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ABSTRAK

Penelitian Kehidupan Hasyarakat Terasing ini
nengambir rokasi di desa sotboyak yang berjarak sekitar
30 Km dan hanya dapat dicapai nerarui jarur sungai

dengan waktu ditempuh 3-E jan dari ibu kecanatan siberut
Utara, Huara Sikabaluan.

Hanurut catatan Kantor llilayah Departemen sosial
Propinsi sumatera Barat Hasyarakat Terasing suku Henta-

wai hanya terdapat di purau siberut Kepurauan l{entawai

Kabupatbn Padang Parianan, yan€ berada sejauh kurang

Iebih 110 Kn dari pesisir barat pulau Sunatera.

Tujuan yang hendak dicapai adalah nenenukenari,

uenjeraskan dan nenahani prinsip-prinsip sosiar budaya

yang melandasi peuanfaatan dan penEieroraan sunberdaya

alan oleh masyarakat terasinEl desa tersebut. Di sanping
itu penelitian ini juga digunakan sebagai dasar dalan
nenetapkan kebijaksanaan penbanglunan, khususnya di daran
penElenbangan sistem Penukinan sosiar (sps) dan penbinaan

nereka.

untuk meErperoreh ganbaran dan infornasi yang dinak-
sud, daran peneritian ini digunakan netoda pendekatan

kuaritatif denElan teknik pengunpuran data neralui wawan-

cara nendaran dan penganatan terrihat (partieipant
observer). sesuai denEran sifatnya yang induktif naka

dalan penelitian ini juga diusahakan Dencari makna dan

latar berakang dari tingkah raku rrasyarakat sebagainana
yang nereka hayati dan rasakan sendiri (eaic) dan bukan
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kesinpulan dibuat penelltl (etic). Nanun oleh karena

keterbatasan waktu, nedan dan lokasi yanE! cukuP berat

serta kendala faktor bahasa diduga ikut newarnai bebera-

pa kekurangan dari hasil yanB diperoleh.

Hasil tenuan penelitian nenuniukkan bahwa Easyara-

kat terasinE! desa Sotboyak nasih tinggi tingkat keter-

gantungannya terhadap alan. Perilaku ataupun tatanan

hidup nereka sebagiannya meneerninkan budaya dan fahan

tradisional nenurut kepereayaan leluhurnya arat

Sabulungan. Hal ini antara lain terlihat dari aturan-

aturan yang nereha gunakan dalam Perburuan, Peranan

kepeninpinan infornal (Baijak Laggai), penanfaatan dan

pengelolaan sunberdaya a1an, sisten teknologi serta

kesenian. Kegiatan pertanian baik berladang, berkebun,

bersawah dan beternak masih berpola tradisional dan anat

sederhana. Hereka nasih Eenggunakan sisten barter di

dalan pertukaran konoditas. Di sisi lain, uPaya nereka

dalam nelakukan diversifikasi ienis tananan sudah aulai

tanpak dinana tidak hanya senata nenanaD ienis tananan

konsunsi tetapi juga telah berorientasi pada usaha

tananan industri. Akan tetapi keterisolasian, keterPen-

cilan, dan kekuranEan sarana transportasi nenyebabkan

mereka seIalu tertinggal di dalan seBaIa aspek kehi-

dupan.

Di sampinE itu tenuan di lapangan nenuniukkan bahwa

sekurang-kuranElnya terdapat dua kelompok nasyarakat

terasing di desa Sotboyak, yaitu golongan Bakkat Laggai

(pendiri kampunE) dan si Taitoi (kaun pendatanE). Perbe-

11



daan ini juga tanpak dari penilikan tanah dan penguasaan

aset lainnya. Bakkat Laggai }ebih neneerninkan status

sosial agak lebih tinggi dari kaun Taitoi
Dikaitankan dengan pengenbangan sisten penukinan

sosial yang direncanakan, tenuan penelitian inl nereko-

nendasikan perlunya Benperhatikan sisi sosial budaya dan

aspirasi nasyarakat terasing serta menpertinbangkan seBi

ketersediaan suuberdaya yang dapat nencukupi kebutuhan

dasar (basic needs), lingkungan dan kesehatan serta

kenanpuan pihak penerintah. llodel penukiman yang diken-

bangkan sedapatnya berpola pada tipe Penukluan di Tenpat

AsaI (TPA) denElan sisten stinulus lengkap, nenanfaatkan

tenaga dan bahan-bahan setempat.

iil



XATA PBBGA}ITAR

Pu j i syukur d ipan j atkan ke had irat Al lah Sl{T ,

berkat rahmat dan karunia serta bimbinganNya kani telah
dapat nenyelesaikan kegiatan Studi Kehidupan SosiaI
Budaya Hasyarakat Terasing l'tentawai di Desa Sotboyak
Kecanatan Siberut Utara Kepulauan t'lentawai Kabupaten
Padang Parianan.

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selana 3

(tiga) bulan dari bulan Juli sampai dengan September
1995, yang dinulai dari tahap persiapan, tahap penElun-

pulan data di lapanElan, tahap penyusunan laporan hasil
studi dan terakhir telah dilaksanakan seminar hasil
dalan ranElka penyenpurnaan laporan.

Terlaksananya kegiatan tersebut dan dapat berjalan
lancar dengan baik, tidak terlepas dari kerjasana dan
partisipasi berbagai pihak terutama Kanwil Departeuen
Sosial Propinsi Sumatera Barat selaku penyandang dana
penelitian ini, pihak Pemda Tk. I Sunatera Barat, Penda

Tk. II Kabupaten Padang Pariaman, naupun Tingkat Kecana-
tan Siberut Utara serta berbagai pihak yang tidak dapat
kami sebutkan satu per satu.

Untuk itu, pada kesenpatan ini kani menyanpaikan
terima kasih yang sedalan-dalannya kepada berbagai pihak
dan mereka yang telah berpartisipasi atas segala bantuan
naterial Eaupun noriI. SenoEla Tuhan nenbalasnya dengan
setinpal. Amin.

Kami nenyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan
ini mungkin masih terdapat beberapa kekuranElan dan jauh
dari kesenpurnaan. Bak kata pepatah "Tak ada gading yang
tak retak". Untuk itu, kritik dan saran membangun dengan
tangan terbuka kani nantikan. Terina kasih.

Padang, 20 Oktober lggs
Tim Peneliti
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PENGANTAR

K.g,atan Penelitian nrenrpakan bagiarr dari damra pergunrarr tinggi, di

samping pendidikan dan pengabdiarr pada masvarakat. I(egiatan penelitian ini

han:s dilaksanakan oleh II(P Padang vang dikerjakan oleh staf akademiknya

dalam rangka peningkatan nrutLr pendidikan nrelalui perrirrgkatan mutu staf

akademik, baik sebagai dosen nraupun sebagai peneliti.

IGgiatan penelitian ini mendtrkung pengembangan ilnru sena

terapannya. Dalam hal ini Lernbaga Perrelitian II(P Padang berusaha

mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian yang tidak

teqpisahkan dari kegiatan n'rengajamya, baik secara larrgsung dibiavai oleh dana

IICP Padang maupun dana dari strmber lain vang relevan aLau kerjasanra

dengan instansi terkait. Oleh karena itu, peningkatan lllLltu tenaga akademik

peneliti dan hasil penelitiannya clilakulcan sesuai dengarr tingkatan serta

kewenangan akademik peneli ri.

Saya menvambLrt gembira rrsaha -vang dilakukarr peueliti urrtuk

meniarvab berbagai pernrasalahan penrballgunan, ldrususrrva kehidtrpan sosial

btrdaya nrasyarakat terasing. Hasil penelitaian seperri ini nrenanrbah uarvasan

dan pemaharnan kita tentang aspek sosial btrdava mawarakat. Walatrptrn hasil

penelitian ini mungkin nrasih mentrnitrkkarr beberapa kelenrahall, namun sava

yakin hasilnya dapat dipakai sebagai dasar dalanr pererlcarlaarr clarr

pengembangan sistem penrukinran sosial (SPS) bagi nral,arakat terasing di

I(epulauan Mentawai.

Hasil penelitian ini telah diseminarkan clikalangan peneliti II(IP P4dang,

PergurLran tinggi lainnva, instansi terkait, clan Lenrbaga Sosial N{asvarakat yang

menaruh perhatian bagi perrirrgkatan keseiahteraa11 lllasvarakat terasing di



|vlentarvai, Sumatera Barat. Senroga hasil perlelitiarr irri daprat benrranfaat dalanr

pembangunan Indorresia, khusrsllva Provirrsi sttnratera Barat.

Pada kesenrpatan ini saYa ingirr lllerlgtlcapkatr teritua kasih kepada

berbagai pihal<\,ang n1ell'lbatlttr terlaksafrall\'a pellelitiarr irri, tel.Llt'anla lcepada

pinrpinan lembaga terkait varrg merriacli obiek perrelitian irri, respotrden varrg

rneniadi sampel penelitiarr di clesa Sotbovak, I(ecarlatarr Sibenrt I'Jtara'

IGbupaten Paclang Parianran, clan peserta senriuar hasil perrelitian yang telah

nremberikan masukan urlttrk PellyellrPLtmaall laporarr perrelitiarr irri' Secara

khusus kami menyampaikan terinra kasih kepada Bapak Ctrberrlur l(epala

Daerah dan jajaran Pemcla TIC I Struratera Barat, Penrda I(abtrpaten Padang

pariaman dan iaiaranllva, serra lGkarruil Departenren Sosial Provinsi Sunratera

Barat yang telah riremberikarl barltuatl peldatraan bagi perrelitian irri' IGnri

yakir1 tanpa dedikasi clan keriasanla,var1g bail<, penelitiarr irri tidak akarr dapat

diselesaikan sebagainlalla varlg cliharapl<an. l(eriasanla yallg baik ini diharapkan

akan dapat ditingkatkan di nlasa varrg akarr datang'

Terima kasih

Padang, Ol<tober I995
I(etua Lernbaga Penel itian

P Padang,

nraidi, N'IA, Ph.D.
l 3060523 I
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BAB I
PEITDAHULUAH

A. Latar Belakang Hasalah

Salah satu kebijahan umum yang dianbil oleh Depar-

temen sosial, khususnya Direktorat Bina Kesejahteraan

Sosiar berkenaan dengan pembinaan nasyarakat terasing
adarah nembangun dan mendirikan sisten pemukinan sosial
(SPS) dengan nendayagunakan sunber dan potensi yang ada

pada nasyarakat terasinEl tersebut. sistem tersebut
sebenarnya adarah suatu bentuk penbinaan yang menekankan

kepada nasalah tenpat tinBglar yang menetap bagi Dereka,

dan menghubungkan tempat tingl€ar nereka dengan masyara-

kat rainnya dengan mudah. Diharapkan dengan sisten
peuukinan SosiaI (SPS) ini nereha neninggalkan tradisi
hidup berkerana dengan berladang berpindah-pindah untuk

menetap di suatu tempat dengan pertanian yang nenetap

pula (Racnadi lls, 1991).

Kegiatan ini nenurut Departenen sosial ( 1gg4 )

mencakup empat tahap, yakni pertana berupa tahap per-
siapan, dengan maksud mencari data dan infornasi tentang
masyarakat terasing, tahap kedua yaitu berupa tahap
penbimbingan, tahap ketiEla adalah tahap pengenbanElan,

clan tahap keempat berupa tahap pengatihan kepada peme-

rintah Daerah,/ Departemen Dalan Negeri untuk proses

pembinaan selanjutnya. Tahap persiapan nencakup tiEla
kegiatan yakni Pendekatan SosiaI Budaya (pSB), Hotivasi
sosial Budaya (HSB), Pemantapan persiapan permukiman



2

sosial (P3s) dan penantapan Keslapan Hasyarakat (pKlr).

sarah satu kegiatan pada tahap pertana adalah studl
sosial Budaya l{asyarakat Terasing yang pada dasarnya
nerupakan keglatan di antara l{sB dan p3s, yaltu suatu
kegiatan nenenukan ciri-ciri sosiar-budaya dan berbagai
potensi yang diniliki oleh l?arga nasyarakat terasing.
KeEiatan ini anat pentinE!, karena corak dan pola kegia-
tan selanjutnya hanya akan dapat dilakukan dengan baik
jika kegiatan penbanErunan tersebut nenperhitungkan pula
daran pereneanaannya berbagai aspek pranata kebudayaan

dari nasyarakat yang terkena proElran penbangunan terse_
but. HaI ini anat perIu, karena sebaEfaimana disarankan
Hubiyarto (1994) daran nenjarankan progran penbanErunan

terhadap suatu nasyarakat tradisionar perru terrebih
dahuru mengenal nasyarakat tersebut, karena setiap
masyarakat tradisionar meniriki potensi keswadayaannya

sendiri sesuai dengan latar berakang sosial budayanya
yang unik dan khusus. OIeh sebab itu, sebagainana disar_
ankan Budiono dkk (1994), setiap proElran yang diperke_
nalkan kepada nereka hendaknya disesuaikan dengan poten-
si dan kebutuhan mereka, agar tidak dito.Iak karena
bertentangan dan nenyinggunE! pranata dan nirai-nirai
yang nereka anut.

sarah satu nasyarakat terasing yang direncanakan
oleh Departemen sosiar untuk dibina adarah nasyarakat
terasing yang berada di Kepulauan Hentawai, Kabupaten

Padang Pariaman, propinsi sumatera Barat. Hasyarakat
Hentawai menghuni Elugusan pulau-puIau yang meliputi
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Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai SeIatan,

Iebih kurang 100 kn sebelah barat pantai Sunatera

Barat, sekitar 3 sanpai 4 jam naik jetfoil atau g sanpai

10 jam denElan kapal motor kayu dari Padang.

AsaI usul masyarakat l,lentawai cukup banyak nendapat

perhatian peneliti, di antaranya Crisp (1799), Schefold

dan Geertz ( 1963) yang ditulis daran raporan lrorrd

tlirdlife Report ( 1980), nenduga bahwa kepurauan ini
sudah didiami oreh jenis hono sapiens beribu-ribu tahun

yang IaIu. Akan tetapi nenurut kajian Duyvendak (1gAS)

van Heekeren (1960), Persoon (lg8s) dan scheford (1gg1),

nengenukakan bahwa masyarakat Hentawai diduga sudah

nurai nenElhuni kepurauan Hentawai khususnya pulau sibe-
rut sekitar tahun 1500 SH 500 SH, yaitu pada nasa

penyebaran BanEfsa Proto HeIayu ke Nusantara.

Namun begitu, karena Iokasi mereka yang terpisah
dari daerah lainnya, keadaan masyarakat Hentawai seka-

rang masih sederhana dan nasih belun banyak terpengaruh

oreh kernajuan seperti suku rain di sumatera atau daerah

Indonesia lainnya. Hereka nasih berpegang kepada norna-

norna budaya tradisionar yang sudah berranEsunB secara

terrurun. I'tereka ternasuk kerompok nasyarakat terasing,
istilah vang dipakai Departemen sosiar (1994) adarah

kelompok-kelonpok masyarakat yang bertenpat tinggar atau

berkelana di tempat-tenpat yang secara geoElrafik terpen-
ci1 dan terisorasi dan secara sosial budaya terasing
atau rrasih terberakang dibandingkan dengan nasyarakat
bangsa Indonesia pada umumnya.
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Sesuai dengan pengertian yang dikemukakan KanwiI
Depsos sumatera Barat, oranEr Hentawai, karena tenpat
tingEalnya terpeneil dan terisolir, nengalami keterbata_
san konunikasi dengan nasyarakat rain serta pelayanan
pemerintah, sehingga nengakibatkan keterbelakangan daran
penElhidupan dan tertinggal daram politik, ekononi,
sosial dan budaya". (Kanwil Depsos Sunbar 1gg4).

