
26 
 

BAB II 

INVESTASI MODAL ASING WILMAR INTERNATIONAL GROUPS DI- 

PROVINSI JAMBI 

  

Dalam BAB ini, penulis akan menjelaskan mengenai awal mula 

permasalahan yang terjadi antara masyarakat Suku Anak Dalam dengan salah satu 

perusahaan asing yakni PT. Asiatic Persada Wilmar Internasional Group di wilayah 

Batanghari, provinsi Jambi. Permasalahan tersebut terjadi diakibatkan karena adanya 

keinginan dari perusahaan untuk menambah luas lahan perkebunan dengan alasan 

untuk mengembangkan pendapatan. Sedangkan, luas lahan yang mereka inginkan 

adalah hutan di mana menjadi tempat tinggal dari masyarakat Suku Anak Dalam 

yang secara turun-temurun menempati wilayah tersebut.  Setelah munculnya konflik 

lalu mulailah timbul tuntutan-tuntutan yang di suarakan oleh Lembaga Swadaya 

Masyarkat agar mendapat perhatian dari pemerintah. 

 

2.1 Munculnya Sengketa antara Suku Anak Dalam dengan PT. Asiatic 

Persada Wilmar Internasional  Group  

Perusahaan PT. Asiatic Persada merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Desa Bungku, 

Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Sebelumnya, PT. Asiatic Persada bernama 

PT. Bangun Desa Utama atau dikenal dengan PT. BDU yang dimiliki oleh seorang 

saudagar kaya dari keluarga Senangsyah.
29

 Pada awalnya, PT. BDU memiliki luas 

                                                           
29

 Senangsyah merupakan sebutan terhadap salah satu keluarga saudagar di wilayah Batanghari. 
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lahan sebesar 20.000 Hektare pada tahun 1970-an dan menjadi perusahaan ternama di 

wilayah tersebut.
30

 Akan tetapi, karena terdapat beberapa permasalahan salah satunya 

kurangnya pengelolahan dana keuangan, sehingga penghasilan dan produksi yang 

terus menurun disetiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan, pemilik PT. BDU menjual 

sahamnya kepada PT. Asiatic Persada pada tahun 1992.
31

 

Kepemilikan perusahaan oleh PT. Asiatic Persada membuat perusahaan 

tersebut mulai kembali diperbaiki dan dikembangkan untuk dapat menghasilkan 

keuntungan lebih dibandingkan pemilik sebelumnya. Perusahaan ini tidak hanya 

bergerak dibidang perkebunan, akan tetapi juga bergerak dibidang pengolahan kelapa 

sawit setengah jadi, yang mana minyak tersebut bersumber pada nabati. 

Gambar 2.1 Lokasi dan Luas Lahan PT. Asiatic Persada 

 

Sumber: google.com 

 

                                                           
30

Forest Peoples Programe (FPP) adalah Organisasi Non-Pemerintah yang memiliki tujuan 

mendukung masyarakat lokal untuk tinggal di hutan dalam mempertahankan lahan dan 

kehidupannya. Selain itu, FPP juga menginformasikan  untuk  mendapatkan  hak dan kepentingan 

dari masyarakat hutan adat yang di akui dalam hukum kebijakan dan program. 
31

 Wawancara Dengan Bapak Andre, Sekertaris Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari Provinsi    

Jambi,11/02/167:30 WIB. 
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Terlihat jelas pada gambar 2.1 yang penulis peroleh dari Badan 

Penanaman Modal Terpadu Provinsi Jambi, bahwa luas perkebunan kelapa sawit 

PT. Asiatic Persada yang sebelumnya adalah hutan tempat masyarakat tradisional 

tinggal, dan saat ini yang tersisa hutan pohon pinus dan karet hanya yang ditandai 

dengan lingkaran merah dan menjadi tempat tinggal masyarakat adat tersebut. 

Pada perkembanganya, PT. Asiatic Persada selalu mengalami kenaikan 

pendapatan disetiap tahunnya akibat pengolahan manajemen yang sangat baik. 

Selain itu, PT. Asiatic Persada juga memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi 

hasil olahan kelapa sawit dengan kualitas baik, dibandingkan dengan olahan 

kelapa sawit di perusahaan lainnya. Akibat keinginan tersebut, PT. Asiatic 

Persada berusaha untuk meningkatkan pendapatan melalui kerjasama dengan para 

investor untuk mewujudkan keinginan tersebut. 

Keinginan PT. Asiatic Persada untuk mengembangkan sayap 

perekonomian perusahaan mendatangkan para investor dari luar negeri. Ini 

dibuktikan dengan adanya para investor yang menamkan modalnya di perusahaan 

tersebut. Pada tahun 2000 hingga pertengahan tahun 2005, PT. Asiatic Persada 

sahamnya dikuasai oleh perusahaan dari Inggris yaitu Commonwealth 

Development Corporation Pasific Rim (CDC-Pacrim), kemudian akhir tahun 2005 

hingga 2006, saham terbesar dari perusahaan tersebut pindah tangan kepada salah 

satu perusahaan dari Amerika Serikat yakni Cargill. Akan tetapi, awal tahun 2007 

PT. Asiatic Persada diakuisisi oleh PT. Wilmar Internasional Limited yang 

berbasis di Singapura. Seluruh saham yang dimiliki oleh Wilmar Group hingga 

April tahun 2013 kembali dijual mengakibatkan kepemilikan saham berada 

dibawah dua perusahaan yakni PT. AMS Ganda Group dan PT. Prima Fortune.
32

 

                                                           
32

 Perkebunan Agro Mandiri Semesta atau biasa dikenal dengan PT. AMS adalah sebuah 

perusahaan kelapa sawit milik Ganda Sitorus. Perusahaan ini membeli saham gabungan dengan 



29 
 

Kepemilikan saham oleh dua perusahaan ini membuat PT. Asiatic Persada 

dibawah naungan Wilmar Group berkeingan untuk menambah lahan perkebunan, 

dengan alasan untuk mengembangkan pendapatan perusahaan. Hal ini dibuktikan 

dengan menambahnya luas lahan yang sebelumnya sebesar 18.000 Hektare, menjadi 

38.000 Hektare tahun 2010.
33

 Peluasan lahan ini menjadi awal dari sengketa lahan 

antara penduduk asli yakni Suku Anak Dalam dengan pihak perusahaan. 

