, 

membosankan atau dramatis. Kebanyakan tindakan kolektif berlangsung dalam 

institusi ketika orang-orang yang tergabung di dalamnya bertindak untuk mencapai 

tujuan bersama. Aksi kolektif memiliki nuansa penentangan ketika aksi itu 

dilakukan oleh orang-orang yang kurang memiliki akses ke institusi-institusi untuk 

mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak dapat diterima oleh pemegang 

otoritas atau pihak-pihak yang ditentang lainnya. Aksi kolektif yang melawan 
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merupakan satu-satunya sumber daya yang dimiliki oleh orang-orang awam dalam 

menentang pihak-pihak lain yang lebih kuat, seperti negara.  

Tidak semua bentuk perlawanan politik yang bertebaran di berbagai belahan dunia 

bisa disebut sebagai gerakan sosial. Bagi Tarrow, konsep gerakan sosial harus 

memiliki empat properti dasar : 

a. Tantangan Kolektif 

Perbedaan gerakan sosial dari tindakan-tindakan kolektif yang lain adalah 

bahwa gerakan sosial selalu ditandai oleh tantangan-tantangan untuk melawan 

melalui aksi langsung yang mengganggu terhadap para elit, pemegang otoritas, 

kelompok-kelompok lain atau aturan-aturan kultural tertentu. Tantangan 

kolektif sering ditandai oleh tindakan mengganggu, menghalangi atau 

membuat ketidakpastian terhadap aktivitas-aktivitas pihak lain. Dalam sistem 

yang represif, tantangan kolektif disimbolisaikan lewat selogan, corak pakaian 

dan musik, atau penamaan baru objek-objek yang familiar dengan simbol yang 

berbeda atau baru.  Tantangan kolektif merupakan karakteristik paling umum 

dari gerakan sosial. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gerakan sosial 

biasaya kurang memiliki sumberdaya yang stabil (dana, organisasi dan akses 

terhadap negara).  

b. Tujuan Bersama (Common Purpose) 

Ada banyak alasan bisa dikemukakan tentang mengapa orang bergabung 

dalam suatu gerakan sosial, dari sekedar keinginan nakal, mencemooh otoritas 

hingga insting gerombolan yang tidak jelas tujuannya. Namun jika ada alasan 

yang paling jelas mengapa orang terikat dalam gerakan adalah untuk 
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menyusun kalaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas atau 

para elit. Tidak semua konflik semacam itu muncul dari kepentingan kelas, 

tetapi nilai dan kepentingan bersama dan tumpang tindih merupakan basis dari 

tindakan-tindakan bersama.  

c. Solidaritas dan Identisas Kolektif 

Sesuatu yang menggerakan secara bersama-sama dari gerakan sosial adalah 

pertimbangan artisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian 

mengantarai perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata. 

Dengan cara menggerakkan konsensus, perancang gerakan memainkan 

peranan penting dalam merangsang munculnya konsensus semacam ini. 

Namun, para pemimpin hanya dapat menciptakan suatu gerakan sosial ketika 

mereka menggali lebih dalam perasaan-perasaan solidaritas atau identitas, 

yang biasanya bersumber dari nasionalisme, etnisitas atau keyakinan agama. 

d. Memelihara Politik Perlawanan 

Hanya dengan cara memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu 

episode perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Tujuan kolektif, identitas 

bersama, dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan untuk 

memelihara politik perlawanan ini. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu 

memelihara tantangan bersama, maka gerakan mereka akan menguap menjadi 

semacam kebencian atau kemarahan individual, atau berubah menjadi sekte 

relegius, atau mungkin menarik diri ke dalam isolasi. Karena itu, memelihara 
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aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik 

pergeseran dimana suatu penentangan berubah menjadi suatu gerakan sosial.
10

  

1. Hutan Menurut Prespektif Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

Ruang lingkup bumi menurut UUPA adalah permukaan bumi, 

dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan 

bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah.
11

 Undang-Undang 

Pokok Agraria (UUPA) no 5 tahun 1960 menjelaskan pada pasal 1 ayat 2 

bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai 

karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa 

bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Pasal 4 menjelaskan 

bahwa dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula 

tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air. 

Dalam pasal 2 ayat 1 ditentukan bahwa : 

“atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 

Dasar dan hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air, dan ruang 

angkasa, termasuk kekayaan alam, yang terkandung di dalamnya itu pada 

tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat”.  