Daran peneritian ini yang jadi obyek penelitian
adalah masyarakat Hentawai yang nenghuni Desa sotboyak,
Kecanatan siberut utara. pemilihan desa ini sebagai
obyek peneritian ditentukan sesudah nelakukan peneritian
pendahuluan dengan mempertinbangkan beberapa hal, kese_
derhanaan masyarakat yang diteliti, ketersediaan waktu
untuk nelakukan penelitian, dan kenudahan untuk dieapai
dan kesesuaian dengan target Depsos. Dari Laporan HasiI
Pemantapan Persiapan pemukinan sosial Hasyarakat rer-
asing Hentawai yang dikeruarkan Kanwir Depsos sunatera
Barat (1994), dari sB.g6s oranEr iunrah penduduk Henta-
wai, terdapat 12. s60 j iwa nasyarakat terasing dengan
kategori menetap sementara dan berun nendapat penbinaan,
sedan€ vang telah dibina oreh pemerintah sebanyak 1.00s
KK atau 10.840 jiwa. Dari jumlah yang belum dinukinkan
6.920 j iwa di antaranya 526 j iwa ( 112 kk) menElhuni Desa
Sotboyak.

Identifikasi llasalah

hlalaupun banyak yang dapat diungkapkan dalam pene_

B
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Iitian ini sebagai suatu studi ethnografis, nanun pene_

Iitian ini akan difokuskan kepada tiga haI yaitu habitat
darr Iingkungan hidup, kesejahteraan sosial ekononi,
serta kehidupan sosiar masyarakat dan sumber daya nanu-
sia, sehingga, sebagaimana disarankan oreh Budhisantoso
(1994), kegiatan pembinaan nerarui sps ini harus dapat
nenjanin (1) keselanatan hidup nanusia itu sendiri; (z)
penyediaan sumber daya nakanan; (B) penyediaan tenpat
untuk menElembangkan keturunan; (4) Denciptakan arena
untuk mengaktuarisasikan diri dan nengenbangkan krea-
tivitas dan (s) urewujudkan media sosiar guna nengenbang-
kan kesetiakawanan kelonpok sosial yang bersangkutan.

C. l{asalah Penelitian

Berdasarkan pada apa yang dikemukakan di atas naka
dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
pranata-pranata sosiar apakah yang dinitiki oleh warga
nasyarakat sotboyak Hentawai yang menjadi, nelandasi dan
menjadi acuan serta pedoman bagi pemanfaatan dan penge-
loIaan sumber daya aram maupun sumber daya sosiarnya?
DerrEian demikian pokok permasalahan studi ini adarah
pranata-pranata sosiar yang merandasi dan nenjadi aeuan
serta pedonan baEi pemanfaatan dan pengeloraan sumber
daya aran naupun sunber daya sosiar berupa jaringan-ja-
ringan hubungan sosiar yang dimiriki oreh warga nasya-
rakat sot Boyak daram usaha nenenuhi kebutuhan dasarnya.

Pokok pernasalahan ini diajukan karena kegiatan
penanfaatan dan pengerolaan sumber daya alam dan sunber
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daya sosial yanEl ada di linEkungan nasyarakat terasing,
sebagai upaya nemenuhi basic human needsnya, pada da-

sarnya dilandasi dan nenpedomani kebudayaannya, sehingEfa

kegiatan peuranfaatan dan pengelolaan sumber daya alan

tersebut akan tampah nasuk akal dan operasional bagi

warga masyarakat terasing tersebut.

D. Asunsi Dasar

Studi kehidupan sosial budaya nasyarakat Sotboyak

ini akan lebih nemperhatikan pada pemenuhan kebutuhan

dasai biologis, baik yang dilakukan secara tradisional
naupun "nodern", karena pranata ekononi pada dasarnya

nerupakan pranata yang dikenbanSkan dan dibentuk bagi
pemenuhan kebutuhan dasar biologis nakan dan minun.

Dalan pemenuhan kebutuhan dasar ini khususnya yang

berkaitan denEian penanfaatan dan pengeroraan sunber daya

alam seperti flora, fauna, tanah dan air, ditentukan dan

diatur oleh pranata-pranata kebudayaan Iain, yaitu
pranata kekerabatan dan sisterr organisasi scrsiar, prana-

ta hukurn, prarrata agama dan kepercayaan, pranata pol itik
dan prarrata pendidikan dan ilnu pengetahuan, pranata

pengaturan tata ruang dan waktu.

Berkenaan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber

daya sosial sebagai konsekwensi logis kegiatan pemanfa-

atan dan pengeloraan sumber daya aram, sanEat ditentukan
darr diatur oleh jaringan-jarinElan hubungan sosial yang

dilandasi oreh pemahaman mereka menElenai hubungan sosial
yang ada dalam kebudayaannya ( local knowledge ), baik
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hubungan tersebut berkaitan denEran individu naupun

kelonpok, dengan warEla kelonpoknya Daupun warga di luar
kelompoknya (seperti pemerintah, rembaga-rembaga keaga-

naan, lenbaga swadaya masyarakat, pengusaha-pengusaha

industri, HPH, HTI, para pedagang perantara, dan lain
sebagainya).

Daram hubunEran sosiar tersebut berbagai prinsip
hubungan sosiar dipakai dan digunakan sebaglai randasan

dasar bagi terwujudnya berbagai kegiatan sosiar. prinsip
hubungan sosial tadi neliputi hubungan pertemanan,

hubungan sosial penakelaran (nediasi), dan hubungan

sosiar patron-kIien. prinsip lain adalah dalam hubungan

senacam ini tetap dilandasi oleh hubunEian yang bersifat
reciprocal dan nutual synbiosis.

E. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini pada dasarnya ingin menge-

na1, menenukan dan menjeraskan serta nenahani prinsip-
prirrsip sosial budaya yang melandasi penanfaatan dan

pengelolaan sunber daya aran oreh lrarga sotboyak, s€-
hingga mereka tetap dapat bertahan hidup dan bahkan

meningkatkan kesejahtraannya nenurut konteks kebudayaan

dan kehidupan sosiarnya. Dengan nenemukenari, nenjeras-
kan serta memal-rami prinsip- prinsip tersebut naka peren-
canaan dan pelaksanaan penbangunan kesejahteraan sosial
warEla masyarakat sotboyak dapat dirakukan, tanpa harus
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kebudayaan
yang mereka miliki, karena berlandaskan pada temuan dan
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diEunakan oreh beberapa ahri antroporogi antara lain
Spradley ( 1972, lgBO), KeesinEf ( lggg), Suparlan ( 1gg3)

dan Halinowsky (lgZZ). DaIan penElertian tersebut, kebu_

dayaan adalah seperangkat pengetahuan nanusia yang

berisikan sisten nilai-nilai, resep-resep, blue_print,
dan norna-norma serta aturan-aturan yang terdapat di
dalan kepala nanusia seb-agai pengetahuan kebudayaan yang

diperoreh nelalui proses belajar daram kehidupan so-
siarnya, dan digunakan serta diiaaikan pedoran tindakan
dan tingkah lakunya, dalan upaya untuk menenuhi kebn:tuh-

an hidupnya, serta. digunakan -untuk nenahami, menanipura-

si dan nenanfaatkan suuber daya yang ada di ringkungan

hidupnya. DaIan kehidupan yanEl nyata, kebudayaan ini
digunakan secara selektif oreh para pendukungnya, ter-
gantung pada situasi dan kondisi, serta arena sosial
tenpat para pendukung kebudayaan tersebut nelakukan

keEiatannya.

Kebudayaan sebagai suatu sistem pengetahuan manusia
dapat digolongkan dalan konpleks pengetahuan yanEf khu_

sus, yang dikaitkan dengan keEliatan-kegiatan tertentu
daran kehidupan manusia pendukunEr suatu kebudayaan

tertentu. PenEletahuan yang kompleks baEi kegiatan ter_
tentu tersebut dikenar sebagai pranata-pranata kebu-
dayaan atau culturar institutions. Besar kecil serta
konpleksnya pranata kebudayaan yang diniliki dan diken_
bangkan oleh suatu masyarakat tergantung dari kourpleksi_
tas nasyarakat itu sendiri.

Secara operasional dalan kehidupan dan kegiatan
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diEunakan oreh beberapa ahri antroporogi antara lain
Spradley (t972, lgBO), Keesing (1ggg), Suparlan (1gg3)

dan Halinowsky (1922). DaIam penElertian tersebut, kebu_

dayaan adarah seperanElkat pengetahuan nanusia yang

berisikan sistem nilai-niIai, resep-resep, blue_print,
dan norna-norma serta aturan-aturan yang terdapat di
daran kepara manusia seb-agai pengetahuan kebudayaan yang

diperoreh merarui proses belajar dalan kehidupan so-
siarnya, dan diErunakan serta dijadikan pedonan tindakan
dan tingkah lakunya, dalan upaya untuk menenuhl kebutuh_

an hidupnya, serta digunakan untuk nenahani, nenanipura-
si dan menanfaatkan sumber daya yang ada di ringkungan
hidupnya. Da1an kehidupan yang nyata, kebudayaan ini
digunakan secara selektif oleh para pendukungnya, ter-
gantung pada situasi dan kondisi, serta arena sosial
tenpat para pendukung kebudayaan tersebut melakukan

kegiatannya.

Kebudayaan sebagai suatu sisten pengetahuan nanusia
dapat digolongkan dalan konpleks pengetahuan yang khu_

sus, yang dikaitkan denEan kegiatan-kegiatan tertentu
dalan kehidupan nanusia pendukung suatu kebudayaan

tertentu. Pengetahuan yang konpleks bagi kegiatan ter-
tentu tersebut dikenar sebagai pranata-pranata kebu-

dayaan atau curtural institutions. Besar kecil serta
konpleksnya pranata kebudayaan yanEl dimiliki dan diken_
bangkan oleh suatu masyarakat tergantunE dari konpleksi_
tas nasyarakat itu sendiri.

secara operasionar daran kehidupan dan kegiatan
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sosial yang rryata, pranata-pranata kebudayaan yang

berlaku dan diterapkan tidaklah sendiri-sendiri sebagai

entitas yang terpisah, tetapi nerupakan satu kesatuan

yang saling kait mengait menjadi satu sisten yang utuh

dan holistik. Dengan demikian walaupun pranata kebu-

dayaan tertentu mewujudkan suatu kegiatan, tindakan dan

perilaku tertentu dari seseoranEl atau sekelonpok warga

nasyarakat, namun sebenarnya dasar kegiatan, tindakan

dan perilaku sosial tersebut, dipengaruhi dan ditentukan

oleh pranata-pranata kebudayaan lain yang relevarr dengan

dasar pranata utamanya. Dengan kata lain, setiap pranata

kebudayaan sebagai sub-sistem kebudayaan, nempunyai

furrgsi bagi pranata-prarrata lainnya dalan kebudayaan

tersebut.

SebaElai suatu sisten pengetahuan, pola dan corak

suatu kebudayaarr ditentukan oleh keadaan lingkungan dan

kebutuhan dasar utarra dari para pendukung kebudayaan

tersebut. Dengan denikian setiap nasyarakat denElarr

sendirirrya akan meniliki kebudayaannya sendiri-sendiri,

sesuai derrgan keadaan lingkungan hidup tenpat mereka

bermukirr, maupun pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Suatu kebudayaan dengan semua pranatanya dapat saja

berubah bahkan selalu berubah seeara dinanis, karena

tidak ada kebudayaan yang sifatnya statis dan tertutup.
Perubahan kebudayaan dapat terjadi karena adanya faktor

dari da.lam kebudayaan itu sendiri dalan arti para pendu-

kurrglrrya merasa bahwa beberapa pranata kebudayaannya

harus diubah dan disesuaikan denElan perkembanElan obyek-
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tif yang terdapat di dalam kehidupan sosiarnya. peruba-

han kebudayaan dapat pula terjadi dari ruar kebudayaan

itu sendiri, yaitu karena adanya faktor pengaruh kebu-
dayaan lain yarrE secara lanbat atau cepat Dempengaruhi

kebudayaan tersebut, terutana dapat terjadi karena

adanya kontak kebudayaan dengan pendukung kebudayaan

lain.

Perubaharr kebudayaan tersebut dapat terjadi karena

beberapa alasan, di antaranya: pertaaa, apabila pranata-
pranata kebudayaannya bukanlah pranata kebudayaan yang

dipandanEl sebagai inti kebudayaan yang nenjadi pusat

orientasi dari seluruh pranata kebudayaan lainnya, atau
setidaknya tidak bertentangan denEian pranata kebudayaan

yang dianggap sebagai inti tersebut. Kedua, perubahan

kebudayaan tersebut dirasakan nanfaatnya bagi peninElkat-

an kesejahteraan hidupnya khususnya yang berkaitan
dengan penenuhan kebutuhan dasarnya. Ketigla, warEia yang

mendukung perubahan kebudayaan atau suatu pranata kebu-
dayaan tersebut lebih dominan terutana nemiliki kekuatan
politik dibandingkan dengan yang menentang demikian;
demikiarr pura sebariknya, kalau warga yang menetang yang

clominan, maka perubahan tidak akan terjadi. Biasanya
warga yang menantang akan dicap sebagai konservatif,
biasanya menEfuasai secara penuh sumber daya yang berhar-
ga dan terbatas, dan dalam kehidupan sosiar nereka
nenempati posisi paling atas daram sistem pelapisan
masyarakatnya. Keenpat, perubahan kebudayaan atau prana-
ta kebudayaan dapat terjadi secara faktuar daran hu-
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bungan-hubunElan sosial Iang terwujud secara nyata dalam

irrteraksi sosial, oleh karena itu hubungan sosial yang

baik dan konstruktif nenurut tolak ukur yang berlaku

akan nemudahkan proses perubahan tersebut, sebaliknya

bila hubungan sangat buruk walaupun pranata yang nasuk

atau akan diubah tidak ada masalah dengan perubahan

seringkali ditolak.
Dengan pendekatan tersebut di atas, serta berlan-

daskan pada pengertian kebudayaan seperti itu, maka

dengan jelas akan terlihat fungsi kebudayaan dalam

kegiatan dan kehidupan nanusia dalin kaitannya dengan

penanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan hidupnya,

bagi kelangsunglan dan kesejahteraan nanusia itu sendiri,
seperti yang dinyatakan oleh Suparlan (1993) sebagai

berikut: " Kebudayaan adalah perantara antara nanusia

dengan lingkungannya; kebudayaan juga adalah alat untuk

mentranfornasikan Iingkungan hidup nenjadi masuk akal

dan menjadi bagian dari kemanusiaan itu sendiri, dan

untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan bagi kelangsungarr

h idupnya

Dalan perrelitian ini, pemanf aatan darr pengelolaan

surrber daya alan oleh warga nrasyarakat Sotboyak akan

dilihat sebagai sebuah pranata kebudayaan yang pada

dasarnya sebuah pranata yang mampu nengakonodasikan

berbagai kepentingan untuk dapat mempertahankan dan

neningkatkan kesejahteraan hidup warga masyarakat terse-
but, khususnya yang berkaitan dengan usaha pemenuhan

kebutuhan dasar utamanya. Secara teoritis, pemenuhan

,,xlLlK uPl

lu iF

r..'... :l i.