Suku Anak Dalam, merupakan suatu kelompok masyarakat tradisional yang 

berada di hutan-hutan pedalaman di daerah Provinsi Jambi. Suku Anak Dalam lebih 

di kenal dengan sebutan orang rimba
34

 atau orang kubu. Selain itu, masyarakat Suku 

Anak Dalam memiliki pola hidup yang sangat tradisional dan memiliki kepercayaan 

yang kuat kepada leluhur atau roh nenek moyang. Selain itu, mereka juga memiliki 

hubungan yang erat dengan anggota kelompok satu sama lain, atau dalam arti lain 

kehidupan mereka setiap harinya selalu berkelompok.  

Pada setiap kelompok selalu memiliki satu kepala suku yang bertugas 

untuk mengatur segala sesuatu kegiatan dalam anggotanya, seperti mencari makan 

(berburu hewan), mencari obat-obatan dari tumbuhan, air sebagai pelengkap 

kebutuhan sehari-hari untuk mandi, minum dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut 

selalu memperhatikan kelestarian hutan, karena mereka percaya bahwa dengan 

melestarikan dan menjaga hutan, maka hutan akan selalu memberikan apa yang 

                                                                                                                                                               
PT. Prima Fortune yang bergerak pada bidang yang sama yaitu perkebunan kelapa sawit dan 

pengolahan minyak kelapa sawit. 

Ibid. 
33

 Ibid  
34

 Orang rimba menyakini tiga ciri, yaitu orang yang kuat pendiriannya dan gagah berani, orang 

yang sangat menghormati lingkungan (hutan), dan orang yang setiap hari selalu berpakaian 

sederhana (memakai cawat, rumah beratap rumba, dan meminum air kali). Sebutan untuk orang 

rimba berasal dari mereka sendiri yang merujuk pada tempat tinggal mereka. Sedangkan orang 

asing atau orang luar suku mereka disebut dengan orang terang. Hasil wawancara dengan Bapak 

Rohamin Budayawan Daerah Jambi. 
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mereka butuhkan. Oleh sebab itu, masyarakat suku anak dalam secara turun-

temurun bergantung pada kehidupan hutan yang ada di wilayah mereka.
35

  

Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk tetap bisa mempertahankan tradisi 

dari nenek moyang yang akan mereka wariskan kepada anak-anak mereka, yang 

merupakan penerus utama dari tradisi tersebut. Suku anak dalam sangatlah 

menyayangi dan menjaga hutan seperti mereka menjaga diri sendiri. Meskipun 

mereka merupakan masyarakat yang tertinggal dari kemewahan kota, kehidupan 

yang modern, tempat tinggal yang layak, serta makanan yang enak, itu bukan 

berarti mereka tidak ingin mengikuti zaman yang sudah memasuki era globalisasi. 

Akan tetapi, mereka percaya bahwasanya apabila mereka tetap mempertahankan 

dan menjaga kelestarian hutan, maka hutan pun akan menjaga dan menjamin 

kehidupan mereka. 

Menurut salah satu pengamat kebudayaan yang ada di daerah Jambi,  

Bapak Rohamin, menyebutkan bahwa suku anak dalam termasuk dalam kategori 

protom Melayu/ Melayu Tua. Hal ini dikarekan kebudayaan suku anak dalam 

memiliki kemiripan dengan suku Melayu lainnya, seperti bahasa seni, dan nilai 

tradisi seperti dalam pelaksanaan upacara besale (pengobatan) yang hampir sama 

dengan bentuk upacara pengobatan masyarakat Kerinci (kelompok protom 

Melayu).
36

 

Tempat tinggal masyarakat Suku Anak Dalam berada di dalam hutan yang 

terbuat dari kayu-kayu dengan atap yang terbuat dari daun kering atau daun 

kelapa. Luas bangunan sekitar 1 hingga 1,5 meter dengan bangunan yang 

                                                           
35

 Wawancara dengan Bapak Rohamin guru Kebudayaan daerah SMPN12 Adyaksa Kota Jambi, 

16/02/15 
36

 Ibid  
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berbentuk panggung dan di bawah bangunan tersebut juga digunakan untuk 

menyimpan bahan makanan, seperti padi, jagung, dan ikan asap. Selain itu, 

mereka juga membuat bangunan lain yang digunakan untuk menerima tamu dari 

kelompok lain, akan tetapi bangunan tersebut tidak dilengkapi dengan atap dan 

terbuat lebih luas dibandingkan dengan rumah yang mereka tempati.
37

  

Suku Anak Dalam terdapat 3 (tiga) kelompok yaitu, pertama adalah 

kelompok masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal secara tetap, mereka 

hidup dihutan, akan tetapi kehidupan mereka berpindah-pindah sesuai dengan 

cadangan makanan yang ada di wilayah tersebut. Kedua, kelompok masyarakat 

yang memiliki kehidupan yang tetap di suatu tempat. Dan yang terakhir adalah 

kelompok masyarakat yang kehidupannya sudah menetap dan memiliki kehidupan 

yang berdampingan dengan masyarakat pada umumnya.
38

  

Dalam ciri berpakaian, mereka memiliki 3 (tiga) bagian sesuai dengan 

tempat tinggal yang mereka tempati. Hal ini juga yang kemudian menjadi 

pembeda golongan atau kelompok masyarakat Suku Anak Dalam. Pertama, 

kelompok masyarakat yang kehidupannya berpindah-pindah, rata-rata mereka 

hanya menutup bagian tubuh tertentu. Kedua, kelompok masyarakat yang 

menetap di suatu daerah, mereka menutup seluruh bagian tubuhnya, dan ketiga, 

adalah kelompok yang sudah bisa bergabung dan berbaur dengan masyarakat pada 

umumnya, mereka menggunakan pakaian atau menutup bagian tubuhnya seperti 

masyarakat pada umumnya, yakni menggunakan pakaian seperti biasa.
39

   

 

                                                           
37

 Ibid 
38

 Ibid  
39

 Ibid 
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2.1.1  Awal Permasalahan atau Konflik Suku Anak Dalam  

 Pada awal adanya keinginan untuk memperluas lahan perkebunan oleh 

perusahaan, kelompok Suku Anak Dalam tidak menentang sedikitpun keingan  

untuk jadikannya lahan konsensi perkebunan kelapa sawit dengan catatan, mereka 

(pihak perusahaan) tetap menghargai kebiasaan adat, dan tradisi yang selama ini 

dijunjung oleh masayarakat Suku Anak Dalam. Akan tetapi yang terjadi di 

lapangan, pihak dari perusahaan melanggar kesepakatan tersebut dengan cara 

menggusur makam para leluhur yang mereka hormati. Selain itu, pihak 

perusahaan juga mengabaikan norma-norma adat yang sudah ada.  