 

Hak menguasai dari negara itu tidak saja di dasarkan atas 

ketentuan pasal 1 dimana negara dianggap seabagai organisasi kekuasaan 

rakyat, sebagai alat bangsa tetapi dicarikan juga dasar hukumnya pada 

                                                           
10 Suharko, “Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

(Volume 10, Nomor 1: 2006) h. 3-7  

11 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2005), h. 10 



16 

ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD. Dengan demikian maka pasal 2 UUPA 

memberikan suatu tafsiran resmi interprestasi otentik mengenai arti 

perkataan “dikuasai” yang dipergunakan di dalam pasal 33 ayat 3 UUD 

tersebut. Sebelum lahirnya UUPA istilah “dikuasai”ditafsirkan sebagai 

“dimiliki”, tetapi UUPA dengan tegas menyatakan bahwa perkataan 

tersebut bukan berarti dimiliki. Bahkan pengertian domein negara 

dihapuskan oleh UUPA. Penjelasan pasal 2 ayat 2 menegaskan bahwa 

perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki” akan 

tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai 

organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia sebagai badan penguasa 

tertinggi untuk : 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi dan lain-lainnya (dengan kata lain, 

menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi dan 

lain-lainnya tersebut) 

c. Menetukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air 

dan ruang angkasa. (segala sesuatu itu tentunya termasuk juga 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). 
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Dalam hal penguasaan bumi, air dan kekayaan lainnya ini, negara 

memberikan wewenang untuk menjalankan “penguasaannya” atas bumi 

dan lain-lainnya tersebut kepada: 

a. Dalam bidang legislatif wewenang ini dijalankan oleh badan-badan 

perundang-undangan, yaitu pemerintah bersama DPR (pembentukan 

Undang-Undang) 

b. Mengenai hal-hal yang terletak dalam bidang eksekutif, wewenang 

negara dijalankan oleh presiden (pemerintah) atau menteri 

c. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 4 maka pelaksanaan dari 

pada hak menguasai dari negara tersebut dapat dilimpahkan kepada 

daerah-daerah dan masyarakat hukum adat. 

Dengan demikian, maka pelaksanaan wewenang-wewenang atas 

hal “menguasai” oleh negara itu dijalankan oleh pemerintah daerah atau 

penguasa adat yang bersangkutan.
12

 

2. Hutan dan Hutan Adat dalam Prespektif Undang-Undang 

Kehutanan 

Sebelum membahas hutan dalam prespektif hukum positif, perlu 

difahami bahwa  ketentuan-ketentuan hukum positf di bidang kehutanan 

mencakup dua aspek, pertama, aspek sosiologis yaitu aturan hukum (tidak 

tertulis) yang mengatur hubungan masyarakat adat atau kelompok 

masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar hutan dalam 

melakukan interaksinya sejak turun-temurun. Kedua, aspek filosofis yaitu 

                                                           
12 Ibid., h. 54-56s 
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suatu aturan hukum untuk mengatur hal-hal yang sebelumnya belum 

diatur, dengan tujuan supaya ada tatanan hukum kehutanan, ada 

keteraturan dalam pengelolaan hutan, dan ada sesuatu yang dapat 

diharapkan berlaku adil dalam pemanfaatan hasil hutan sebesar-besarnya 

bagi kesejahteraan rakyat.
13

  

Dalam hukum positif, hutan diatur dalam Undang-Undang no 41 

tahun 1999. Hutan dalam prespektif hukum positif dijelaskan pada Pasal 1 

ayat 2 Undang-Undang No 41 tahun 1999 bahwa hutan adalah suatu 

kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam 

hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 

Sedangkan ayat 1 menjelaskan bahwa kehutanan merupakan sistem 

pengurusan yang bersangkut-paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil 

hutan yang diselenggarakan secara terpadu.  

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis 

dalam pembangunan bangsa dan negara, keterlibatan negara dalam 

penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan. Hal ini 

disebabkan oleh karena hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara 

keseluruhan. Dalam pasal 4 UU no 41 tahun 1999 juga dijelaskan bahwa, 

ayat (1) semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk 

                                                           
13 Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, (Cet. II; Jakarta Timur: PT. 

Sinar Grafika, 2011),  h. 8 
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kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Penguasaan hutan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk : (a) mengatur dan 

mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, 

dan hasil hutan, (b) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan 

hutan atau kawasan sebagai bukan kawasan hutan, (c) mengatur dan 

menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur 

perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan (ayat (2)). Penguasaan 

hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, 

sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak 

bertentangan dengan kepentingan nasional.
14

 

Hutan adat dijelaskan pula pada Undang-Undang No 41 tahun 

1999 pasal 1 ayat 6 yang menjelaskan bahwa hutan adat adalah hutan 

negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dalam pasal 5 

dijelaskan bahwa : 

-  Ayat (1) : Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari : 

a. Hutan negara, dan 

b. Hutan hak 

-  Ayat (2) : Hutan negara sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf a, 

dapat berupa hutan  adat. 