^- tr :rr .

Pfrio'''"



13

kebutuhan dasar utana itu terdiri dari (1) penenuhan

kebutuhan dasar biorogis yang neliputi kebutuhan akan

makan dan ninum, sex dan reproduksi, menpertahankan

diri, netaborisne tubuh dan kesehatan, serta ratihan;
(2) pemenuhan kebutuhan sosial yang neliputi kebutuhan

akarr hidup bersana untuk nencapai tujuan bersana dan

irrdividu, penbentukarr komuniti dan kelompok sosiar,
serta berbaEiai keteraturan sosial; dan (B) penenuhan

kebutuhan integratif atau kejiwaarr yang neliputi kebu-
tuhan akan etika dan moral, rasa keindahan, dan sebaBai-
nya.

sebagai telah dijeraskan nengenai keterkaitan antar
pranata kebudayaan, naka pranata tersebut di atas tidak
dapat dipisahkan dengan pranata-pranata kebudayaan

Iainnya. DaIam berbagai tulisan ilmiah bidangl kajian
antropologi antara Iain Rappaport (196g), Geetrz (1968),
dan suparran (1993), pranata ini berkaitan erat paring
sedikit dengan (1) pranata kekerabatan dan organisasi
sosial; (2) pranata hukum; (B) pranata agana; (4) prana_

ta politik; (5) pranata perrdidikan dan irmu pengetahuan;
(6) pranata pengaturan ruang dan waktu, dan berbagai
pranata lairrnya yang relevan dengan kondisi, situasi dan

arena sosial dari nasyarakat tersebut serta corak dan

pola kebudayaannya. oreh karena itu, untuk dapat nena-
hrami dan menjeraskan corak dan pora penanfaatan dan
penElerolaan sumber daya alan oleh masyarakat sotboyak,
yang merupakan bagian dari pranata ekonomi, sudah seha-
rusnya pranata-pranata tersebut di atas diperajari dan
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dinengerti secara rebih nendaran, khususnya yang

kaitan dengan pemanfaatan dan pengeroraan sunber
aIam.

ber-

daya

G. Hetode Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam
penelitian ini digunakan pendekatan perreritian kualita-
tif dengan tehnik pengunpulan data nerarui wawancara

secara mendalam dan pengamatan terlibat. Tinjauan teru-
tana lebih difokuskan kepada tatanan kehidupan sosial
budaya yang mereka tanpilkan neralui perilaku hidup yand

nereka lakonkan sehari-hari. Dengan cara ini secara
induktif diusahakan rencari, menjelaskan darr uaenahani
prinsip umum yang berlaku daran kehidupan nnasyarakat
sotbovak sesuai dengan tujuan peneritian. sesuai dengan

sifatnya yang induktif, dalan peneritian ini diusahakan
Dencari nakna dan Iatar belakang dari tingkah Iaku
mereka sebagaimana nereka hayati dan rasakan sendiri
(emic), dan bukan kesinpulan yang dibuat dan dirumuskan
peneliti ( etic ) . Dengan denikian sebenarnya peneliti
ingin menemukan konsep-konsep-konsep yang berkembang dan
digurrakan dalan kehidupan mereka.

Kegiatan dalan pengumpulan data penelitian ini me_

liputi pembuatan peta pemukiman, peta penilikan lahan
dan peta kegiatan sosiar; penganatan atas sejumrah ke-
giatan nyata, terutama yang! berkaitan dengan tujuan pe-
neritiarr; dan wawancara secara nendaran terhadap samper
penelitian baik seeara peroranEan maupun kel0mpok.
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Daran rangka varidasi data, para peneliti merakukan

konfirmasi kembali tentang tenuan nereka kepada obyek
penelitian, denikian pula kepada penuka masyarakat
ilentawai yang tinggal di Hentawai dan nasyarakat Henta-
wai yanE sedang belajar di padang. Diskusi dengan nereka
amat menbantu peneliti menemukan tentang apa yang mereka
hayati menEienai diri dan masyarakat nereka. Disanping
itu terah pula diadakan senacam seninar dan diskusi
dengan mengundang peneliti-peneliti yang selama ini
telah lakukan penelitian di Hentawai dan oranEf_orang
yang banyak terlibat denElan mereka.

H. Keterbatasan penelitian

$lalaupun persiapan terah dirakukan sedemikian rupa,
penelitian ini tidak terruput dari keterbatasan yang
murrEfkin akan berpenElaruh pada tenuan penelitian. Di
antara faktor penghanbat yang dirasakan adalah nasalah
waktu dan nedan penelitian.

tlaktu vang tersedia dalan peneritian anat terbatas
untuk dapat nerakukan suatu peneritian yang sempurna.
Untuk penelitian kualitatif yang sempurna tidak munElkin

dilakukan dalam waktu yang pendek sebaEiaimana yang
dilakukan dalan penelitian ini. pengumpulan data dalam
penelitian ini hanya dapat dirakukan serana lebih kurang
satu setengah bu1an, suatu Dasa yang amat pendek untuk
memahami sesuatu masyarakat yang bagi peneriti adalah
asin,' Untuk dapat menbuat orang merasa dekat dengan
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peneliti yang dalam istilah penelitian kualitatif dise-
but rapport sebenarnya nemerlukan waktu agar dengan

demikian obyek yang diteliti merremukan serrdiri konsep

yang ingin dicari dan dapat nenElenukakan apa yang nereka

pikirkan secara benar atau nelakukan sesuatu sebaElainana

nereka lakukan sehari-hari tanpa intervensi orang lain
yang nenjadi peneliti. (Guba, lgAS).

9{araupun te lah d i rakukan pemi r ihan nedan sesuai

dengan kenampuan, ternyata kesulitan nedan/lokasi pene-

litian merupakan tantangan pula. perjalanan dari padang

menerlukan waktu tz jan dengan naik kapal kecir. Lokasi

hanya dapat dicapai dengan perahu atau notor tempel

melalui jaran sungai dari ibu keeanatan Huara sikabaluan
yang airnva anat tergantung dari hujan. Apabira tidak
musin hujan maka notor tenpel harus didorong di daran

air yang penuh hanbatan berupa potongan-potongan kayu

dan sanpah lainnya sehinElEla perjalanan yang nenjadi
Iebih lambat dari jalan kaki tersebut akan nenakan waktu

6 sanpai I jam. oleh karena tempatnya nemang asing maka

bahan makanan dan keperruan rainnya harus dibawa sen-

diri.

Hasalah selanjutnya yang dihadapi adalah nasalah
bahasa. Untuk penelitian ini terpaksa dipakai juru
bahasa, yakni orang Hentawai yang faham bahasa rndone-

sia. oleh sebab itu mungkin saja terjadi nis-komunikasi
antara peneliti dan responden yang bagaimanapun diusaha-
kan mengatasinya rnungkin tidak dapat dihirangkan sama

sekali.
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GAI{BARAIT UI{UI{ TIILAYAH DATI T{ASYARAKAT DESA SOTBOYAK

A. Keadaan AIan dan Geografis Hilayah

Desa Sotboyak adalah salah satu desa dari 10 desa

yang ada dalam Kecamatan Siberut Utara di Kepulauan

I'lentawai, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Padang Paria-

nan Propinsi Sunatera Barat. Daerah ini kira-kira terle-
tak sekitar garis bujur 99" dan di selatan garis lintang

0". Desa ini menurut struktur penerintahan desa terdiri
dati 3 dusun: dusun Simanene, dusun Pukapui dan dusun

Heseai. Batas-batas administrasi pemerintahannya yaitu:

Sebelah Utara berbatasan dengan desa Honganpoula,

Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Bojakan,

Sebelah Barat berbatasan dengan desa Terekan,

Sebelah Tinur berbatasan dengan desa Sirilogui
Desa ini berada lebih kurang 30 krr dari pusat

kecamatan yakni l,luara Sikabaluan di pantai timur dan

dapat dieapai nelalui jalur sungai dengan waktu tenpuh

2-4 jam nenggunakan notor boat atau sekitar 6 - 8 jan

dengan nenggunakan sampan.

Luas keseluruhan wilayah desa Sotboyak sekitar
10.200 ha, walaupun denikian tidak ada garis perbatasan

yang jelas. Contour tanahnya datar, berElelonbang dan

berbukit . Ketinglgf ian daerah in i dar i permukaan laut
sekitar 2 sampai 100 n dengan suhu rata-rata antara zO"C

dan 30"C. (Honografi Desa Sotboyak, 1994/1995).
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Kesuburan tanahnya relatif sedang, dengan sifat
kemasaman atau nilai pH berkisar antara 3,0 sanpai 3,6,
u,umnya menpunyai jenis tanah aluvial dan pedzolik
berwarna nerah kekuning_kuningan dan coklat. Kualitas
Iahannva meniriki rapisan kedaraman efektif tanah kurang
lebih g0 n dengan lapisan permukaannya (top soil) sete-
bal LZ cn dan Eenpunyai kemiringan antara OZ _ S0Z.
Tanahnya di beberapa tenpat tergenan* air . darr berawa-
rawa serta pada bahagian lainnya cukup baik dengan
adanya daya serap air relatif sedang dan tingkat erosi
ringan. (Kanwil Depsos Sunbar, 1gg4).

B. f,eadaan Denografi

Penduduk desa Sotboyak sanpai dengan keadaan tahun
Lg94/ 1995 berjunlah SA6 j iwa terdiri atas tt| kepala
keluarga' dengan rincian seperti tabel 2.1. Hereka
terdiri atas 11 suku, enam di antaranya adarah suku
Salunlun , Sayrejen, Sakoan, Sirirui, Sapoponggut, dan
sirileleu yang datang dari Huara simatalu yang terletak
di pesisir Barat pulau Siberut. Hereka dianggap sebagai
suku asli atau si bakkat lagai karena datang lebih
duIu. S suku lain adalah suku nendatang kenudian atau
si taitoi yakni suku Serelauna, Sakoikoi, juga dari
Simatalu, serta Satolae, Sakarigi dan Sabebegen , bera_
sal dari Bojakan, nereka menumpang tinggal di desa
sotboyak den,an memperoleh tanah hak pakai dari si
bakkat 1agai. Dengan demikian si bakkat Iagai mempunyai
status lebih tinggi dan lebih baik.
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Tabel 2.1
Penduduk Desa Sotboyak l{enurut Keloupok Usia

Da1an Tahun 1994/1995

Umu r
Jumlah Penduduk

KeterarrEian
[4anita Laki - laki Tota I

?o
34
46
'toLV

1g
LI
{tr
IiJ

L4
20
10
10
1A

35
DIOL
')')
ao
L\)

LL

2D
26
t6
18
16
16
13

74
65
6B
CA.)+
41
+t
41
Dar
L, (J
ao

26
26
36

Jum lah 290 246 536

0-4
q-o
UU

10 - 1.1
15 - 19
20-24
ac. _ ?o

LO

30-34
35-39
40-44
45-49
50-54

EE
;J LJ

x ) Surnber: HorroEiraf i Desa Sotboyak Lgg|/ lggE

Perpindahan suku-suku ini terjadi karena perla_
dangarr berpirrdah Eiuna mencari tempat hunian yang mempu-

nyai baharr pangan rne I inpah , sepert i pohorr sagu . Hereka

datarrg nrelalui ariran sungai sakalarrgai yarrEi berhulu di
br:hit Boj akan , kemud iarr nrereka masuk ke arrak sungai
l'laseai, yaitu tempat peaukirnan awar rrereka yang disebut
5c,1,6,ivrp' lama. oleh karena desa sotboyak Lama. berbukit-
bukit darr berlembah, sehingga banyak tarrtarrgiarr hiduprrya,
rnereka kemudiarr pirrdah ragii ke arah tepian sunEiai si-ka-
larrgai yang kini mereka tempati. Jarak antara desa

Sotboyak Lama dan yang sekarang sekitar 7 kn. Henurut
inf ormarr Tomeli, kelompok suku yang nenglhuni desa sot-
boyak sudah 7 keturunan. Keturunarr ketujuh sekarang
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berusia 6 tahun, sehingga apabila usia rata-rata perka-

winan mereka L? tahun, naka nenek noyanEl mereka pertana

kali nenghuni desa tersebut diperkirakan sudah LOZ tahun

yang la1u (tahun 1893).

Dari cerita rakyat setenpat, kata sotboyah berasal

dari kata sot = gigi dan boyak = buaya, artinya Eigi

buaya. Cerita ini dituturkan oleh Tomeli, seoranEi tokoh

kepala suku-suku si bakkat lagai yang disebut si baiiak

laggai di desa Sotboyak yang neniadi salah seoranEl

infornan penelitian ini.

C. PoIa Penukinan dan Sisten Kewilayahan

Pola pemukiman nasyarakat Sotboyak terbaEli dua

sesuai dengan statusnya. GolonElan si bakkat lagai berke-

lonpok di dalanr suku-suku se tingkat seeara tidak berat-

uran . Unumnya nereka bermukim di tepi-tepi sungai,

karena sungai nerupakan satu-satunya ialur transportasi

rrereka. Rumah mereka berukuran lebih kurang 6 x 7 n dan

telah memiliki kamar. Golongan si taitoi, yakni penda-

tang kemudian dengan kondisi rumah yang sangat sederha-

r-r8, tinggal terpisah dari si baiiak lagai. Satu rumah

ukurannya rata-rata 3 x 4 rn dihuni nencapai 6 iiwa.

Disanping itu rrasih ada rumah hunian warga yang terpi-

sah jauh dari warEia lainnya, mereka tinggal terpenca! di

hutan bersama dengan babi mereka

Pada umumnya rumah oranEl Mentawai ada tigla ienis,
yaitu uma, talep dan rusuk. Una berbentuk persegi

panjang ( long house) dan memiliki serambi terbuka,
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,Jihuni oleh 5 sanpai 10 keluarga dari Elaris keturunan

ayah (patrilineal). Para wanita yang datang dari una

berbeda, setelah menikah neniadi anEgota uma suami. Una

adalah nafas budaya tradislonal nereka dan iuga diperElu-

nakan sebagai tempat upacara adat. Una iuga diperElunakan

untuk tenpat merryimpan benda-benda pusaka, tengkorak-

terrEikorak hasil buruan, turuk ritual. Se1ain itu uma pun

berfunElsi sebagai tempat nenyinpan benda-benda keranat

yang berhubunEian denElan keseiahteraan, kesuburan, kenak-

muran dan kesehatan. tlalaupun denikian, di desa Sot-

boyak yang sekarang tidak ada lagi una, uma hanya dite-

nukan di Sotboyak lana yang sudah ditinggalkan.