Adanya pelanggaran tersebut, masyarakat Suku Anak Dalam hanya mampu 

untuk menegur para pekerja di lapangan, karena mereka sangat sulit untuk bertemu 

dengan pihak perusahaan. Akan tetapi, teguran tersebut hanya sebatas teguran tanpa 

adanya tindak lanjut dari masyarakat. Hasilnya pihak perusahaan semakin memperluas 

lahan perkebunan dan semakin merusak lahan masyarakat Suku Anak Dalam yang 

selama ini mereka tempati. Bertambahnya luas lahan perkebunan kelapa sawit dan 

semakin rusaknya lahan masyarakat suku anak dalam, membuat beberapa kelompok 

dari suku mereka bersatu dan sepakat untuk menuju pabrik dan kantor pengolahan 

kelapa sawit milik PT. Asiatic Persada untuk melakukan demostrasi. Akan tetapi, suara 

mereka tidak mendapat respon yang baik dari pihak perusahaan.  

Masyarakat Suku Anak Dalam cukup sering melakukan demonstrasi kepada 

pihak perusahaan untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam berbudaya, 

terutama menjaga kepercayaan para leluhurnya dengan cara menjaga makan para 

leluhurnya.Akan tetapi, beberapa kali mereka melakukan demonstrasi, beberapa kali 

pula mereka harus menelan kekecewaan yang disebabkan karena pihak perusahaan 
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bersifat kurang memihak. Hal ini juga dibuktikan dari sikap dari pihak perusahaan 

yang membuat skat atau batasan yang diberi nama dengan parit gajah berukuran besar 

untuk mengantisipasi kedatangan masyarakat asli Suku Anak Dalam.  

Gambar 2.2 Skat Perusahan Untuk Masyarakat Suku Anak Dalam 

 

 

Sumber:google.com-parit-gajah
40

 

                                                           
40

 Gambar Parit Gajah, dalam: 

https://www.google.co.id/search?q=gambar+parit+gajah&espv=2&biw=1366&bih=662&site=web

https://www.google.co.id/search?q=gambar+parit+gajah&espv=2&biw=1366&bih=662&site=webhp&tbm=isch&imgil=uGUerO4iSgMD6M%253A%253BkwNuFiobhvxQ8M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.mongabay.co.id%25252F2013%25252F12%25252F10%25252F&source=iu&pf=m&fir=uGUerO4iSgMD6M%253A%252CkwNuFiobhvxQ8M%252C_&usg=__d6NJEGteVformid7L9kGOmqD57I%3D#imgrc=uGUerO4iSgMD6M
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Proses pembuatan parit gajah
41

 tersebut dinilai merugikan semua pihak, 

tidak hanya masyarakat Suku Anak Dalam yang menyebabkan hewan buruan 

berkurang dan sulit ditemukan karena tidak adanya rumput dan semak-semak liar 

sebagai sarang berkumpulnya hewan buruan. Namun, juga pemerintah daerah dan 

Badan Pertahanan Nasional (BPN) tidak mengetahui pembuatan parit tersebut 

yang cukup besar dan luas.
42

 Pada akhirnya, pembuatan parit gajah tersebut 

semakin membuat masyarakat Suku Anak Dalam semakin melakukan protes dan 

demonstrasi terhadap pihak perusahaan.
43

 

Banyak atau seringnya protes dan demostrasi dari pihak masyarakat suku 

anak dalam membuat PT. Asiatic Persada mulai melakukan tindak kekerasan fisik 

terhadap masyarakat hingga menyebabkan beberapa masyarakat Suku Anak 

Dalam meninggal akibat kekerasan tersebut.
44

  Kekerasan hingga menyebabkan 

kematian merupakan salah satu tindak kekerasan yang melanggar hak asasi 

manusia. Seharusnya di negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi juga harus 

menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia seluruh warga negaranya, meskipun 

mereka tidak memiliki kartu identitas seperti KTP, salah satunya adalah 

masyarakat adat. 

                                                                                                                                                               
hp&tbm=isch&imgil=uGUerO4iSgMD6M%253A%253BkwNuFiobhvxQ8M%253Bhttp%25253

A%25252F%25252Fwww.mongabay.co.id%25252F2013%25252F12%25252F10%25252F&sour

ce=iu&pf=m&fir=uGUerO4iSgMD6M%253A%252CkwNuFiobhvxQ8M%252C_&usg=__d6NJE

GteVformid7L9kGOmqD57I%3D#imgrc=uGUerO4iSgMD6M: diakses: 15/03/17 09:00 WIB. 
41

 Parit Gajah merupakan istilah atau nama yang digunakan dalam industri perkebunan kelapa 

sawit, yang biasanya digunakan untuk membatasi ruang gerak hewan liar seperti babi hutan yang 

dianggap sebagai hama. 
42

 Edy Supriyadi, Masyarakat Keluhkan Pembuatan Parit Oleh PT. Asiatic Persada,  

AntaraNews.com, 12 Januari 2011, dalam: http://www.antarajambi.com/berita/305573/warga-

keluhkan-pembangunan-parit-besar-oleh-pt-asiatic diakses: 22 Januari 2015 Pukul: 09:00 WIB. 
43

 Ibid 
44

 Gelora, Pak Jokowi Kembalikan Tanah Kami, Harian Daerah GeloraNews.com, 6 November 

2015, dalam: http://www.bergelora.com/nasional/kesra/2546-pak-jokowi-kembalikan-tanah-suku-

anak-dalam.html diakses: 12/01/17 23:30 WIB. 