                                                           
14Ibid., h. 17  
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-  Ayat (3) : Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana  

dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2),  dan hutan adat ditetapkan 

sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan masih ada dan diakui keberadaanya. 

-  Ayat (4) : Apabila dalam perkembangannya  masyarakat hukum adat 

yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan 

 adat dikembalikan  kepada pemerintah. 
15

  

Menilik pengakuan hukum adat atas pengelolaan akan hutan 

dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan merupakan 

kelanjutan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terdahulu 

mengakui akan hak masyarakat hukum adat tersebut. Hal ini terlihat pada 

UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok Agraria, yang 

dalam pasal 5 menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum pertanahan di 

Indonesia. 

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 

menggantikan pernyataan Undang-Undan Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan bahwa hutan adat termasuk hutan negara. Adapun penjelasan 

dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan hasil 

dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dapat 

disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut: 

 

                                                           
15  Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”, dalam 

Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 

2011), h. 591-593 
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Tabel 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 

dan Hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 

 
Undang-Undang No 41 Tahun 1999 

Tentang Kehutanan  

Keputusan Mahkamah Konstitusi 

No. 35/PUU-X/2012  

Pasal 1 Angka 6 : 

Hutan Adat hutan negara yang berada 

dalam wilayah masyarakat hukum adat 

Kata “Negara” dalam Pasal 1 angka 6 

UU No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 167, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

3888) tidak mempunyai hukum 

mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 

UU No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan dimaksud menjadi “Hutan 

adat adalah hutan yang berada dalam 

wilayah masyarakat hukum adat”.  

Pasal 4 Ayat (3) 

Penguasaan hutan oleh negara tetap 

memperhatikan hak masyarakat hukum 

adat, sepanjang kenyataannya masih ada 

dan diakui keberadaannya, serta tidak 

bertentangan dengan kepentingan 

nasional 

Pasal 4 Ayat (3) UU No. 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

3888) tidak mempunyai hukum 

mengikat sepanjang tidak dimaknai 

“Penguasaan hutan oleh negara tetap 

memperhatikan hak masyarakat 

hukum adat, sepanjang masih hidup 

dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang 

diatur dalam Undang-Undang”.  

Pasal 5 Ayat (1) 

Hutan berdasarkan statusnya terdiri 

dari: 

a. Hutan Negara dan 

b. Hutan Hak 

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 

1999 Tentang Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia No. 167, 

tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia No. 3888) tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sepanjang 

tidak dimaknai “Hutan Negara 

sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 

Huruf a, tidak termasuk Hutan Adat”. 
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Pasal 5 Ayat (2) 

Hutan Negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, dapat berupa 

hutan adat 

Pasal 5 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 

1999 Tentang Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 No. 167, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia No. 3888) 

tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat 

Pasal 5 Ayat (3) 

Pemerintah menetapkan status hutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan 

sepanjang menurut kenataannya 

masyarkat hukum adat yang 

bersangkutan masih ada dan diakui 

keberadaannya 

Frasa “dan Ayat (2) dalam Pasal 5 

Ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 

Tentang Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 No. 167, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia No. 3888) 

tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat, sehingga Pasal 5 Ayat (3) 

UU No. 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan dimaksud menjadi 

“Pemerintah menetapkan status hutan 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1); 

dan hutan adat ditetapkan sepanjang 

menurut kenyataannya masyarakat 

hukum adat yang bersangkutan masih 

ada dan diakui keberadaannya”. 

 

Alasan dibalik Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah bahwa 

lebih dari 10 tahun berlakunya UU Kehutanan telah dijadikan sebagai alat 

oleh negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat 

atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan hutan negara, 

selanjutnya atas nama negara diberikan dan/atau diserahkan kepada para 

pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa 

memperhatikan kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah 

tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan 

masyarkat hukum adat tersebut dengan pengusaha yang pada akhirnya 

menyebabkan terjadinya arus penolakan atas UU Kehutanan.  
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Selain itu, dimasukkannya hutan adat sebagai Hutan Negara 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 6, Pasal 4 Ayat (3) , dan 

Pasal 5 Ayat (2) UU Kehutanan adalah pokok dan persoalan uatama. 

Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU Kehutanan memiliki cara pandang 

yang tidak tepat terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat 

hukum adat atas kawasan hutan adatnya. Hal ini dikarenakan UU 

Kehutanan tidak memperhatikan aspek historis dari klaim kesatuan 

masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya. Kesatuan masyarakat 

hukum adat telah ada jauh sebelum lahirnya negara Republik Indonesia.  