Jenis tempat tinggal kedua adalah laiep yakni

tempat tinggal bagi suami istri dan anggota keluarganya

(ayah ibu dan anak). Bentuknya perseE!i paniang lebih

kurang 6 x 7 n, semacam rumah panggunEl dengan lantai

dari papan yang ditinggikan lebih kurang 1 meter dari

tanah. Letaknya berkelompok nenurut suku. LaIep sibakkat

Iaggai sudah nempunyai kanar. Jenis tenpat tinggal yang

ketiEla adalah rusuk, merupakan runah tempat tinggal
(bernalam) kaum muda. Runah ienis ini tidak terdapat

Iagi di Sotboyak.

Sistem penrilikan tanah di desa Sotboyak sesuai

menurut informasi Kepala Desa nasih berdasarkan suku,

tanda-tanda atau batas wilayah kekuasaan nenEanbil

patokan tepian sungai, lenbah, bukit atau pohon-pohon

besar . DenElan demikian , sebaElai contoh, suku Sarurui

batas wilayahnya anak sunElai Sapokai sanpai bukit Skere

-4 
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Betina. Apabila ada angElota suku baru yang ingin menetap

di perkanpungan nereka, naka suku baru tersebut akan

ditempatkan di luar kelompok rumah suku asal yang lebih

dulu mendiami wilayah tersebut.

['lasyarakat si bakkat lagai agak lebih baik kea-

daannya bila dibanding dengan kelompok lainnya. Hasil

hutan seperti rotan yang ada di bukit dan di lenbah

berada di bawah kekuasaan nereka. Hasing-nasing suku

nemiliki hutan sendiri dan hanya orang se suku yang

boleh nengambil hasil hutannya. Apabila orang tidak se

suku nenganbil rotan, naka orang tersrlbut akan terkena

tulo atau denda. Peraturan yang ditetaphan oleh kesepa-

katan rrasyarakat desa Sotboyak, nenentukan pencurian

rotan dikenakan denda Rp. 15.000,- (lina belas ribu

rupiah).

D. Fasilitas Unun

Fasilitas umun desa Sotboyak nasih jauh tertinggal
bila dibandingkan dengan unumnya desa-desa lain di
Indonesia. YanE ada hanya satu bangunan Sekolah Dasar,

terdiri dari enan kelas dengan 122 orang nurid; satu

gereja Protestan dan satu gereja Katolik. Fasilitas umutr

lainnya seperti lembaga kesehatan, pasar dan sebagainya

belum ada, sehingga apabila ada anggota nasyarakat .yang

sakit, naka pengobatannya harus dibawa ke Puskesmas di
Huara Sikabaluan, atau hanya diobati oleh Sikerei atau

dukun yang ada di Sotboyak.
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E. f,esenian

Kesenian llentawai ternasuk nasyarakat desa sotboyak

adarah suatu bentuk kesenian yang dirandasi .o1eh keper-

cayaan Arat sabulungan (seuaean aninisme), sehingEa arah

dan bentuk kesenian tersebut }ebih bertitik berat kepada

sinborik daripada estetik. setiap karya seni nereka

adarah bagian yang nenyatu dengan berbagai bagian tata-
nan hidup lainnya dengan berpedonen kepada kepercayaan

yang dianut. oreh karena itu seni tersebut bisa dikeron-
pokkan ke dalan seni ritual. (Coronese, 19g6).

seni tradislonal nereka nerupakan penerusan kcgiat-
an seni rituar, yanE punya hubungan erat denElan norna-
norma daran nenjalankan tata kehidupan. seni ritual
dilaksanakan tanpa mengkotak-kotakkan nasing-nasinEr

bagian budaya dalam tingkah raku kehidupan. pertanian,
perkawinan, kematian dan. kerahiran, kanaknuran, kesubur-
En, nitos-nitos rerigius dan eksepresi seni, setrua

kegiatan tersebut nerupakan satu kesatuan.

Kesenian nereka nerupakan bagian dari hasir renung

penikiran tradislonal yang nasih serba sederhana, dinana
kepercayaan maEris (yang bagi kita kerihatan irasionar)
adarah sarah satu unsur dasar. penikiran ini berasal
dari kepercayaan bahwa alan senesta berpengaruh dan

memegang peran penting dalam kehidupan. Inl tereernin
dari roh-roh pengatur tata kehidupan mereka yang dikait-
kan dengan jagad raya seperti; roh 1anElit (Tai Ka

Hanua), roh hutan dan ElununEr (Tai Ka Leleu) dan roh raut
(Tai Ka Bagat Koat). KetiEla roh tersebutlah yang dijadi_
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kan patokan untuk nelakukan segala bentuk tatanan hidup

mereka, begitu pula dalan kesenian. Jenis kesenian

mereka antara lain dijelaskan berikut.

1. Turuk (tari)

Tari tradisional I'tentawai berhubungan dengan keper-

eayaan adanya satu kesatuarr antara masing-nasinEl bagian

dari tatanarr hidup. Dalan acara maturuk atau menari yang

diutamakan adalah tariarr dalam aeara: Punen putalinougat

(perkawinan), punen masirloake kerei sibau (pelantikan

dukun baru), punen ke ibara sinaatei (penEluburan) dan

punen nulia (persenbahan).

Gerakan turuk berorientasi kepada gerakan-E1erakan

satwa. Seperti dijelaskan informan Teteu Gougou, Sekerei

(dukun ) dari desa l.luntei, tarian-tarian tradisional
Hentawai menganbil Elerak dari burung elang dan kera.

Kegiatan turuk irri dilaksanakan di puturukat (tenpat

untuk nenari ) di tiap uma yang meniliki puturukat.

Tarian irri diiringi dengan kateuba (sejenis tifa).

2. Arsitektur

Arsitektur tradisional Hentawai menggunakan bahan

dasar alam yang ada di lingkungan sekitar nereka. Unun-

nya terbuat dari kulit kayu atau papan sebagai dindingl

dengan atap daun rumbia, bahan yang banyak tersedia di
Kepulauan Hentawai. Sebagaimana telah dikenukakan pada

Bab I ada tiEla jenis bangunan tempat tinggal yang diken-
aI nasyarakat Hentawai yakni uma, rusuk, dan taIep.
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3. ttusik

Seni rrusik seperti juga seni-seni Iainnya merupakan

bagian dari kepercayaarr Arat sabulungan, disamping

berfungsi sebagai pengiring turuk, iuga berperan di
dalam memberikan spirit kehidupan yang tidak terrepas
dari funElsi rnagis-seni ritual.

Arat ruusik tradisionar nereka bernana kateuba
(tifa), arat nusik ini terbuat dari sepotong batang aren

yang bagian tengahnya dilubangi, pada sarah satu bagian

ujungnya ditutup denBan kurit ular phyton atau kurit
rlilsa.

4. Sastra

sastra tradisionar Hentawai nrenurut Lenggang (1grg)
pada umumnya berbentuk sastra risan yang disebut pasikat
(pantun) dan cerita rakyat. Kedua satra risan ini nasih
hidup dan digenari oreh nasyarakatnya. Di antara cerita
yang banyak digemari dan terkenar adalah cerita ponu-

nuan, sinancurak, Poponuan si rouLu-touLu, sipasiueak
Lalep dan Sipualaklak.

selain cerita-cerita risan tersebut, iuga terdapat
sastra lisan yang berhubungan denElan jampi-janpi atau

mantera (kerei). Jenis sastra yang satu ini hanya dia-
jarkarr kepada orang-oranEl terterrtu yang sengaja belajar
secara khusus untuk menjadi sikerei. DisanpinEl sastra
marrtera, juga terdapat "bahasa upacara" yang cligunakan

dalam upacara-upacara adat.
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Pantun dan cerita rakyat lebih banyak Erenceritakan

tentang kehidupan sehari-hari (peruntungan) serta nase-

hat-nasehat. sedangkan sastra kerei merupakan "bahasa

upacara" yang berhubungan dengan upaeara ritual Arat
Sabu lungan .

5. Eriya (kerajinan)

Kriya Mentawai lebih bertitik berat kepada peleng-

kap untuk kebutuhan sehari-hari, seperti arat berburu

berupa rourou dan siLoEui (busur dan anak panah yang

ujungnya dibbri racun). Kriya anyaman tradisionar Henta-

wai umumrrya terbuat dari rotan. Dari rotan dibuat
berbagai j enis oore ( keranjang rotan untuk nenbawa

barang dari hutan ke runah atau sebariknya), opa (keran-
jarrg rotan yang terdiri dari 4 jenis, yaitu opa keran-
jang, opa puag:gau, opa uElat, opl sirujuk), dan panari
(tangguk). Disanping itu dibuat pula keranjang besar
yang terbuat dari kulit pohon karai yang disebut balu-
buk.

Benda kriya yang lain adalah arat-arat rumah tangga

seser-Zu (gayunEr tempurung), srpsip ( sendok sayur dari
tempurunEi), ttttuddu (aIat rrenunbuk keladi), luiak
(tempat untuk mengulak keladi yanEl telah direbus) panu

(sejenis tangguk besar ). Di ruar itu adalagi abte
(tempat menyimpan tenbakau terbuat dari bambu, adapura
dari tempurunEl), bakuju (semacan tas terbuat dari kulit
kayu), dan ayamarr daun sagu yang dijadikan topi.
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6- Seni Rupa

Karya-karya seni rupa tradisional tlentawai, seperti

juga satra, musik dan tari, adalah bagian kepercayaan.

oleh sebab itu karya yang dihasilkan meDpunyai nakna

sinbolis-nagis, sebagai seni ritual. Ada beberapa ienis

seni rupa yang ditenui :

6-1. Patung Kayu

Paturrg kayu biasanya nengEianbarkan binatanEi-bina-

tang, terutana burungl. Patung kayu ini dimaksudkan untuk

nenggambarkan satwa yang neniadi hasil buruan. Ganbar-

ganbar satwa tersebut diangEiap memiliki nilai naElis,

agar para roh satwa senantiasa nenberkati dalan setiap

kegiatan berburu. Nanun begitu ada pula duElaan, bahwa

gambar-ganbar satwa merupakan ielnaan arwah (roh) nenek

Boyang mereka yang sudah neninggal dan diiadikan nediuto

untuk ninta keberhasilan berburu.

6.2 Lukisan di dinding

Seni rupa lainnya berbentuk gambar-gambar telapak

tangan dan kaki pada dinding runah, nerupakan simbol-

simbol dari anggota keluarga yang telah menin€gaI dunia,

darr dibuat oleh keturunannya yang masih hidup, sebagai

tanda peringatan dan sekaligus menElhoruati leluhurnya.

Gambar-ganbar tersebut dinaksudkan sebagai sinbol, bahwa

roh-roh yang telah neninggal senantiasa nasih berkumpul

bersama keluarga. HaI ini pun diElanbarkan lewat pahatan

kayu darr digantungkan pada dindingl rumah.
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6.3 Titi (Tato)

Yang paling nenonjol di antara bentuk-bentuk kese-

nian di Hentawai nenurut Rosa (1994), adalah Iukisan

tubuh (body painting) yang disebut titi atau tato. Tato

juga tidak terlepas dari lingkup kepercayaan Arat Sabu-

lungan. Dengan demikian tato nasuk ke dalan rumpun seni

ritual. Pada saat ini titi hanya ditemukan pada orang

tua, yang muda-muda tidak lagi nemakai titi, munEfkin

karena ada larangan penerintah.

F. Sejarah Perkenbangan Hasyarakat

Seperti telah dijelaskan dalan bagian denografi,

masyarakat desa Sotboyak berasal dari Huara Simatalu

yang terletak di pesisir barat pulau Siberut bagian

utara. Perpindahan nereka dari desa aslinya, belum

terungkap secara jelas alasannya, namun begitu ada

pendapat yang Eengatakan bahwa sebab utama adalah Dasa-

lah pangan.

Suku-suku (cIan) di Mentawai awalnya terdiri dari
empat suku, yaitu SabelIau, Sanoloisa, Sababalat dan

Saleleubaja (Sihonbing 1979). Ke enpat suku tersebut

berasal dari daerah Huara Sinatalu. Ke eurpat suku terse-
but berkembang junlahnya, hal ini bisa terjadi disebab-

kan oleh penecahan suku-suku itu sendiri seperti dije-
laskan Schefold (1991). Dengan denikian anggota kelompok

yang mengenbara nendirikan una baru di tempat lain.
Unumnya mereka menyenangi tenpat barunya yang jauh
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letaknya dari uma lama. Apabila terjadi kembali peneca-

han di antara se uma perpindahan purr akan terulang
kembal i .

Kondisi yang denikian ikut berperarr dalan penyebar-

an suku-suku, lanbat laun nenbentuk wirayah-wilayah suku

yang ada sekaranE!. Hasing-masing suku baru terletak di
sepanjang sungai dengan batas wilayah yarrg berbeda-beda,

nasingl-urasing berasal dari keturunan yang rain denElan

para tetanBEianys, tetapi bertalian kerabat berdasarkan

nerrek royang yang sana denElan uma-una tertentu yang

merrghuni lerrbah-renbah rain, dan denEian nasing-nasing

uma asal Simatalu.

Oleh sebab itu, untuk nenyatakan darinana seorang

berasal, Daka dia akan nenunjuk kepada lembah yang

dijadikan patokanrrya. sehubungan dengan rerubah sebagai

tenpat tinggal kelonpok, Schefold nenjelaskan:
"Jika pada orang I'lentawai ditanyakan dari mana iaberasal, naka disebutkannya nana 1enbah pada
" kerikil" mana ia bertempat tinglElal (pulaggajat,
dari kata lagai yang berarti "batu" ); maksudnya
daerah aliran sungai atau bagiarr sungai dipinggir
mana terdapat uma tempat asalnya. Di Siberut terda-pat sekitar sebelas kawasan lembah semacam itu.
Tanda pengenal pokok yang nembedakan 1enbah-Iembah
itu adalah dialek masing-nasing. Setiap lenbah
memiliki dialeknya sendiri. Selain itu seringkali
masih ada pula berbagai kekhasan dalam upacara,
kebiasaan makan yarrg berbeda, atau kekhasan eorak
busarra pola rajah. "

Apabila dilihat dari pola rajah atau tato, naka dapat

diduga bahwa masyarakat yang nenghuni desa sotboyak

berasar dari sinatalu yang nenyebar ke arah tinur pulau

siberut melalui desa-desa yang ada sekarang! seperti
Sappoka, Ulubaga, Bojakan, dan Bekemen. Seba€aimana

'/lLlif i i,: ";,.'.'ii")! i, Ti\ i(.\ ilt
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telah dijelaskan sebelumnya, penghuni awal desa Sotboyak

terdiri dari 6 suku yaitui Sirirui, Sayrerejen, Sakoan,

SaIunlun, SoppuponElElut dan SirileIeu. SedanElkan suku-

suku yang datang kenudian adalah, Serelauna, Sakoikoi,

Satoale, Sakarigi dan Sabebegarr.