https://www.google.co.id/search?q=gambar+parit+gajah&espv=2&biw=1366&bih=662&site=webhp&tbm=isch&imgil=uGUerO4iSgMD6M%253A%253BkwNuFiobhvxQ8M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.mongabay.co.id%25252F2013%25252F12%25252F10%25252F&source=iu&pf=m&fir=uGUerO4iSgMD6M%253A%252CkwNuFiobhvxQ8M%252C_&usg=__d6NJEGteVformid7L9kGOmqD57I%3D#imgrc=uGUerO4iSgMD6M
https://www.google.co.id/search?q=gambar+parit+gajah&espv=2&biw=1366&bih=662&site=webhp&tbm=isch&imgil=uGUerO4iSgMD6M%253A%253BkwNuFiobhvxQ8M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.mongabay.co.id%25252F2013%25252F12%25252F10%25252F&source=iu&pf=m&fir=uGUerO4iSgMD6M%253A%252CkwNuFiobhvxQ8M%252C_&usg=__d6NJEGteVformid7L9kGOmqD57I%3D#imgrc=uGUerO4iSgMD6M
https://www.google.co.id/search?q=gambar+parit+gajah&espv=2&biw=1366&bih=662&site=webhp&tbm=isch&imgil=uGUerO4iSgMD6M%253A%253BkwNuFiobhvxQ8M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.mongabay.co.id%25252F2013%25252F12%25252F10%25252F&source=iu&pf=m&fir=uGUerO4iSgMD6M%253A%252CkwNuFiobhvxQ8M%252C_&usg=__d6NJEGteVformid7L9kGOmqD57I%3D#imgrc=uGUerO4iSgMD6M
https://www.google.co.id/search?q=gambar+parit+gajah&espv=2&biw=1366&bih=662&site=webhp&tbm=isch&imgil=uGUerO4iSgMD6M%253A%253BkwNuFiobhvxQ8M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.mongabay.co.id%25252F2013%25252F12%25252F10%25252F&source=iu&pf=m&fir=uGUerO4iSgMD6M%253A%252CkwNuFiobhvxQ8M%252C_&usg=__d6NJEGteVformid7L9kGOmqD57I%3D#imgrc=uGUerO4iSgMD6M
http://www.antarajambi.com/berita/305573/warga-keluhkan-pembangunan-parit-besar-oleh-pt-asiatic
http://www.antarajambi.com/berita/305573/warga-keluhkan-pembangunan-parit-besar-oleh-pt-asiatic
http://www.bergelora.com/nasional/kesra/2546-pak-jokowi-kembalikan-tanah-suku-anak-dalam.html
http://www.bergelora.com/nasional/kesra/2546-pak-jokowi-kembalikan-tanah-suku-anak-dalam.html
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Adanya permasalahan tersebut membuat masyarakat Suku Anak Dalam 

mulai berpindah-pindah untuk mendapatkan tempat tinggal. Namun tidak lagi di 

dalam hutan, melainkan mereka berdiri di pinggirian jalan lintas Sumatra dengan 

meminta belas kasihan dari pengguna jalan untuk bertahan hidup. Sehingga 

banyak dari pengguna jalan yang mempertanyakan di mana sikap tegas dan 

perlindungan dari pemerintah, mengingat Suku Anak Dalam merupakan salah satu 

Suku yang masih menjadi ciri khas dari provinsi Jambi. Sementara itu, 

masyarakat Suku Anak Dalam yang memilih untuk tetap bertahan di dalam hutan, 

tidak lagi dapat menikmati hidup sebagaimana mestinya di mana semestinya 

mereka berburu untuk mendapatkan makan, menari dan bernyanyi untuk 

menghibur diri, meramu obat-obatan tradisional apabila ada yang sakit, berladang 

dan yang terpenting menjaga hutan adat yang telah lama turun temurun menjadi 

rumah mereka tidak dapat mereka nikmati kembali seperti dulu. 

Gambar 2.3 Keadaan Masyarakat Suku Anak Dalam Pasca Peluasan 

Perkebunan Kelapa Sawit. 

 

Sumber gambar: google.com
45
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 https://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn-

media.viva.id%2Fvthumbs2%2F2016%2F03%2F12%2Frimba_56e3c7c0282bc_viva_co_id_325_

183.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.viva.co.id%2Ftag%2FSuku-Anak-Dalam-

https://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn-media.viva.id%2Fvthumbs2%2F2016%2F03%2F12%2Frimba_56e3c7c0282bc_viva_co_id_325_183.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.viva.co.id%2Ftag%2FSuku-Anak-Dalam-&docid=FiaFuFayztoK9M&tbnid=Y10hURgSz36UYM%3A&vet=10ahUKEwilkYKfwq3VAhUKvI8KHUJrAD0QMwhFKBcwFw..i&w=325&h=183&bih=662&biw=1366&q=suku%20anak%20dalam%20terlantar&ved=0ahUKEwilkYKfwq3VAhUKvI8KHUJrAD0QMwhFKBcwFw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn-media.viva.id%2Fvthumbs2%2F2016%2F03%2F12%2Frimba_56e3c7c0282bc_viva_co_id_325_183.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.viva.co.id%2Ftag%2FSuku-Anak-Dalam-&docid=FiaFuFayztoK9M&tbnid=Y10hURgSz36UYM%3A&vet=10ahUKEwilkYKfwq3VAhUKvI8KHUJrAD0QMwhFKBcwFw..i&w=325&h=183&bih=662&biw=1366&q=suku%20anak%20dalam%20terlantar&ved=0ahUKEwilkYKfwq3VAhUKvI8KHUJrAD0QMwhFKBcwFw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn-media.viva.id%2Fvthumbs2%2F2016%2F03%2F12%2Frimba_56e3c7c0282bc_viva_co_id_325_183.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.viva.co.id%2Ftag%2FSuku-Anak-Dalam-&docid=FiaFuFayztoK9M&tbnid=Y10hURgSz36UYM%3A&vet=10ahUKEwilkYKfwq3VAhUKvI8KHUJrAD0QMwhFKBcwFw..i&w=325&h=183&bih=662&biw=1366&q=suku%20anak%20dalam%20terlantar&ved=0ahUKEwilkYKfwq3VAhUKvI8KHUJrAD0QMwhFKBcwFw&iact=mrc&uact=8


36 
 

 Keterangan: gambar ini adalah kondisi Suku Anak Dalam yang tidak lagi 

mendapatkan bahan-bahan makanan yang biasa tersedia didalam hutan, mereka 

kehilangan kebutuhan pokok yang biasa tersedia didalam hutan, ini dikarenakan 

hutan yang selama ini menjadi tempat kelompok mereka mendapatkan semua 

yang dibutuhkan telah berubah menjadi perkebunan industri kelapa sawit. Untuk 

melanjutkan kehidupan, mereka keluar hutan menuju pinggiran jalan lintas 

Sumatra untuk mengemis memohon belas kasih kepada pengguna jalan. 

Gambar 2.4 Keadaan Masyarakat Suku Anak Dalam Setelah mendapatkan 

perlindungan dari LSM Pasca Peluasan Perkebunan Kelapa 

Sawit.  