 

b. Defenisi Oeperasional 

A. Dinamika Sosial Suku Talang Mamak dalam Menjaga Hutan Adat 

a. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) hutan adat dan kearifan lokal suku 

Talang Mamak 

b. Deforestasi dan Degradasi Lahan Hutan Adat Suku Talang Mamak  

c. Potret Konflik yang Terjadi di Wilayah Ulayat Suku Talang Mamak 

d. Praktik Jual-Beli Lahan oleh Suku Talang Mamak 

B. Aksi Protes Suku Talang Mamak Sebagai Representasi Hak Suku Talang 

Mamak Untuk Memperjuangkan Hutan Adat 

C. Dinamika Hukum yang Terjadi di dalam Perjuangan Suku Talang Mamak   

a. Pengajuan Judicial Review dengan AMAN atas UU Nomor 41 Tahun 

1999 Tentang Kehutanan 
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b. Wacana Perlindungan Hutan Adat Suku Talang Mamak oleh 

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu 

c. Kegagalan Proyek Hukum dan Ketidak Sungguhan Pemerintah 

Indragiri Hulu dalam Memproteksi Hutan Adat Suku Talang Mamak  

 

F. Metode Penelitian 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

Kualitatif. sebagai model yang dikembangkan oleh Mazhab Baden yang 

bersinergi dengan aliran fenomenologi menghendaki pelaksanaan penelitian 

berdasarkan pada situasi wajar (natural setting) sehingga disebut juga metode 

naturalistik. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah meneliti informan (sebagai subyek penelitian) dalam lingkungan hidup 

kesehariannya. Untuk itu para peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi 

secara dekat dengan informan, mengenal secara dekat dunia mereka, 

mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya (wajar). 

Pemahaman akan simbol-simbol dan bahasa asli masyarakat menjadi salah 

satu kunci keberhasilan penelitian ini.
16

  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif, yaitu melakukan penggambaran secara mendalam tentang 

situasi atau proses yang diteliti.
17

 Penelitian deskriptif ini suatu bentuk 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena 

                                                           
16 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 

kedua, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 23-24 
17 Ibid., h. 24 
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yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. 

Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, 

hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan 

fenomena lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, 

misalnyakondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, 

proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau 

tentang kecendrungan yang tengah berlangsung.  

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

1. Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan 

fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat 

dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. 

Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan 

yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang 

bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi 

dirinya selaku peneliti. .
18

  

2. Wawancara, melakukan wawancara hendaknya ada fokus yang 

ingin diketahui, tidak ada salahnya untuk menggunakan pedoman 

wawancara (interview gude), namun hendaknya peneliti jangan 

sampai terikat dengan pedoman yang ada, mengingat dalam 

situasi yang sebenarnya akan sulit untuk selalu berpedoman pada 

                                                           
18 Ibid., h. 101 
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panduan yang ada. Dalam melakukan teknik wawancara, 

hendaknya pertanyaan meliputi 5W1H (what, who, when, where, 

why dan how)
19

 

3. Dokumentasi, mendokumentasikan segala apa yang terjadi dan 

ditemukan oleh peneliti di lapangan dengan mengabadikannya ke 

dalam data foto  

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya 

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan.Sumber data sekunder yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah yang diperoleh melalui dokumentasi, buku, 

jurnal, arsip, dan internet. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik 

pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

observasi dan wawancara. 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan 

fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat 

                                                           
19 Ibid., h. 104 
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dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. 

Maksudnya, pengamat terlibat merupakan jenis pengamatan yang 

melibatkan peneliti dalam kegiatan Suku Talang Mamak yang 

bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi 

dirinya selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivita pengamatan 

partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan kesharian yang 

dilakukan Suku Talang Mamak dalam waktu tertentu, memperhatikan 

apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, 

mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari 

 dokumen-dokumen yang dimiliki.
20

  

b. Wawancara 

Melakukan wawancara hendaknya ada fokus yang ingin 

diketahui, tidak ada salahnya untuk menggunakan pedoman wawancara 

(interview gude), namun hendaknya peneliti jangan sampai terikat 

dengan pedoman yang ada, mengingat dalam situasi yang sebenarnya 

akan sulit untuk selalu berpedoman pada panduan yang ada, terlebih 

lagi jika ada informasi yang menarik yang keluar dari informan tanpa 

diduga sebelumnya, tentu saja mengejar informasi tersebut lebih 

berharga dibanding untuk terikat dengan panduan yang justru akan 

menyebabkan terjadinya jumping. Dalam melakukan teknik 

                                                           
20 Ibid., h. 101 
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wawancara, hendaknya pertanyaan meliputi 5W1H (what, who, when, 