G. Kekerabatan dan Organisasi Sosial

Sistem kekerabatan nasyarakat desa Sotboyak sana

dengan wilayah lainnya di Kepulauan Hentawai, yaitu

nenganbil garis keturunan laki-laki dengan pola menetap

patrilokal di uma kaum kerabat pria. Oleh karena di
Sotboyak una sebagai tenpat tinggal tidak ada 1agi maka

sekarang istri mengikut suaminya dan tinggal di runah

laIep mertuarrya. Di dalam keluarga yang nenjadi kepala

keruarga adarah suani, anak-anak dan termasuk menantu

berada di bawah satu pinpinan, ternasuk daran kehidupan

ekononi.

sisten perkawinan nereka, sejaran dengan kebiasaan

orang Hentawai lainnya, berdasarkan eksogani klen,
dinana seoranEl laki-laki dilaranEl kawin dengan: (1) anak

perempuan dari saudara pria naupun saudara perenpuan ibu

dan ayahnya, (2) saudara perempuan ibu dan ayahnya, dan

(3) anak perempuan saudara perempuan dan saudara pria-
nya. Pada waktu ini di sotboyak sudah boreh kawin ke

luar desa walaupun tidak ada keharusan ke luar desa.

secara adat, o,as kawin dibayarkan oreh keluarga
laki-raki kepada keruarga perenpuan. Has kawin dapat

berupa tanah/Iadang, babi, pohon sagu, durian, ayan, dan



31

lain-rainnya. Jika istri ninta cerai dan terjacri pereer-
aian, maka mas kawin dikembarikan. Karau perceraian

terjadi karena keinginan raki-laki, mas kawin tidak
dikerrbalikan. Jadi terjadi perceraian atau suani mening-
ga1, anak-anak mengikuti keluarEia Iaki-1aki.

Di desa sotboyak sekarang, juEa karena sudah tidak
memiliki uma, naka cara perkawinarr nereka sudah nulai
disederhanakan, terutarna kondisi sekaranE!, dimana hasil
hutan seperti rotan yang sudah nurai menipis nenyebabkan

upacara perkawinan tidak lagi menEleluarkan banyak biaya,
sehingga upacara perkawinan cukup rewat pemberkatan

Elereja baik Katorik maupun protestan, dan yang beragana

rsram cukup ke KUA di Huara sikabaluan. Halaupun begitu
uasih ada yang bertitik tolak dengan aeara perkawinan

tradisional, teta.pi persentasenya sangat rendah dan ini
dilakukan oleh warga pendatanE dari Simatalu, dinana
adat tradisi mereka memang masih sangat kental.

l{asyarakat raito i rras ih mempertahankan upacara
perkawirran tradisional yarrEi disebut putalinogat. Dalam

upacara pesta perkawinan, pengantin pria dirayakan dalam

upacara punen paneglekat yang dipimpin oleh Rimata. Urut_
urutan upacara perkawirran adarah sebagai berikut:
(1) Menjelarrg perayaan, sore harinya diadakan pertemuan

antar kedua keluarEia di rumah memperai wanita,
kedua mernpelai diiringi dengan keruarga pergi turun
marrd i .

(2) Keesokan harinya (pagi) pengantin puteri diantar ke

rumah pengantin pria, untuk menbantu mertuanya
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memasak gette (keladi).
(3) selesai menasak, diadakan makan bersana kerabat

pengantin pria.
(4) Pengantin wanita pergi ke ladang untuk menganbil

dedaunan, sesuai dengan kepercayaan Arat saburungan

diuana daun tidak pernah tinggal dalam setiap
upaeara. selain rrengarbil daun dia juga rremetik

bunga urrtuk berhias diri dalam upaeara
perkawinarr.

(5) seterah mandi dilakukan penataan busana kepada

kedua menpelai, diranjutkan denElan acara persenbah-

an

(6)

(7)

(B)

(g)

Pada upacara selanjutnya penElantin pria nenpersen_

bahkan leikat, sejenis tunbuhan menjalar yang

berumbi besar, s€rain reikat juga ikut di persen-
bahkan ajolou (telur) sebagai sinbol keutuhan

kebulatan dan kesenpurnaan kepada roh yang ada

daram benda-benda suei keluarga, upacara persemba-

han ini disebut nulaiket.
Upacara selanjutnya disebut ijiake glougou ka tabad_
da atau persembahan ayam, yaitu upacara ritual
dinana pengantin pria neyentuhkan seekor ayam ke

dadanya sendiri, kenudian ke dada pengantin wanita
serta dada semua hadirin.
Hengucapkan nantera sukat atau sinatulaket dilaku-
kan oleh pengantin pria, yang isinya agar diperoleh
suatu ramalan yang baik.
seterusnya ayam disenberih, dianbir hatinya untuk
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dipersembahkan kepada roh-roh bujuat, yang bertu_
juan agar kedua mempelai dapat hidup bahagia,

sej ahtera, amarr dan naknur .

(10) Dilanjutkan dengan penElantin pria berdiri tegak

dengan menengadahkan nukanya kerangit, serta melam-

bai-lambaikan kedua tanElannya. Kegiatan tersebut
dilakukan untuk nenyeru roh-roh nenek noyang.

(11) Bagiarr terakhir dari upacara perkawinarr ini dirak-
sanakarr daran bentuk upacara makan bersama. Dengan

demikiarr selesairah rangkaian upacara perkawinan

tradisionar Pada keesokan harinya seluruh kerabat
tidak dibenarkan untuk bekerja, hal ini dimaksud-

kan untuk nerestui dan menghargai pesta perkawinan

yang disebut masi suru punen, guna nenyakralkan

atau nenyucikan punen tersebut.
0rganisasi sosiar kenasyarakatan yang berperan

untuk rrerrinElkatkan taraf hidup nasyarakat desa sotboyak
umumnya datang dari organisasi gereja protestan dan

KatoIik. rnipun nasih sebatas kepada penyadaran inan
dari kepercayaan tradisionar Arat sabulungan ke agama

Protestan naupurr KatoIik.

H. Sisten Kepercayaan dan AgaDa

orang Hentawai sangat menpercayai bahwa setiap
benda yang ada di aram meniriki jiwa. Batu, hewan dan

tunbuharr harus diperlakukan dengan baik, seperti manusia
memperrakukan manusia. Har ini tercermin rewat berbagai
ritual mereka, yang disebut Arat Sabulungan.
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Arat.{,sl-rulr:ngan adalah "agama" asli yang dijadikan
sebagai pedoman dan aeuan dalam tatanan hidup mereka.

Hasyarakat tradisional Hentawai, terutana yang hidup di
pedalaman Pulau Siberut rrasih banyak yang nenegang dan

rrelaksanakan kepercayaan tersebut.
Arat adalah adat yang sudah dijalani seeara temurun

(tradisi) yang diwarisi oleh nenek noyang mereka, arat
irrilah yang mengikat kesatuan mereka rewat tampilan
budayanya. Daram arat ini yang diajarkan secara tradisi
adalah perihar kebaikan, kemaknuran dan kesejahteraan.
sabulurrgan berasar dari kata "sa" = se atau sekunpulan,
"Bulung" adalah daun, yang berarti sekunpulan dedaunan.

Dedaunan tersebut dianElEiap nemiliki kekuatan glaib atau
l<ere ( ketsat ). sekunpulan daun-daun iturah yang dipirih
setiap upaeara rituar, baik untuk kerahiran, perkawinan,
penyakit, kematian, penempatan rumah baru, peruncuran
sampan baru dan penebangan pohon serta pentatoan. Hereka
seIaIu nenggunakan daun sebagai perantara yang dianElgap

mempunyai kekuatarr nagis.

Daun-daurr yang memiriki kere dinasukkan ke daran
aats.t:Ja berupa se ringkaran pucuk daun rumbia atau
enau. Henurut kepercayaan mereka, katsaila dan buluat
(tempat menyinpan benda upacara) tersebut dihuni oleh
para roh yanEr memberi nereka kedanaian, kesejahteraan
dan kemaknuran serta sebagai penolak bala

Ketiga roh tersebut adalah (1) Tai Ka Hanua (roh
langlit ) yang rrember i hu j an, anEIin dan tanda-tanda yang
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terdapat di langit. (Z) Tai Ka Le1eu (roh hutan dan

gunung), berperan memberi segala hasil hutan dan bina-
tang. (3) Tai Kabagat Koat (roh air/laut), yang nenberi

hasil laut dan air seperti ikan-ikan, namun begitu, Tai

KabaBat Koat juga yang nelahirkan badai topan dan gelon-

bang dahsyat, roh inilah yang sanElat ditakuti manusia.

Inti dan peran dari ketiga roh tersebut inirah sebagai

pusat dari kepercayaan SabulunElarr yang telah berakar

berabad-abad lamarrya di Kepulauan Hentawai sebagai acuan

baku.

oleh sebab itu waraupun masyarakat desa sotboyak

sebagian besar sudah tersentuh denElan agama Kristen
Protestan, Katolik dan Islan, tetapi di dalam sanubari
rrereka nasih dipengaruhi Arat saburungan. Hal ini ditan-
dai dengan masih banyaknya ditenui kegiatan-kegiatan
ritual yang berhubungan dengan Arat Sabulungan.

Di dalarr masyarakat nasih berraku laranElan atau

kebiasaan tentang adanya perbuatan yang diangEap tabu.

Di antararrya wanita hamir tidak dibolehkan bicara dengan

laki-laki lairr selain dari suaninya, tidak boleh nelaku-
kan huburrgan seksual termasuk dengan suaminya sendiri.
orang tidak boreh berbicara kotor di dekat anak Eadis.
Huda-rrudi tidak boleh berduaan di tenpat yang sepi.
Derrikian pu Ia d i larang buang air besar d i sunElai . Kalau

kita perhatikan, rarangan ini masuk akal yang rasionaln-
ya dapat dicari.
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J. Sisten Teknologi dan flnu pengetahuan

Pengaruh luar yang nenyentuh bidang teknologi dapat
dikatakan belun ada, kalaupun ada baru sebatas cara
penyuringan minyak niran, tetapi ini baru satu tingkat
di atas tradisional. Dalan bidang pertanian nereka masih
berpora kepada eara tradisionar, yaitu berradang berpin-
dah' Dengan cara ini nereka nenebanEri pohon-pohon,

kenudian nenbersihkan belukarnya, Ialu Eenanam bibit.
Hereka tidak kenar bagainana nerawat tanamannya agar
hasilnya baik, selesai nenanan, s.eresai pura kerjanya
dan nereka datang keabali ke ladang pada saat yang

diperkirakan hasil Iadang dapat dipanen.

Be,itu pura daran proses penbuatan sagu sebagai
nakanan pokok mereka yanEg diproses lewat teknoloEi
tradisionar, berum menenuhi unsur-unsur kesehatan dan

nemakan waktu laaa.

Teknologi tradisionar yang paring nenonjor, yaltu
dalan penbuatan panah beracun, rourou (busur) dan siJo-
€ui (anak panah yang ujungnya diberi racun). panah

beracun ini dipakai untuk berburu, dengan sirogui proses
kenatian binatang akan 1ebih eepat.

I lmu pengetahuan nereka dalam bidang kesehatan
terlihat dengan pengetahuan tentang penanfaatan dedaun-
En, dinana daun-daun tersebut dipakai untuk nengobati
sesuai dengan penyakit yang diderita seseorang.

serain bidang kesehatan, nerekapun neniriki irnu
ueranar Dasa depan, perauaran ini dlrakukan dengan dua

ylll_ll( iir.r i rrl-i.':rr ;li i i:rr,AAl5
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cara; pertana lewat usus ayan, n€IaIui dua penbuluh

darah di usus yang disebut Jauru dan sajou, dapat dike_
tahui adanya tanda-tanda penyakit, akan datangnya tanu,
muncurnya suatu peristiwa dan nemperoreh apa yang diha-
rapkan. Kedua buruharr tersebut juga menandai keberhasir-
an dalam berburu. Apabila usus ayan menpunyai tarikan
Earis vertikar terhadap Eiaris horisontarnya banyak, naka

itu biasanya menunjukkan ancaman akan kenatian. Kedua,
peramalan dilakukan dengan menggunakan jantung babi,
apabila pembuluh darah besar tampak terang, berarti
pertanda baik dalam kesehatan dan keberuntungan. Tetapi
bila penbuluh darah besar tegak rurus itu dibalut Eiu,pa-
ran lerrak, maka hal itu nenandai akan munculnya bahaya,
seperti ditinpa penyakit. Karau gunparan-gumpalan yang
putih samar-samar kerihatannya menandai bahwa penyakit
dapat diobati, tetapi kalau ada gumparan putih nerintang
dari atas, nenandakan nuncurnya kegawatan dan anca,an
kenatian.

Dari apa yang dikemukakan di atas terlihat bahwa

teknologi dan ilmu penEetahuan mereka rnasih sederhana.
Ha1 itu terjadi karena ketersoliran rrereka dari budaya
yang sudah umum pada masyarakat rndonesia rainnya.

K. Sisten l{ata Pencaharian

Mata pencaharian nasyarakat desa setboyak dapat
digolongkan pada pertanian sederhana, berburu dan Den-
garrbil hasil hutan. pekerjaan dibagi menurut jenis
kelanin (sex). Laki-laki terutama nerakukarr pekerjaan
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berat seperti berladang bagu dan menEtolahnya, nencari
hasil hutan, berradang niran dan nenyuringnya serta
berburu (rusa, kera dan babi hutan). sagu dipergunakan

untuk keperluan keluarEla sebagai nakanan pokok, hasil-
hasil hutan lainnya dipergunakan untuk nenenuhi kebutuh-

an lelaki yang pokok yaitu tembakau atau rokok disebut
ubek. ubek bagi mereka adarah senaeam alat pergaulan.

Apabila hasil hutan yang nereka peroleh dijual, naka

uang hasil penjuarannva disinpan oleh lelaki. Bahkan

yang berbelanja pun lebih banyak kaun reraki bira diban-
dingkan dengan wanita.

9lanita lebih berperan sebagai petani yang nenEfkhu_

suskan diri kepada perladanElan sayur-Dayur, keladi dan

menangkap ikan atau udang di sungai. Kalau pun nereka

ikut ke hutan hanya untuk mencari sayur seperti pakis
dan banbu untuk menasak sagu. Artinya nereka hanya

bertugas nenyiapkan kelenElkapan nakan sehari-hari.
Secara lengkap struktur sosio ekonomi dan penbaElian

kerja nenurut sex nasyarakat terasing Hentawai dapat
dilihat Bagarr 2 Terlanpir.
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BAB III
PEI{ANFAATAN DAH PENGELOLAAN SUIIBBRDAYA AI,AI{

A. Penanfaatan dan PenElelolaan Sunberdaya Lahan

SebaElainana telah dijelaskan di muka, kondisi fisik
darr karakteristik wilayah penelitian Dempunyai topografi
bersifat datar, berglelonbanEl sanpai berbukit dengan

tingkat kesuburan relatif sedanE! dan sebagian besar

nasih berupa kawasan hutan serta rawa-rawa sehinEfEla

ditunbuhi oleh beraneka jenis kayu, semak belukar dan

tunbuhan Iainnyg. Di dalamnya hidup bernacan-Dacan

fauna. Potensi sunberdaya alam yang denikian sudah

barang tentu akan nempenElaruhi dan nenbentuk pola kehi-
dupan masyarakat terasing tersebut serta sekaliElus

newarnai irana penghidupannya sehari-hari. Dari 10.200

hektar total luas wilayah yang ada potensinya oleh

masyarakat dipergunakan untuk berbagai kegiatan dan

kepentingan, antara Iain untuk kegiatan pertanian,
perkebunan,/perladangan dan peternakan. Secara garis
besar jenis penggunaan dan luas penElelolaannya dapat

dilihat dalam TabeI 3.1

Jika dibandingkan denElan luas total wilayah yang

ada naka penanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lahan

untuk berbagai kegiatan bersifat produktif oleh Dasyara-

kat, khususnya usaha pertanian dan perkebunan tergolonE!

masih reratif kecil. Bilamana hal ini dihubungkan dengan

junlah keseluruhan kepala keluarga yang nenghuni wilayah
tersebut, maka berarti masing-nasing rumah tanEtEla secara
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rata-rata nengolah Iahan sekitar 1,8 hektar. Nauoun

demikian ruas penguasaan ini belun memperhitungkan areal
perkebunan/perladangan pada kawasan hutan sunber penghi-
dupan (nata pencaharian) yang juEa diElunakan untuk pene-

nuhan konsunsi sehari-hari. HaI ini antara rain ditandai
dengan tingginya pepohonan tananan hutan rakyat, yang

kelihatannya masih dinanfaatkan nanun kurang produktif
karena tidak terawat.