 

Sumber: google.com
46
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Keterangan: wanita dan anak-anak yang merupakan kelompok Suku Anak 

Dalam, telah mendapatkan pertolongan dari beberapa pengguna jalan kemudian 

dibantu oleh beberapa LSM di tampung di Balai Raung (Balai Adat) Provinsi 

Jambi untuk kemudian dibantu penanganan kebutuhan pokoknya dan dilakukan 

pndataan untuk memverifikasi dari kelompok mana mereka berasal, agar dalam 

penanganan kebiasaan dan aturan kelompok tidak terjadi kesalah pahaman. 

Suku Anak Dalam termasuk masyarakat adat yang mana kelompok masyarakat 

adat memiliki perlindungan secara hukum di dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun 

dalam kehidupannya, mereka selalu mengandalkan hutan untuk bertahan hidup, tetapi 

pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pengawasan, pendampingan, 

serta bimbingan sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk melindungi 

masyarakat tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya konflik-konflik yang 

tidak diinginkan, seperti kurangnya perhatian dari pemerintah sehingga menyebabkan 

hilangnya tempat tinggal yang mereka tempati selama ini. Konflik-konflik yang 

menyebabkan hilangnya lahan yang mereka tempati pergeseran nilai-nilai ekonomi, di 

mana pemiliki modal dapat melakukan apa yang mereka inginkan terutama yang 

bertujuan untuk pengembangan usaha tanpa memperhatikan dan menguntungkan 

lingkungan atau masyarakat setempat.    

Banyaknya permasalahan atau konflik yang terjadi antara masyarakat adat 

dan masyarakat biasa, khususnya para investor membuat perserikatan Bangsa-

Bangsa dengan berlandaskan untuk melindungi masyarakat adat mengeluarkan 
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360&bih=662&biw=1366&q=gambar%20suku%20anak%20dalam%20ditemukan%20mengemis

%20di%20tengah%20kota&ved=0ahUKEwigscf09rLTAhVIqY8KHabOCCoQMwghKAEwAQ&

iact=mrc&uact=8 diakses: 15/03/17 09:05 WIB. 
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suatu deklarasi. Selain itu, deklarasi tersebut dibuat untuk menghindari 

tergesernya masyarakat adat oleh sistem ekonomi yang mengharuskan mereka 

meninggalkan habitat asalnya. Deklarasi ini bernama United Nation Declaratio on 

the Right of Indigeous Peoples (UNDRIP) yang menguatkan tuntutan dari pada 

lembaga swadaya masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat 

secara umum yang tergabung dalam aliansi masyarakat adat nusantara.  

 

2.2 Munculnya Tuntutan Suku Anak Dalam kepada Pemerintah Pusat 

dan Daerah 

Masyarakat adat pada umumnya kurang memahami bahwa semua hak-hak 

mereka memiliki perlindungan dari pemerintah, terutama organisasi internasional 

seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia adalah salah satu negara yang 

menandatangani kesepakatan dikeluarkannya deklarasi tersebut untuk melindungi 

hak-hak masyarakat adat. Hal ini disebabkan karena Indonesia menyadari 

bahwasanya terdapat beberapa kawasan yang ada di Indonesia masih tergolong 

sebagai kawasan yang terbelakang dan tertinggal. Selain itu, tidak menutup 

kemungkinan kawasan tersebut juga terdapat masyarakat adat yang secara turun- 

temurun sudah menempati wilayah tersebut.  

Pengetahuan dan informasi yang dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat 

terkait hak-hak mereka akan perlindungan tersebut membuat Suku Anak Dalam 

menyuarakan dan memberikan tuntutan terhadap perusahaan, diantaranya dengan 

memberikan kesempatan untuk mengukur kembali hak guna usaha yang telah 

diberikan sebagaimana mestinya. Selain itu, perusahaan juga harus menanggung denda 
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atas semua kerusakan makam para leluhur yang selama ini selalu mereka hormati, dan 

perusahaan harus selalu menghargai semua apa yang menjadi aturan adat.
47

  

Terdapat beberapa Lembaga Swadaya masyarakat dan bersama Serikat 

Tani Nasional (STN) ikut serta membela hak-hak kelompok-kelompok Suku 

Anak Dalam, dengan gabungan LSM serta Serikat Tani Nasional membuat 

perjuangan Suku Anak Dalam yang menuntut hak-hak nya terdengar hingga 

keluar daerah hingga ke pemerintah pusat di Jakarta. Pada tahun 2011 Suku 

Anak Dalam dengan beberapa LSM, Serikat Tani Nsional, dan Partai Rakyat 

Demokratik (PRD), melakukan aksi, yang mana pada aksi tersebut mereka 

menduduki dan membuat tenta-tenda darurat pada gedung DPR-RI di Jakarta.
48

 

Tuntutan masih belum mendapat jalan terang dan dilanjutkan kembali  pada 

tahun 2012, dengan kekuatan dan gabungan massa yang sama di bulan Desember Suku 

Anak Dalam melakukan aksi jalan kaki menuju Jakarta dengan jarak lebih dari 

1000Km, tuntutan tersebut merupakan juga aksi demontrasi jalan kaki terjauh dalam 

sejarah Indonesia. Warga Suku Anak Dalam membutuhkan waktu 43 hari untuk 

sampai di Jakarta.  Mereka menyampaikan tuntutan-tuntutan yaitu,  mengembalikan 

semua tanah ulayat milik kelompok Suku Anak Dalam yang di ambil perusahaan, 

mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) yang selama berdiri melanggar hak-hak warga 

Suku Anak Dalam, mengakui hak hidup Suku Anak Dalamm sesuai tradisi, 

kepercayaan, dan pandangan hidup mereka, serta implementasikan UNDRIP menjadi 

payung hukum yang kuat di Republik Indonesia.
49
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 Rukaiyah Rofiq, Gubernur Berhentilah Melindungi PT. Asiatic Persada, Forest Peoples 

Programe, 4 Oktober 2013, dalam: http://www.forestpeoples.org/id/topics/palm-oil-

rspo/news/2013/10/informasi-untuk-pers-gubernur-berhentilah-melindungi-pt.asiatic-pe diakses: 

25/02/15   23:30 WIB.  
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United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 

(UNDRIP) merupakan salah satu deklarasi yang dikeluarkan oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjelaskan mengenai hak-hak masyarakat adat. 