where, why dan how).
21

 

c. Dokumentasi, mendokumentasikan segala apa yang terjadi dan 

ditemukan oleh peneliti di lapangan dengan mengabadikannya ke 

dalam data foto  

4. Subyek Penelitian  

Pada dasarnya subyek penelitian adalah orang, gejala, iklim, dan 

hal tempat variabel penelitian melekat yang dipilih dan ditentukan oleh 

peneliti karena dianggap memiliki kapasitas dan memahami akar 

permasalahan yang berhubungan dengan sasaran penelitian. Dalam 

penelitian ini subyek penelitian adalah: 

a. Kepala adat Suku Talang Mamak Kabupaten Indragiri Hulu 

merupakan subyek yang berkaitan langsung dengan inti permasalahan 

dalam penelitian ini. 

b. Masyarakat adat Suku Talang Mamak, merupakan subyek yang 

merasakan dan mengalami secara langsung permasalahan dalam 

penelitian ini.  

c. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai 

stakeholder dalam pembuatan kebijakan dan peraturan pertanahan di 

Kabupaten Indragiri Hulu 

                                                           
21 Ibid., h. 104 
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d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu selaku 

bagian yang merupakan leading sector pembuatan peraturan tentang 

tanah ulayat suku Talang Mamak 

e. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu merupakan 

lembaga instansi pemerintahan yang menjalankan peraturan daerah 

yang berkaitan dengan kehutanan dan lebih mengerti dengan 

permasalahan kehutanan di kabupaten Indragiri Hulu 

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Upaya Suku Talang Mamak dalam 

Mempertahankan Hutan Adat di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi 

Riau” ini berada di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dimana 

masyarakat adat suku Talang Mamak berada dan menetap di dalam hutan 

adat yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu tersebut.  

6. Analisis Data  

Dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian 

kualitatif, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Huberman dan Miles 

mengajukan model analisis data yang disebut sebagai model interaktif. 

Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifiksi. Ketiga kegiatan 

tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, 

selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk 

membangun wawasan umum yang disebut analisis. Berikut ini adalah 

proses analisis data : 
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a. Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilahan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari 

lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan 

pelaksanaan penelitian berlangsung. Tahapan reduksi data merupakan 

bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang 

bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang 

meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang 

berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu, proses 

reduksi data dimaksudkan untuk lebih mempertajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang, bagian  data yang tidak 

diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk 

dilakukan penarikan kesimpuln yang kemudian akan dilanjutkan 

dengan proses verifikasi. 

b. Display Data  

Langkah berikutnya adalah penyajian data yang dimaknai oleh 

Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian dat ini, peneliti 

akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang 

harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau 

mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memerdalam 



31 

temuan tersebut. Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data 

adalah aktivitas-aktivitas yang terkait langsung dengan proses analisis 

data model kualitatif. Dengan demikian, kedua proses ini berlangsung 

selama proses penelitian berlangsung dan belum berakhir sebelum 

laporan hasil akhir penelitian disusun sehingga jangan terburu-buru 

untuk menghentikan kegiatan display data ini sebelum yakin bahwa 

semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan.  

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan 

kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang 

ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman 

peneliti dan interpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara yang dapat 

dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk 

pola-pola dan tema yang sama, pengelompokkan, dan pencarian 

kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang 

dari kebiasaan yang ada di masyarakat) 

Dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, penarikan kesimpulan 

dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung, baru 

kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. Hanya saja ini perlu 

disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu bukan sebagai sebuah 

kesimpulan final. Hal ini karena setelah proses penyimpulan tersebut, 

peneliti dapat melakukan verifikasi hasil temuan ini kembali di 

lapangan. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil dapat sebagai 
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pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi roses observasi dan 

wawancara. Proses verifikasi hasil temuan ini dapat saja berlangsung 

singkat dan dilakukan oleh peneliti tersendiri, yaitu dilakukan secara 

lintas dengan mengingat hasil-hasil temuan terdahulu dan melakukan 

cek silang (cross check) dengan temuan lainnya. Namun, proses 

verifikasi dapat juga berlangsung lebih lama jika peneliti melakukannya 

dengan anggota peneliti lain atau dengan koleganya. Proses ini dapat 

menghasilkan model “kesepakatan intersubjektif”, dan ini dapat 

dianggap bahwa data tersebut bernilai valid dan realiabel, dengan 

melakukan verifikasi, peneliti kualitatif dapat mempertahankan dan 

menyamin validitas dan reliabilitas hasil temuannya.
22
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