Tabel 3.1.
Jenis dan Luas PengErunaan Lahan di Desa sotboyak,

Kecanatan Siberut Utara, lggS x)

penggunaan luas (ha) persentase keteranElan

Runah,/pekaranEian
Sawah
Kebun rakyat
Tegalan
Rawa
Hutan Prod Terbatas
Hutan Rakyat

10
10
66
77

178
5. O00
4.859

o, og
0,09
0,64
0,75

17, 50
49,014
31, g7

JuuIah 10.200 100,00
x) Sunber : Kantor Desa Sotboyak, lggs

Penanfaatan dan pengerolaan rahan untuk kebun

ataupun radang ini sudah rana dilakukan oleh nasyarakat
dan merupakan bentuk kegiatan utama bagi mereka yang

sudah turun temurun. penananan pohon durian dan kelapa
menunjukkan bahwa aktivitas ini terah rana dikenal dan

diusahakan nereka. rndikator rain yang dapat menperkuat
keyakinan bahwa perradangan tersebut merupakan bagian
dari sisi kehidupan nasyarakat terasing serana ini,
yaitu adanya di antara mereka yang menggarap rahan atau
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memiliki areal perkebunan peninggalan (warisan) orang

tuanya. selain itu dijunpai pura adanya bekas arear
perkebunan daram kawasan hutan rakyat yang sudah lana
(tua) serta tidak terawat lagi.

Dilihat dari cara dan sistem pengolahan rahan yang

dilakukan oreh masyarakat pada saat ini, secara reratif
dapat dikatakan tidak begitu jauh berbeda dibandingkan

dengan bentuk pengorahan rahan pada nasa rarunya. Dengan

denikian pandangan sebagian besar nereka terhadap kerja
berunrahr nengarah kepada tingkatan yang rebih baik,
yaitu kerja untuk neningkatkan potensi kerja itu sendiri
(upaya untuk rebih neningkatkan produktivitas rahan).

Nanun denikian, dari aneka jenis tanaman yang nereka

usahakan saat ini atau pemanfaatan rahan terrihat bahwa

mereka sudah mengarah kepada menanan tananan untuk
memenuhi permintaan pasar. Di saEping nenanan beberapa
jenis tanaman yang sudah lana mereka kenal atau diusaha-
kan nenek noyanEfnya, seperti sagu, pisang, durian dan

berbagai jenis keradi, dewasa ini mereka terah nenanam

tananan seperti, ni1am, karet, kulit nanis dan kopi.
Jenis tananan ini belum pernahr diusahakan oreh nenek

moyangnya di nasa ralu. DenElan denikian orientasi nereka

terhadap nanusia dan waktu sudah murai nengarah pada

nasa sekarang dan nasa depan, serta menguasai aram,

suatu sikap yang tidak lagi tradisional.

Bentuk dan Aktivitas Usaha Tani

Pada umumnya aktivitas pertanian yang diusahakan

1
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oleh nasyarakat terasinEf dalan wilayah penelitian ini
adalah berupa usaha tani lahan kering, yaitu teEfalan dan

usaha perladangan. Hereka nembuka lahan untuk perla-

dangan dengan luas sekitar 0,5 ha 3,0 ha tiap runah

tangga, dengfan nelibatkan seluruh anE Elota usia produktif

dalan keluarga.

Peralatan yang digunakan dalan menbuka dan nenber-

sihkan lahan pertanian adalah tergantung pada jenis dan

korrdisi hutan dan senak belukar yang nenumbuhi lahan

tersebut. Jika terdiri dari senak dan belukar biasanya

cukup menggunakan parang, sedangkan untuk lahan dengan

pepohonan yang relatif besar dipergunakan peralatan

seperti, karnpak, beLiung dan parang. Untuk nenbersihkan

dan mengolah lahan lebih lanjut dipergunakan cangkul dan

sabit, nanun mereka jaranEl nelakukan pembakaran hasil
tebasanrrya.

Kebanyakan anggota roasyarakat Hentawai, termasuk

masyarakat Sotbayak, menbuka lahan nelrperElunakan pera-

latan milik pribadi, yang mereka beli kepada pedaganE!

secara tunai darr/atau barter. Nanun, baEi nereka yang

tidak memiliki jenis peralatan tertentu dapat meminjan

kepada tetanggla (warga lainnya) tanpa adanya suatu

kcrmperrsas i .

a. Usaha Tani Lahan Tegalan,/Ladang

Jerris tananan yang ditanan di tegalan adalah

wija, umbi-urnbian dan sayur-sayuran di antaranya

tanah, ubi jalar, ubi kayu, keladi, terong dan

pala-

kacang

kacanE
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panjanE. Di antara tanaman ini hasirnya dijual, seperti
kacanEi tanah. l.fereka nenjualnya kepada pedagang atau

konsumen denEiarr harga per kaleng berkisar antara
Rp.6.000,- sampai Hp.7.000,-. Namun, iumlah runah tangga
yang mengusahakan tanaman ini nasih terbatas dan tinElkat
produktivitas nereka relatif nasih rendah.

Pada u,umnya pekerjaan di teElalan ini lebih banyak

dilakukan oleh wanita (ibu-ibu runah tangga). Laki_Iaki
biasanya neubantu nenbuka rahan dan pekerjaan yang cukup

berat, seperti memotong dan nerrindahkan kayu-kayu yang

besar.

cara bercocok tanan mereka nasih kerihatannya
sangat sederhana dan bersifat tradisionar, nisarnya
tanpa didahurui dengan pengorahan tanah dan nerakukan
pemupukan. Dari cara penanaman kacang tanah nisalnya,
mereka menanant bibitnya langsung di atas rahan yang

tidak digenburkan lebih dahuru. Lahan yang telah diber-
sihkan ditanami dengan bibit kacanEi nenggunakan sisten
tugar tarrpa pengaturan jarak. pora tanam yang deuikian
kel ihatannya menpenElaruhi pertumbuhan tarranan dan buah

yang dihasilkan, yaitu kurang bernas, busuk dan Bengan-

dung air. Kurang lancarnya tata ariran dan serapan air
di atas lahan orahan terah nenyebabkan akar tananan

sering digenangi air dan buahnya nenjadi busuk. untuk
penanaman 1 kareng bibit kacang saat ini nenurut penu-

turan Istri KepaIa Desa baru dapat nenElhasilkan sekitar
2-3 kaleng buah kacang yang bernas.
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sung€uhpun denikian, bercocok tanan kacang tanah

ini pada hakekatnya merupakan sejenis aktivitas usaha

tani yang masih reratif baru dan bukan ternasuk sarah

satu bentuk usaha bercocok tanan yang terah dilakukan
nenek noyang mereka. Biranana har ini dihubunElkan dengan

pora penggunaan rahan, maka itu berarti terah adanya

sikap yang nenggambarkan kenauan di daran penganeka-

raganan tanamarr dan tidak hanya senata-nata meneruskan

kebiasaan bercocok tanam jenis tananan lnasa laru, tetapi
telah bersikap pada orientasi masa datang.

Keladi ternasuk jenis nakanan pokok nereka dan

cukup banyak ditenukan di tegalan nereka. Bercocok tanan

keradi merupakan pekerjaan yang sudah turun teuurun
nereka lakukan. selain untuk dikonsunsi sendiri, keladi
tersebut rrereka jual dengan harga berkisar antara Rp.

100, - sanpai Rp. 150, - per bij i. Akan tetapi nereka

merasakan pemasarannya sangat sulit dan harganya pun

tidak layak, sehingga kebanyakan nasyarakat jarang yang

menjualnya ke pasar. llereka berum dapat Bengorahnya,

rrisalnya nenjadi kerupuk, agar lebih raku di pasar.

b- Usaha Tani Padi Sawah.

Di sanping pertanian pada lahan kering, potensi
suuiberdaya lahan dimanfaatkan oreh nasyarakat untuk
usaha tani padi sawah. Luas keseluruhan lahan sawah yang

ada dan sedang dieetak kurang lebih mencapai 10 ha

(0,092), dengan jumlah petak sawah yanE sedang dikerja-
kan sebanyak 75 buah.

,.t i r-;.'='lr ril.i r li'rAS
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Lahan sawah tersebut dikerjakan oleh a0 kepara
keruarga dengan nendapat bantuan pembangunan fasiritas
irigasi dari Lembaga Swadaya Hasyarakat yayasan Bina
sejahtera (YBS) ' Hanya saja perencanaan dan pembangunan

irigasirrya berurr begitu menuaskan. contohnya, penbangun_

an irigasi ini dilakukan tarrpa menperhitungkan keterse_
diaan debit air serta bangunan konstruksi waduk yang
belun me&enuhi persyaratan teknis.

Penbukaan lahan dilakukan secara gotong royonEl,
terutama daran neranbah senak-semak berukar dan nenebang
pepohonan yang ada dalan areal yang dibuka. HenEloIah
lahan tersebut nenjadi petak-petak sawah dikerjakan
secara sendiri-sendiri nenurut kemanpuan kepara keluarga
bersama anggota keluargfa. penbangunan irigasi juga
dikerjakarr secara bersana-sama derrgan pihak LSH sebagai
donatur pengadaan dana dan bahan yang diperlukan.

Penananan padi sawah tersebut sebenarnya cukup rana
diP'enal dan diusahakan oleh nasyarakat, nanun serana ini
sistem persawahan yang diusahakan masih bersifat sawah
tadah huiarr dan sering nengalani kekurangan air (keke_
rinElan). Rasa ketidakpuasan nasyarakat atas kegagalan
usaha penanaman padi yang diarani, pada prinsipnya tidak
membuat senua mereka berputus asa selananya. Hanya saja
mereka lebih bersikap hati_hati dan nerrpertinbangkan
resiko di dalan membuka dan urengembangkan arear persa-
wahan. Henurut paul Hiadyat (KepaIa Desa) dan dikuatkan
oleh Toneli (Kepala Suku) dari ZS KK yang pada nulanya
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ikut serta menbangun prasarana irigasi akhirnya yang

bertahan tinggal 30 KK, disebabkan hancurnya dan/ben-

dungan penampunElan air yanEl kani kerjakan beberapa kali.
Takut penEIalaman bersawah tanpa pengairan terulang

kenbali sehingga beberapa di antara mereka tidak ikut
neneruskan pekerjaan.

Hotivasi bercocok tanam padi sawah kelihatannya

lebih tertuju pada hasil produksi untuk dijual, ketin-
bang untuk penenuhan konsumsi (nakan) keluarga. Hal ini
cukup beralasan karena makanan pokok mereka bukanlah

beras tetapi sagu, pisang dan keladi.

2. Bentuk dan Aktivitas Usaha Perkebunan

Usaha tani kebun merupakan bentuk keEliatan utama

masyarakat sehar i-har i . I'lereka pergi bekerj a ke kebun ,

berangkat pada pagi hari kira-kira pukul 06.00 tllB dan

pulang sore hari antara pukul 17.00 - 18.00 llIB. Bahkan

kadang-kadang di arrtara nereka senpat bernalam satu atau

dua hari di kebunnya. Khusus pada hari Hirrggu rata-rata
uereka tidak pergi bekerja ke kebun, dan pada hari Sabtu

unumnya mereka lebih awal pulang daripada hari biasarrya.

Jenis tanaman perkebunan selana ini kelihatannya

masih bertunpu pada konoditas kelapa, pisang, durian dan

cenEikeh. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya

dijumpai areal perkebunan rakyat yang ditanani dengan

jenis tanaman ini, khususnya kelapa dan pisang. Nanun

denikian, akhir-akhir ini aktivitas usaha tersebut telah
nulai mengfarah pada komoditas Iainnya, seperti tanaman
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niram, karet, dan kulit nanis. perubahan jenis tananan

yang diusahakan dalam usaha perkebunan terjadi karena

didorong oleh sikap masyarakat yang sudah berorientasi
pasar' di mana rrereka merasakan suritnya pasar dan

rendahnya harEla konoditas perkebunan yang selana ini
nereka geluti, terutama pisarrEi, kelapa dan cengkeh.

a. Kebun Hilan.

Penanaman rrilam cukup banyak diusahakan oteh ,.a-

syarakat dan merupakan tanaman prinadona baEi nereka

daram upaya peningkatan penghasilarr rumah tanBEla. Hampir

setiap runah tangga nenbuka lahan untuk nenanaEr jenis
komoditas ini dengan luas pengusahaannya sekitar 0,s
2,O hektar tiap kepala keluarga.

Bibit tanaman nilam tersebut sudah cukup Iana

mereka ketahui, yaitu berkat bantuan infornasi seorang

Eiuru berasal dari Pulau Nias (sunatera utara) yang

pernah bertugas dalam wilayah tersebut sekitar tahun

1968. Hanya saja pada waktu itu pengusahaannya belum

begitu mendapat perhatian uasyarakat. Tetapi akhir-akhir
ini sudah banyak keronpok masyarakat yang mengusaha-

karrnya karena harga dan pasarannya cukup baik.
Pola tanam dan pengelolaan nilam sampai saat ini

rrasih dikategorikan sangat tradisionar, kendatipun
mereka telah cukup lama men6[enarnya. Tananan ini ]ang-
sung ditanam pada lahan tebasan yang telah ditebang
pepohonannya terlebih dahuru, tanpa nerakukan pengolahan

tanah dan peurupukan. Bahkan juga didapati pula penanaman
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dengan lanErsunEr nenugalkan bibit di bawah dan di sera-
sela pepohonan.