Deklarasi ini muncul karena banyaknya permasalahan mengenai hak-hak 

masyarakat adat yang ada di seluruh dunia. Tidak hanya permasalahan mengenai 

hak asasi manusia yang diangkat, akan tetapi permasalahan akan berkurangnya 

kelestarian hutan yang ada di belahan dunia. Kemudian, PBB beriniseatif untuk 

meminimalisir permasalahan masyarakat adat yang dapat menyebabkan berbagai 

permasalahan yang semakin parah dengan cara mengeluarkan sebuah deklarasi. 

Selain itu, permasalahan ini tidak hanya di terjadi beberapa negara, namun 

sebagian besar negara yang ada di dunia mengalami permasalahan yang serupa. 

 Dikarenakan permasalahan mengenai masyarakat adat di dunia sudah 

menjadi isu yang cukup besar untuk segera ditangani dan mencari jalan keluarnya. 

Permasalahan tersebut juga sebagian besar tidak lepas dari adanya peran dari para 

investor atau perusahaan asing yang berkeinginan untuk memperluas lahan industri, 

seperti perkebunan, pertambangan, dan lain sebagainya yang mana hal ini dapat 

mengancam keberadaan sumber daya alam, lahan adat (tanah), dan lain sebagainya.  

Persoalan masyarakat adat sudah menjadi persoalan yang mendunia dan 

rumit. Bagaimana tidak, persoalan ini sudah menyangkut kelestarian sumberdaya 

alam dan manusia yang ada di belahan bumi. Menurut laporan Jose R. Martinez 

Cobo
50

 selaku Pelapor Khusus pada Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan 

Perlindungan terhadap Masyarakat Adat pada tahun 1981-1984, menyatakan 

                                                           
50

 Ketua DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS, Sekretariat Frorum 

PermanenUntuk Masyarkat Adat. 
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bahwa pada tahun 1982 dibentuk suatu kelompok kerja yang menangani 

permasalahan masyarakat adat pada Dewan Ekonomi dan Sosial Persatuan 

Bangsa-Bangsa yang kemudian pada tahun 1995, kelompok tersebut menetapkan 

dekade internasional tentang masyarakat adat (Indegenous people) 1995-2004 

yang membentuk rancangan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat dan pada 

tanggal 9 Agustus ditetapkan sebagai hari masyarakat adat internasional.
51

 

Adanya peraturan mengenai jaminan akan keberadaan masyarakat adat, 

kemudian pada tanggal 13 September 2007 disepakati mengenai Deklarasi 

Persatuan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat atau disebut dengan 

United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) oleh 

Majelis Umum PBB dalam voting di Majelis Umum PBB.  

Dibentuknya UNDRIP untuk menjamin keberadaan mayarakat adat, dianggap 

sebagai salah satu solusi terbaik yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan 

keberlangsungan hidup yang layak, meskipun jauh dari lingkungan luar. Akan tetapi, 

pada kenyataannya di lapangan masih banyak terdapat permasalahan yang berkaitan 

dengan kelompok-kelompok masyarakat adat, meskipun sudah dikeluarkan sebuah 

peraturan mengenai keberadaan masyarakat tersebut. 

Article 4 

Indigenous Peoples, in exercising their right to self-determinations, 

have the right to autonomy, or self-government (local) in matters 

realting to their internal and local affairs, as well as ways and 

means for financing their autonomous fucntions.
52
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United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 

(UNDRIP) berperan sebagai salah satu deklarasi internasional untuk menjamin 

hak-hak masyarakat adat atau suku adat baik mengenai hak untuk tinggal, maupun 

hak tradisionalnya, seperti menentukan nasib sendiri yang bergantung pada hutan 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah tercantum dalam deklarasi UNDRIP 

pasal 4, yang mana dalam deklarasi tersebut negara juga memiliki tugas dan 

tanggung jawab untuk menjamin dan melindungi seluruh kelompok masyarakat 

adat di negara masing-masing. Selain itu, deklarasi ini juga mengangkat 

pentingnya pengakuan negara terhadap masyarakat tersebut. 

 

2.3  Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Mempertahankan 

Hak Suku Anak Dalam  

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan lembaga yang memiliki 

peranan sangat penting untuk menyuarakan aspirasi masyarakat untuk memenuhi 

hak nya. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, LSM tersebar di berbagai 

macam daerah, baik di daerah perkotaan, maupun di daerah terpencil. Rasa saling 

memiliki antara pihak LSM dengan masyarakat setempat menjadi salah satu 

faktor dan daya ikatan yang kuat antara keduanya untuk menjunjung tinggi hak 

asasi manusia, salah satu contoh LSM yang ada adalah AMAN. 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merupakan aliansi 

masyarakat yang berfokus pada hak-hak suku adat di Indonesia. AMAN juga 

bekerja pada tingkat nasional dan internasional, serta lokal di suatu daerah. Selain 

itu, AMAN juga memiliki dan melakukan advokasi untuk isu-isu masyarakat adat. 
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Pada tahun 1999, lembaga ini mempunyai komunitas sebanyak 2.304 komunitas 

adat di seluruh Indonesia, dengan jumlah kurang lebih 17 juta orang. 

AMAN didirikan pada tahun 1999 sesuai dengan kongres masyarakat adat 

nusantara yang pertama kali diadakan pada tanggal 17 Maret 1999. Pada tanggal 

yang sama, lembaga ini memiliki lebih dari 400 suku atau pemimpin masyarakat 

adat yang ada di berbagai wilayah di nusantara. Awalnya, kongres tersebut 

dilaksanakan di Jakarta untuk merundingkan beberapa permasalahan yang timbul 

akibat perkembangan industri, yang mana permasalahan tersebut juga terkait 

dengan keberadaan masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia.  

Adanya permasalahan tersebut, kemudian lembaga ini mencari solusi 

untuk mengatasi dan meminimalisir agar permasalahan tersebut dapat ditangani 

dengan secepatnya. Hal ini disebabkan karena permasalahan tersebut dapat 

mengancaman eksistensi mayarakat adat, termasuk beberapa pelanggaran hak 

asasi manusia yang disebabkan oleh keberadaan perusahaan industri yang dapat 

mengancam kelestarian dan keberadaan masyarakat adat. Selain itu juga, adanya 

perampasan lahan, pelecehan terhadap adat dan kebudayaan, serta berbagai 

kebijakan yang mendeskriminasi masyarakat adat menjadi salah satu faktor 

sulitnya untuk  mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut ketika salah 

satu dari pihak tidak mau untuk mengalah.53 

AMAN juga mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap 

hukum kebijakan, peraturan, dan perjanjian-perjanjian di tingkat nasional terhadap 

masyarakat adat, di mana dalam hal ini masyarakat adat lebih di utamakan di 
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 Ibid 
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bandingkan apapun. Kemudian di tingkat daerah, pemerintah berperan untuk 

mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat yang ada di seluruh nusantara, 

serta membantu pelayanan hukum terhadap penanganan kasus bagi komunitas-

komunitas adat terkait hak-hak nya. 