Di sampinEl dengan cara dan pola tanam seperti
tersebut, mereka merakukan sistem usaha perkebunan
dengan cara berpindah-pindah 1ahan (shifting cultiva_
tion). Lahan yang sudah pernah ditanani nilan tidak akan
diusahakan ragi pada musim tanam berikutnya. Arasan yang
dikenukakan nasyarakat umumnya adalah menyangkut kesu-
buran tanahrrya, di mana untuk penananan yang kedua kari
atau selanjutnya dirasa kuranEl Benguntungkan karena
tidak subur- Bekas rahan tanaman niram ini mereka tanami
dengan jenis tanaman kebun rainnya seperti, pisang,
karet, kulit nanis dan,/atau nanau.

salah satu faktor perryebab lanbannya perbaikan pola
tanam masyarakat adalah kuranErrrya binbingan dan penyu-
ruhan yang diberikan oteh rembaga dan instansi terkait.
Padahal nasyarakat kani (kata beberapa oranEi pemuda desa
sudah nerrdukung penyelenggaraannya dengan mengadakan

kelompok pekebun nilam yang beranggotakan sekitar g0

oranEI masing-nasinEi dengan nama: Kerek Bagul, Hoilenoile
darr RanaIek.

Penanaman rrirarr tersebut sanpai dapat dipanen
memerlukan jangka waktu antara 6 - 7 buran, dan umunnya
masyarakat hanya menanen satu kali daran setahun. untuk
satu hektar lahan diperoreh hasir antara 3o-40 sulingan
atau kuranEr lebih nencapai 300 kg 400 kg daun niram
kering. Daun ini mereka suling untuk mengambir ninyak-
nya. Minyak nirarn hasir sutingan tersebut mereka juar
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kepada pedagang di Huara sikabaruarr atau kepada pedagang
pengecer di Huara Sikabaluan atau kepada penElecer yang
berdonisili dalan wilayah desa, denglan harga per botol
berkisar antara Rp. 1S.000,_ sanpai Rp. 12.000,_.

AIat penyuling nilarr dapat nereka beti seharEla Rp.
200.000,- per urrit dengan perkiraan umurnya tahan serama
2 tahun. Bagi nereka yartl belum memiliki alat suling
sendiri dapat Eenyewa pada yang punya dengan besar sewa
tiap kali menyurirrE Rp 1.000,- Daran satu hari mereka
dapat melakukan penyulingan dua kali, dengan nenghabis_
kan waktu selarra 4 - S jam setiap penyulingan

b. Kebun Karet dan Kulit l{anis.
PenEiusahaan kebun karet dan kurit manis digolongkan

pada jenis usaha yang relatif baru berkenbang di Sot-
boyak darr trerun lagi berproduksi. Har ini diketahui
karena di atas lahan perkebunan rakyat yang sudah beru-
nur ( lama,/tua) tidak ditemukan kedua jenis tananan
perkebunan tersebut. senentara kurit manis usia penanam_

annya baru nencapai naksimun rima tahun, yang berart'
masyarakat masih harus menunggu nasa panen uinimal 2-3
tahun nendatang. Hereka menanamnya pada rahan di sekitar
rereng dan kaki pebukitan di pinggir desa ataupun rahan
bekas perkebunan nirannya. pada rahan tersebut juga
ditanarri dengan tanaman sela, seperti pisang dan ubi
k"yu yang sekarigus berfungsi sebagai pohon perindung.

urrtuk mendapatkan bibit kurit manis nereka u,umnya
urembelinya secara tunai dan,/atau barter kepada pedagang
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penElecer yang ada di desa dengan harga Rp. ZS0,_ per
batangnya. Bahkan kadang-kadang ada pura di antara
nereka yang lanElsunEl nenbeli ke daerah tepi (padang dan

sekitarnya ) .

Kerihatannya nasyarakat tidak banyak nengarani
kesuritan dalam nenana, kurit nanis. Hanya saja yang
perru ditingkatkan adalah segi perawatannya. Nanun

denikian, junlah rumah tanEl€a yang telah nengusahakan

kebun kulit nanis ini belun nerata disebabkan suritnya
&emperoleh bibit dan kuranElnya nodal.
' usaha penanaman karet kerihatannya nasih beruul

banyak dilahukarr karena antara rain keterbatasan nodar
usaha dan suritnya untuk nendapatkan bibit pohon karet.
Bibit karet tersebut di antaranya dibawa atau didapatkan
dari ruar sunatera Barat yaitu daerah Janbi dan palen-

bang. Biji-biji karet tersebut terrebih dahuru nereka
senaikan, kemudian setelah berumur antara l-z tahun baru
dipindahkarr ke areal perkebunan.

usaha perkebunan karet ini diharapkan bakar dapat
menunjanE pendapatan nereka di nasa datang. Diperkirakan
sekitar 5-6 tahun nendatang keluarga yang telah nengusa_

hakannya akan dapat nemetik hasil (nenyadap karet) nya.
Suatu haI yang dapat digarisbawahi berkaitan dengan

kegiatan usaha penanaman karet dan kulit nanis ini yaitu
adanya sikap inovatif dan mudah menerirra penbaharuan di
kalanEan masyarakat Hentawai. Sikap inovatif tersebut
sangat dibutuhkan dan nerupakan salah satu daya dukung
sosial untuk dapat berlangsungnya prcrses penbangunan.
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Pada unumnya nasyarakat petani (tradisionar) yang selalu
bersunber pada keteraturan hidupnya, tentunya tidak
mudah untuk melepaskan begitu saja kebiasaaan-kebiasaan
yang turun-temurun nereka niriki. Hereka tidak urau

menEambir resiko dari suatu perubahan, sebagainana yang

dikenukakan oleh Scott (1991) .,petani neniliki prinsip
hidup dahulukan seranat, untuk nerrerina yang baru dari
luar nereka akan bersikap hati-hati dan skeptis',.

Bilanana diterusuri rebih jauh, ternyata kerompok
masyarakat vang terlibat rangsung dalan aktivitas pe-
ngenbangan dan penananan karet, kulit nanis dan jenis-
jenis tanaman yang baru nereka kenar tersebut justru
berasal dari sebagian besar gorongan nuda dan terah
mendapat pendidikan. Dikarangan kelonpok ini kerihat-
annva telah kehilangan nilai-nilai budaya asrinya dan
tradisi milik sendiri. Hereka nenjadi individu_individu
inovatif, pembawa penbaharuan dalan nasyarakatnya dan
sekaligus sebagai pionir penbangunan. Jika serama ini
pemanfaatan dan penEreloraan potensi sunberdaya rahan
lebih diperuntukkan dan tertuju bagi upaya penanaman

keladi darr pisang serta berorientasi pada penenuhan

kebutuhan dasar manusia (basic human needs), sekarang
lebih dihadapkan pada pirihan komoditas yang berorienta-
si pasar.

c. Kebun Pisang dan Kelapa.

Perkebunan eisang dan kelapa ini merupakan pola
usaha masyarakat yang terah turun-temurun. pisanE! di
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daerah ini juga ternasuk nakanan pokok ataupun selingan
serain sagu dan keradi - Denikian pula harnya kerapa,
sering dipakai untuk pencampur,/pelengkap makanan.

Arear perkebunan pisang serain dijumpai pada rahan
pekaranSlan juga didapati di sepanjang pinElgiran sungai_,

mulai dari perbatasan utara wirayah desa bersanElkutan
(Desa t{onganpoura) sampai ke perbatasan sebelah sera-
tannya (Desa Bojakan). Demikian pula halnya tananan
kelapa, didapati sepanjang pinggiran alur sungai yang

menghubunErkan desa ini dengan desa lainrrya. Tananan
pisang serinEi dijumpai tuhbuh pada Iahan yang sana

dengan tanaman kelapa.

Beraneka jenis tananan pisang didapati daran areal
kebun nasyarakat, terutana jenis pisang batu, pisang
kapas, pisang tanduk dan sebagainya. seruanya tumbuh

subur dan diusahakan tidak hanya memberi keuntungan dan

manfaat untuk pemenuhan konsumsi mereka, tetapi juga
penopang kehidupan hewan, khususnya popurasi burung-
burung pemakan pisanEl seperti punai, beo, tetuo.

Pola pengusahaan dan pemeliharaannya hampir tidak
mengarami perubahan, yang berarti tidak terjadi perkem-

bangarr dalarn haI teknologi yang digunakarr. Hotivasi
untuk nerawat dan menbudidayakarr terrihat berkurang,
antara lain karena penElaruh faktor harga komoditas ta-
naman ini yang reratif rendah serta sulitnya pemasaran.

Henurut seoranE! ibu yang sempat kani wawancarai
saat membawa pisang hasil kebunnya nenEratakan bahwa pi-
sanE, solain dikonsumsi, juga dijual denEran harga jual
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per tandannya rata-rata berkisar antara Rp. 1S0,- sampai

Rp. 300, - dan biasanya dijual di Huara Sikabaluan.

Penjualan pisanEl tersebut dilakukan satu atau dua kali
sebulan, rranun tidak rutin dalan tiap bulannya. Di

samping tergantung pada junlah produksi pisang dan aneka

jenis kebun lainnya yang dapat dijual, juga pada keper-

luan keluarga lainnya yang menglharuskan nereka pergi ke

ibu kecamatan, misalnya untuk pergi berobat.

Kelapa, selain diperlukan untuk penenuhan konsunsi

juga dijual dalan bentuk bij inya dan kopra. l{ereka

nenjualnya langsunEi kepada pedagang dengan harga berki-
sar antara Rp. 50,- sampai Rp. 100,- per buah, sedangkan

kopra seharga Rp 350,- sanpai Rp. 500,- per kilograr.
Harga-harga ini pun dirasakan oleh masyarakat sangat

rendah (kurang wajar) iika dibandinElkan dengan harga

pada tingkat petani di luar wilayah (tenpat lain).
Pemetikan buah kelapa ataupun pengolahan kopra

tersebut biasanya dilakukan setiap tiela bulan sekali,
keeuali untuk keperluan konsumsi,/kebutuhan dapur tidak
merrentu waktunya. Penetikan dilakukan pada unumnya

dengan cara menanjat pohon kelapa tanpa menggunakan jasa

binatang ( beruk,/nonyet ) seperti di Pariaman .

d. Kebun Cengkeh

Penanaman cengkeh telah cukup Iama mereka kenal dan

lakukan dan dewasa ini hanya tinggal pohon-pohon yang

sudah tidak terawat lagi. Lokasi penanamannya dijunpai
pada rereng-rereng atau kaki perbukitan sekitar wirayah
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desa. Dirihat kondisinya yang sudah tidak terawat di-
perkirakan terah berumur puruhan tahun dengan keadaan

batang yang ditumbuhi banyak lunut batang,/benaIu.

Ketika ditanyakan kepada sejunlah penduduk kenapa

nereka nenbiarkan pohon-pohon cengkehnya tidak dirawat,
dan tidak nerakukan perenajaan, mereka umumnya nengata-

kan disebabkan penEiaruh harga konoditas tersebut yang

relatif sangat nurah dan merawatnya cukup sukar. Halahan

di salah seorang di antaranya bernana Johannes nengata-

kan pernah menbakar kebun cengkehnya karena rasa kesal
yang daran dihatinya, nerawatnya susah dan hasil yang

didapatkan tidak seberapa.

Nanun denikian, sisa-sisa peninEElaran kebunnya

masih berproduksi dan rrereka dapat nenanfaatkan serta
ncemetik buahnya, akan tetapi tidak begitu banyak hasil_
nya. Kami nelihat di beberapa pekarangan rumah penduduk

menjamur hasir kebun cenEfkehnya. Buah yang terah dipanen

dan dijemur atau dikerinElkarr daran beberapa hari nereka
juar kepada pedagang dengan harga per kirogran antara
Rp. 1.800, - sampai Rp 2.000, -

e- Kebun Durian.

Pohon durian tumbuh dengan suburnya daram areal
perkebunan nasyarakat. tlelihat kondisi batanElnya yang

relatif tingEi dan telah berunur (tua ) diperkirakan
usaha penanamannya berlangsung puruhan tahun yang 1alu.

usaha perawatan dan pemeliharaannya hampir tidak
pernah dirakukan, sehingga nenjadi kawasan hutan kenbari
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karena ditumbuhi pepohonan yanEi cukup besar dan semak

berukar. l'{ereka clatang ke areal perkebunan tersebut
hanya saat musin berbuah untuk Ere,ungut hasirnya. pada

waktu nereka nembuka kenbali Iahan kebun yang terah
merimba, nereka menanan tananan serinEran dengan jenis
komoditas lain.

Hasil yanE! diperoleh dalan bentuk uang juga tidak
seberapa karena pada nusim berbuah surit dipasarkan dan

harganya tidak seberapa. oleh karena itu nereka pun

belum berniat untuk menbuka areal perkebunan durian yang

baru ataupun nerawatnya-

cukup banyaknya pohon durian yang diusahakan o,a-

syarakat sotboyak ini nungkin terkait denElan adat kebia-
saan nasyarakat setenpat yang nenggunakan pohon durian
sebagai sarah satu jenis nas kawin atau persembahan

daran perkawinan adat nereka. oleh sebab itu banyak pula
anggota nasyarakat yang mengusahakan perkebunan tananan
ini.

3- Bentuk dan aktivitas usaha Ternak dan perikanan

Sunber daya Iahan juga disediakan bagi pengembangan

usaha peternakan dan perikanan, terutama usaha ternak
babi. Jenis usaha ternak babi ini nerupakan pekerjaan
yang turun-temurun. Lokasi pemeriharaannya disediakan di
kawasan khusus, yaitu di Iuar kawasan perkampungan

mereka. Ternak-ternak babi tersebut tidak IaEi dipeli-
hara berdampingan dengan rokasi runahnya (tidak daran
pekarangan ) . Babi-babi periharaan ini ditenpatkan di
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radang, dilepas darr kandangnya seberun nereka (peter-
nak) bekerja di ladang dan sekarigus disediakan,/dlberi
aakan, yaitu berupa sagu batanE! yang sudah

dipotong,rdikeping sebelunnya. Kenudian sehabls bekerja
pada sore harinya, Eereka nenggiring babi-babi tersebut
ke kandanglnya. Ganbar kandang babi dapat di rihat daran

Ganbar 1.

Data tahun lg94/ lgg5 (TabeL B.Z) nenunjukkan ada

sebanvak 560 ekor babi yang dipelihara oleh masyarakat

sotboyak. Akan tetapi pada saat peneritian ini dilakukan
populasinya sudah nenurun disebabkan terseranB penyakit
genuk reher sehingga banyak yang nati. Henurut Kepara

Desa diperkirakan masing-masing runah tangga rata-rata
menerihara sebanyak dua sanpai ticla ekor, atau diperki-
rakan kira-kira 302 popurasi ternak babi rina tahun yang

IaIu.