AMAN menegaskan bahwasanya masyarakat adat yang menempati 

wilayah suatu daerah, mereka tergolong sebagai masyarakat yang hidup secara 

turun-temurun mulai dari nenek moyang mereka. Selain itu, masyarakat adat juga 

memiliki kedaulatan dan tradisi mereka atas tanah, dan kekayaan alam yang 

merupakan warisan dari para leluhurnya. Kehidupan sosial yang jauh dari 

jangkauan lingkungan luar dan rasa nyaman membuat mereka lebih memilih 

untuk tetap bertahan hidup di hutan. Disisi lain mereka memilih untuk hidup jauh 

dari keramaian, untuk dapat mempertahankan keberlanjutan hidup dengan aturan-

aturan mereka sendiri sebagai kelompok komunitas adat.54  

Selain AMAN, juga terdapat beberapa LSM yang berperan untuk 

menyuarakan hak-hak masyarakat adat, seperti sawit watch dan kelompok hijau. 

Sawit watch merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang ada di 

Indonesia berbasis pengawasan terhadap pengelolaan konsensi kelapa sawit, yang 

prihatin terhadap dampak-dampak negatif dari sistem perkebunan besar kelapa 

sawit. Sejak tahun 1998, organisasi ini telah tergabung lebih dari 50 mitra lokal 

yang menangani langsung lebih dari 40.000 kepala keluarga yang terkena dampak 

perkebunan kelapa sawit yang ada di seluruh Indonesia.
55

 Sedangkan LSM 

WARSI merupakan organisasi yang sama-sama menjunjung dan memperjuangkan 

                                                           
54

  AMAN, dalam: https://www.aman.or.id/profile-kami/ diakses: 14/03/17 15:00 WIB. 
55

 Sawit Watch, Menuju Keadilan Ekologi Bersama Masyarakat adat pekebun sawit dan buruh 

sawit, diakses dalam http://sawitwatch.or.id/profil/ diakses: 15/03/2017 pukul 16.00 WIB  

https://www.aman.or.id/profile-kami/
http://sawitwatch.or.id/profil/
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hak masyarakat adat. Organisasi yang merupakan kelompok swadaya masyarakat 

yang peduli akan lingkungan dan berdedikasi mewujudkan tiga program 

lingkungan, seperti pendidikan yang baik, dampak lingkungan, serta pemakmuran 

dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan industri.
56

 

Kedua lembaga ini menjadi lembaga yang memperjuangkan hak-hak 

masyarakat adat di wilayah Indonesia serta khususnya di Provinsi Jambi. Sawit wacth 

menuntut Gubenur Jambi untuk mencabut Hak Guna Usaha (HGU) PT. Asiatic 

Persada secepatnya, karena menurut lembaga ini, perusahaan tidak dapat memberikan 

manfaat sedikitpun terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, melainkan sebuah 

kerugian yang sangat besar dibandingkan dengan manfaat yang didapat.
57

  

Salah satunya dengan adanya permasalahan yang menyebabkan 

masyarakat Suku Anak Dalam kehilangan lahan mereka, khususnya tempat 

tinggal yang selama ini mereka tempati secara turun-temurun. Selain itu, Sawit 

Wacth juga menilai seharusnya Gubenur mengingatkan PT. Asiatic Persada untuk 

tidak mengabaikan PT. Asiatic Persaerundingan yang telah mereka sepakati, 

sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan-kesepakatan penting dalam 

pembangunan industri tersebut. Jika hal tersebut dilanggar, maka itu sama artinya 

dengan menginjak harkat dan martabat masyarakat pribumi.
58

  

Demonstrasi sering dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam, akan 

tetapi demonstrasi tersebut tidak mendapatkan hasil apapun dan hanya diberikan 

harapan semata setiap kali demonstrasi dilakukan. Harapan adanya mediasi dan 
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 WARSI, dalam: http://www.warsi.or.id/ pada 15/03/2017 pukul 16.05 WIB  
57

 Nurman Nuri, Sawit Watch,  3Oktober2012 Dalam: http://sawitwatch.or.id/2013/10/siaran-pers-

tentang-konflik-pt-asiatic-persada-vs-komunitas-suku-anak-dalam/ diakses: 29/30/16 23:00 WIB. 
58

 Perundingan secara besar-besaran atas permasalahan besar yang melibatkan aturan adat. 

http://www.warsi.or.id/
http://sawitwatch.or.id/2013/10/siaran-pers-tentang-konflik-pt-asiatic-persada-vs-komunitas-suku-anak-dalam/
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perundingan Jomet
59

 melalui surat perintah Gubenur dengan 

nomor  2122/SPT/SETDA.EKBANG-4.2/IV/2012 seakan hanya bersifat 

formalitas semata. Surat Gubenur tersebut hanya sebuah harapan yang tidak akan 

memberikan kemajuan terhadap masyarakat adat sebagaimana mestinya surat itu 

dibuat.  

Dari beberapaperkumpulan menyatakan bahwasanya seharusnya pihak 

investor lebih memperhatikan kelestarian lingkungan sebelum mereka melakukan 

penanaman modal. Selain itu, mereka juga lebih melaksanakan kesepakatan-

kesepakatan yang telah disepakati dengan pihak pemerintah. Akan tetapi, yang 

terjadi di lapangan, mereka telah melakukan beberapa kecurangan, salah satunya 

terjadi ketika mereka ingin menambah lahan perkebunan. Lahan perkebunan yang 

mereka bangun, tidak mendapat izin dari pihak pemerintah, atau dalam arti lain 

lahan tersebut ada tanpa sepengetahuan dari pemerintah setempat.
60

 Selain itu, hal 

ini juga merupakan salah satu pelanggaran terhadap kode etik Roundtable On 

Sustainable Palm Oil (RSPO)
61

 dan dapat membahayakan akuntabilitas serta 

legitimasi RSPO dalam upaya produksi sawit yang berkelnajutan.
62

 

Tuntutan Lembaga Swadaya Masyarakat ini pula menghimbau kepada 

seluruh masyarakat dunia, dan Indonesia khususnya untuk: 

                                                           
59

 Jomet adalah sebuah negosiasi untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan aturan adat dan 

temenggung (ketua suku/ yang mewakilinya) 
60

 Opcit. Feri Irawan Direktur Perkumpulan Hijau. 
61

 Merupakan prakasa (Inisiatif) dari pihak-pihak pemangku kepentingan global Industri kelapa 

sawit untuk mendorong pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit yang lestari melalui dialog 

yang terbuka pada seluruh rantai pasokan. RSPO secara resmi didirikan berdasarkan pasal 60 

Swiss Civil Code pada 8April 2004. Aspek yang perlu diperhatikan adalah ekonomi, aspek sosial, 

aspek lingkungan, dan harus tranparansi dalam aspek yang mencakup kebun. 
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 Sophie Chao, Forest People Program Aktifis, Nurman Nuri, Sawit Watch,  3Oktober2012 

Dalam:http://sawitwatch.or.id/2013/10/siaran-pers-tentang-konflik-pt-asiatic-persada-vs-

komunitas-suku-anak-dalam/ diakses: 29/30/16 23:00 WIB. 
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1. Berhenti mengkonsumsi minyak sawit yang diproduksi oleh Wilmar dan 

perusahaan-perusahaan lain yang memprodiksi minyak dari perusahaan 

Wilmar dalam bentuk apapun. 

2. Berhenti untuk mengkonsumsi minyak yang diproduksi oleh perusahaan 

PT Asiatic Persada (Wilmar International Group, Prima Fortune 

International Ltd dan PT Agro Mandiri Semesta) karena sudah sangat 

jelas, bahwasanya perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang 

merugikan masyarakat pribumi. Minyak yang mereka hasilkan dengan 

cara memeras air mata dan darah masyarakat pribumi, serta  

3. Berhenti untuk mengkonsumsi minyak dari perusahaan-perusahaan yang 

mengabaikan hak-hak dari masyarakat adat, terutama melakukan 

perampasan lahan.  

 

Gambar 2.5 Aksi Demonstrasi LSM dalam Mendampingi Masyarakat Suku 

Anak Dalam 
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Sumber: google.com 

Pada gambar ini Suku Anak Dalam di dampingi oleh beberapa Lembaga 

Swadaya Masyarakat menuju kantor Gubernur Provinsi Jambi untuk 

memperjuangkan hak-hak masyarakat Suku Anak Dalam terkait penambahan Hak 

Guna Usaha (HGU) oleh  PT. Asiatic Persada yang menyebabkan hutan adat 

mereka hilang, dan menunut untuk pemerintah memproses oknum-oknum brimob 

yang digerakkan oleh perusahaan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap 

masyarakat Suku Anak Dalam yang berani dan coba-coba melakukan protes. 

Masyarakat Suku Anak Dalam bersama LSM melakukan aksi jalan kaki 

sebagai aksi protes terhadap pemerintah yang lamban dalam melakukan penyelesaian 

penambahan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut. Mereka hanya menginginkan 

semua hal-hal yang menyangkut tentang kesewang-wenangan dari investor penerima 

hak pembukaan lahan segera ditinjau ulang, dan apabila terdapat kesengajaan dalam 

penambahan lahan perkebunan kelapa sawit untuk segera diberikan sangsi serta 

pemulihan kembali kondisi psikologi Suku Anak Dalam yang mengalami tindak 

kekerasan, baik yang di berupa fisik ataupun verbal.  
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Suku Anak Dalam menginap beberapa malam di area perkantoran 

Gubernur Provinsi Jambi, hal tersebut untuk menunjukan keseriusan mereka. 

Suku Anak Dalam dikenal dengan kesetiaan dan kecintaannya terhadap Hutan. 

Apabila mereka memutuskan untuk tidak kembali ke tempat asalnya dan lebih 

memilih untuk bermalam di area lapangan kantor Gubernur Jambi, berarti sudah 

menjunjukan dan membuktikan terjadi sesuatu di kawasan hutan tempat asal 

mereka, tindakan tersebut dilakukan agar secepatnya Pemerintah Daerah Jambi 

membantu mengembalikan apa yang sudah menjadi hak-hak mereka. 

Masyarakat Kota Jambi menuntut Pemerintah Provinsi Jambi agar segera 

untuk mencabut hak guna usaha (HGU) dan membiarkan wilayah hutan di kelola 

oleh masyarakat Suku Anak Dalam, yang sudah terbukti selama hutan dikelola 

oleh masyarakat tradisional tidak menimbulkan permasalahan sosial, dan 

lingkungan. Mereka mampu melindungi hutan memanfaatkan hutan tapa harus 

merusak pohon-pohon yang menjegah adanya banjir. 

Penulis menganalisa bahwa tuntutan tersebut sangat baik, karena dalam 

suatu negara yang demokratis diperlukan suatu dinamika yang berguna untuk 

kembali mengkoreksi kinerja dari pemerintah. Bagaiaman pemerintah harus 

kembali diingatkan tentang keberadaan kelompok-kelompok masyarakat adat. 

Mereka sudah selayaknya dilindungi bahkan sudah seharusnya diberikan 

kebebasan untuk mempertahankan budayanya kebiasaan hukum adat dengan  

dasar hak asasi manusia. 

Untuk lebih memudahkan mengenai alur perlawanan yang dilakukan Suku 

Anak Dalam dengan dibantu oleh LSM, penulis membuat skema sebagai berikut: 
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Gambar 2.6 Bagan Proses Perlawanan Suku Anak Dalam Bersama LSM 

menuntuk perlindungan dan pengembalian hak – hak (Buttom- Up)  
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Dengan adanya berbagai tuntutan seluruh Indonesia dari masyarakat adat, serta 

hampir dengan permasalahan sama yang telah lama terjadi . Maka Pemerintah Pusat 

Republik Indonesia merespon dan membuat peraturan-peraturan yang dinilai dapat 

melindungi hak-hak masyarakat adat. Apa saja bentuk respon serta kebijakan tersebut 

bagaiamana pemerintah pusat merespon masyarakat adat sebelum adanya UNDRIP 

dan setelah menandatangi UNDRIP. Serta kebijakan apa yang dilakukan pemerintah 
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daerah dalam menyamakan perspektif pemerintah pusat terhadap masyarakat adat, akan 

penulis jabarkan pada pembahasan bab berikutnya. 