Bagi runah tangga non nusrin, babi nereka konsunsi

terutana daran acara-acara pesta, natalan dan perkawinan

serta untuk keperluan aeara-acara punen. serain itu tak
kalah pentingnya dipakai untuk penebus kesarahan atau

denda (tulo) bila seseorang nelakukan perbuatan tercela.
Babi juga berguna sebagai pelanbanEl kekayaan dan status.
sungguhpun denikian, sudah ada pendapat ataupun penikian
di antara nasyarakat yang nengatakan bahwa usaha ternak
babi ini tidak banyak nenbawa keuntungan, apalagi Jika
ditinjau dari sudut ekononi. usaha ini tidak ada pasar

atau penberinya, keeuali masyarakat daran desa ini
sendiri, demikian ujar sarah seorang Kepara suku yang
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berpengaruh di Desa Sotbayak

I
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Ganbar 1 Salah satu HodeI
Sotboyak, Hentawai
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KandanE Babi di Desa
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TabeL 3.2
Populasi Pemeliharaan Ternak di

Kecamatan Siberut Utara,
Desa
1995

Sotboyak,
*)

x) Sumber: Kantor Desa Sotboyak, lggS

SeIain memelihara ternak
memelihara atau beternak ayam

dengan populasi sebanyak 1.130

babi, masyarakat juga

karnpung ( nanu = gougou )

ekor. Dibandingkan dengan

berarti nasing-nasinglnya

ayam.

rumah tangga yang ada, maka

nemelihara rata-rata 10 ekor
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Lokasi pemeliharan ayan berada daran arear perke-
bunan atau perladangan nereka, dan jarang! sekari mereka
nemelihara ayam di pekaranElan runah. pada pagi ahri
sebelum menurai pekerjaan nereka di radang, u,unnya
orang sotboyak merepaskan ayam dari kandang (kuiungan-
nya) dan kenudian sore harinya mereka nemasukkan kenbari
ayan tersebut ke daran kandanE!. serain dengan cara o,e,,a-

sukkan ayamnya ke dalan kandang ada pura kebiasaan
masyarakat nengurunEr ayan di daran keranjang (sangkar)
yang terbuat dari rotan dan seranjutnya nereka gantung-
kan sebelun purang bekerja. Beterrrak ayan denEran cara
tersebut sudah dilakukan turun-tenurun denEran alasan
agar ayam terhindar dari serangan penyakit. Henurut
nereka jika ayan tersebut dipelihara dan dibuatkan kan-
dang di pekarangan rumah, ayan nudah clan sering mendapat
penyakit serta tidak akan berkenbang. Cara pemeliharaan
seperti ini kerihatannya lebih nerekat pada penikiran
darr fahan orang-oranEr tua, senentara di karangan Erenera-
si muda terutama bagi mereka yang pernah nengecap pendi-
r-likan atau nenetap di Iuar Hentawai tidak denikian
halnya. Henurut Ketua Karang Taruna hanya saja nereka
clihadapkarr pada pirihan dan kenyataan, merrgikuti petun-
juk dan kebiasaan orang tuanya atau tidak sana sekali.
serrentara pengaraman beternak yang pernah dirakukan juga
ne,buktikan akan kebenarannya, sehingga mereka kembari
seperti semula "nenbawa, Erengurung, Er€lepaskan dan
meninEgalkan" ayam periharaannya di rahan perladangan.

Ayanr periharaan tersebut terkadang mereka jual
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bilamana ada sesuatu keperluan yang nendesak. Ayan juga

berfun€si dipandang sebagai simpanan (tabungan) yang

sewaktu-waktu dapat dipergunakan. pada saat penelitian
ini dilaksanakan, harga satu ekor ayan dewasa rebih
kurang Rp. 3.500, -

Di samping beternak ayan, sebagian masyarakat

Sotboyak juga memelihara itik. pemeriharaan itik berum

berkembang, hanya nempunyai populasi 60 ekor yang dipe-
lihara crleh enam kepara keluarga. Berbeda harnya dengan

usaha ternak ayan, peneriharaan itik ini dilakukan di
sekitar atau lahan pekarangan rumah. Anggota masyarakat

lain seberurrnya juga pernah memerihara ternak itik
tersebut, nanun karena terserang wabah penyakit " runpuh

kaki" banyak yang nati ataupun disembelih. pada saat ini
beberapa orang $?arga nasih berupaya untuk merringkatkan

juurah popurasinya, dan kenudian dari hasir peningkat-
anrrya diharapkan bakar dapat nenjuar telur-terurnya.

Pemeriharaan ternak besar seperti sapi dan kerbau

serta usaha ternak kambing boleh dikatakan hanpir belun
pernah dilakukan nasyarakat. usaha nelihara ternak
tersebut belun pernah dikenar seberumnya. serain itu,
juga disebabkan oleh kekuranElan nodar untuk mendapatkan

bibit ternak serta suritnya nendatangkan bibit ternak
tersebut dari luar wirayah rantaran kuranEl lancarnya
transportasi. Pada saat ini baru ada dua ekor kerbau

periharaan, berasar dari dana rDT. Keinginan masyarakat

akan adanya bantuan daran mendapatkan bibit ternak,
terutama kerbau, sapi dan kanbing amat besar. Tujuannya
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untuk pen inElkatan pendapatan rrereka d i sanp ing usaha
peternakan babi.

Sementara itu upaya pemanfaatan dan pengelolaan
sumberdaya rahan untuk pengembangan usaha perikanan
hanpir tidak dijumpai. Nanun denikian eikar bakar ke
arah pengusahaan perikanan ini sudah terlihat, yaitu
ditenukanrrya dua orang penduduk yang pernah nemerihara
ikan di dalan koram yang dibuat di atas rahan pekarang-
annya. salah seoranEi di antara mereka masih menpunyai
ikan-ikan peliharaan yang cukup terawat, hanya saja
koramnva nasih tadah hujan. usaha ini perru nendapat
perhatian kita dalan Benyusun progra' peningkatan kese-
jahteraan nasyarakat Hentawai, agar diversifikasi usaha
ekononi dapat ditingkatkan

B' Penanfaatan dan pengelolaan sunberdaya Hutan
Luas wirayah desa ini nasih didoninasi kawasan

hutan, yaitu kawasan hutan produksi terbatas dan arear
kawasan hutan rakyat masing-nasirrg seruas s.000 ha (Agir)
r{arr 4 ' g5g ha (32,,) - Dari kawasan hutan ini dapat dijun-
pai dan diambil sejumlah hasil yang berbentuk kekayaan
hutan (resource endowuent) di Erana tidak hanya bernan_
faat bagi kehidupan masyarakat di sekitar hutan nalahan
iuga berguna bagi penuniang kehidupan nasyarakat di luar
wilayah tersebut. Berbagai kegoatan dan penanfaatan
hutan oleh masyarakat sotboyak diielaskan seeara rinci
pada bagian berikut.
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1. Kegiatan Perburuan

Berburu sebenarrrya Ererupakan bagian terpenting dari
sisi kehidupan sosiar budaya nasyarakat Hetawai. Hasya-

rakat Hentawai umurnnya, termasuk juga masyarakat sot-
boyak, nemandarrg hutan tidak hanya sekedar tempat men-

cari nata perrcaharian untuk nemenuhi konsunsi daging,
tetapi juga nerupakan arena perrenuhan berbagai persya-
ratan yang harus dilakukan dan dipenuhi daram acara-
acara punen dan adu ketranpiran atau ranbang ketangkasan

laki- laki .

sewaktu berburu mereka pergi nasuk ke dalan hutan
atau perkebunan beberapa kilometer dari wilayah perkam-

pungan dengan nenbawa alat perrenElkapan berburu seperti
panah, anjinEi, tonbak dan kentongan. Frekuensi berburu
tidak teratur nereka rakukan, yan6 pasti setiap sel_esai

neraksanakan upacara punen. Di sanpinEl itu, mereka

seIa1u siap siaga denEan peralatan panah (rorow) yang

seralu ditinglclalkan di pondok Iadangnya, sehingga sewak-

tu-waktu dapat digunakan biranarra ada buruan yang

masuk/nyasar ke ladan€nya.

Teknologi penbuatan panah diusahakan secara tradi-
sionar ini terah cukup rama mereka kuasai, serta nerupa-
l<arr ketranpiran yang turun terrurun. Busur panah tersebut
terbuat dari batang pohon aren/enau tua yang! mengandung

ruyung dengan ukuran panjang dua neter. Anak panahnya
pada bagian ujung yang runeing terbuat dari bambu atau
ada juga yang diberi ujung besi yang ditempa, bahagian
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panglkarnya terbuat dari pelepah uanau muda. Kedua baha-
gian tersebut (ujung dan pangkal) disanbunEkan sedeni_
kian rupa dan diikat secara khusus, kenudian uJungnya

dipores,/dilunuri dengan ramuan berupa racun. pada waktu
pergi berburu anak-anak panah ini dimasukkan ke daran
tabung banbu dan ditutup rapat deni keananan serta
bagian ruar tabung banbu dibarut denEan sejenis pelepah

tunbuh-tunbuhan. ukuran (besar dan panjang) anak panah-

nya bervariasi. Tari busurnya dibuat dari bahan kurit
pohon tarok yang dipilin,rdipintal dengan cara tertentu
dan kenudian dikeringkan sebelun diperEfunakan.

Se1ain dengan henpergunakan alat panah, di antara
beberapa penduduk dijunpai nenahai senapan angin untuk
berburu. PenglElunaan senapan ini reratif belun beEitu
lana dibandingkan dengan teknologi panah tradisional.
senapan anEin mereka dapatkan atau beti kenadl pedagang

ketika nusin perdagangan dan pencaharian gaharu beberapa

tahun berakangan. Daran beberapa wirayah penukinan

dijumpai penduduk yang nenbawa senapan angln tersebut
saat pergi bekerja ke Iadang, dengan naksud berburu
burung dan binatang kecir rainnya. Namun untuk buruan

cukup besar dapat juga nereka nanfaatkan dengan cara
terlebih dahuru nerunuri peruru-perurunya dengan ranuan

racun. Peluru senapan ini dengan nudah dapat nereka
peroleh dengan cara nenbelinya.

Di sanping berburu dengan arat panah dan senapan

angln nereka serinE pula nerakukan penangkapan buruannya
dengan cara uenjerat atau nenggetahnya, terutana untuk
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jenis burung. Dewasa ini burung_burung hasil tangkapan_
nya banyak nereka jual untuk nendapatkan uang.

Jenis hasir buruan rainnya yang biasa mereka pero-
leh antara lain adalah rusa dan monyet. Binatang hasil
buruan tersebut u,umnya mereka bawa nurang se'uanya
tanpa ada bahagian yang ditin*€aIkan, dan dibagi,z dikon_
sunsi tidak hanya untuk anggota yang terribat berburu
tetapi juga bersana anggota Iainnya dalam suku.

setiap hasir buruan yang mereka peroleh tidak ada
yang dibuang, kecuali bahagian kepala atau tengkorak
kepalanya tidak dikonsunsi, tetapi digantungkan di
sepanjang perataran bahagian runahnya. Buru burung atau
birratanEi kecil Iairrnya ataupun ekor binatang tangkapan
tersebut nereka setipkan di atap runah. rni se,ua dira-
kukarr dengarr naksud agar roh binatang buruannya seraru
memanggil-rranggil tenannya, sehingga saat mereka berburu
kenrbali akan mudah dan seIaIu berhasil.

2- Pengunpuldn dan penElolahan Sagu

sag, adarah makanan pokok utama b*gi rrasyarakat
l'lerrtawai, cli sanping pisang! darr keladi. Bahan dasar sagu
irri berasar crari pohon rumbia yang banyak tunbuh dalam
kawasan hutan rakyat dan arear perkebunan. Di samping
itu juga dicrapati di daerah rawa-rawa yang reratif cukup
ruas, yaitu mencapai 17g ha. selain tumbuh sebagai
tarraman hutan, saElu iuga ruereka tanam sebaElai salah satu
persyaratan perkawinan untuk laki-1aki. Hal itu sudah

" 
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berlaku sejak lana

Kegiatan nenyagu (proses pengolahan sagu) ununnya

nereka lakukan antara dua sanpai enpat kari dalan seta-
hun, terElantung pada kebutuhan dan banyakrrya junlah

anEiElota keluarga nasing-urasing runah tangga. Lokasi
pengolahan sagu (pesaEluan) berada di sekitar rahan sagu

itu sendiri, yang jaraknya relatif tidak jauh dari
perkanpunEian.

SebaEiaimana telah dikenukakan sebelunrrya, ketranpi-
larr nengorah sagu ini sudah berranEisung turun tenurun

dan nerupakan bagian dari pekerjaan utama pria dalan

nenyediakan kebutuhan dasar nakanan untuk keruarganya.

Kegiatan tersebut biasanya dilakukan bersama-sama dengan

arrak Iaki-laki di dalan keluarEla, anElElota keluarga

lainnya (wanita) ikut neubantu.

Satu batanEi pohon sagu dengan ukuran panjanE! antara

8 - 12 neter akan nenEihasilkan sagu lebih kurang! 10

tampin (1 tampin = 30 50 kg), dengan waktu pengolahan

sekitar satu mirrggu urrtuk dua orang! tenaga kerja yang

sehari bekerja selama 5 - 6 jan.

Teknologi penrosesan sagu ini dilakukan dengan cara

terlebih dahulu menebang pohon sagu (rumbia = banElkat)

yang telah berumur 7 - B tahun atau seberun berbuah.

AIat yang digunakan untuk nenebanglnya adarah kanpak atau

treliung. setelah pohon rebah,/tumbang raru dibersihkan
dan dipotonEt-potong batanElnya berukuran panjanE! 1 - 1,s

neter, kenudian potongan-potonElan ini dikupas kuritnya
dan dibelah-beLah/keping atas beberapa baEIian. Berahan-
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belahan batang sagu tersebut selanjutnya diparut dan

dicincan€-cincarrEl supaya Iebih halus dan terakhir dina_
sukkan ke dalan keranjanE! dan siap untuk diangkat
(proses nerryaElu ) ke atas tempat pesaEluan. Di tenpat
pesaguan ini butiran batang sagu (bahan dasar) ditetak_
kan/ditebarkarr di lantai orahan (pasireren) darr direng-
kapi derrgan tempayan berpenyarirrg ijuk enau,/kelapa

sebagai penapis ampas sagu. pekerjaan berikutnya adalah

menginjak-injak butiran sagu sambil nenyirani dengan air
yang diambil dengan tirrba ( tataibu ) . proses nenElinjak_

injak ini berrangsung cukup rana sanpai ke seruruhan

sari pati sagu keluar senpurna. seranjutnya air berisi
sari sagu akan nengarir masuk ke sanpan pengendap

(1abok) dinana sari pati sagu akan menElendap. Sesudah

bet,erapa waktu sagu nengendap, air daran sampan endapan

dibuang dan tepunE! sagu basah kemudian dinasukkan ke

tlaram tanpin (penbungkus sagu terbuat dari daun rumbia
yang dirajut khusus). Sagu hasil olahan ini dibiarkan
kering untuk nengeluarkan kadar airnya, kemudian siap
untuk d iarrgkut derrgan cara memiku rnya . Untuk pengawetan

supaya tahan lama sagu dapat pula direndam di dalan air.
Alat-alat perlengkapan yang diElunakan daram proses

pengolahan saElu tersebut adalah: kampak, parang,

penghancur sagu ( papanElkru) , penggarut ( gug:undu i) ,

saringfan, timba tangkai panjang (tataibu), keranjang
( bulukbuk), papan aliran dan sampan endapan ( labok).
Kesel.uruhan perrengkapan ini dibawa ke tempat pengorahan

sagu yang disebut pesaguan, yaitu bangku-banElku pengo_
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lahan seperti terlihat pada Garrbar Z.

Orang yang tidak nemiliki pohon sagu atau belum
memiliki sagu yang dapat diolah dapat rnengerjakan sagu
milik orang rain dengan terrebih dahuru neninta izin
pada pemiliknya. Hasil orahan nereka bagi dengan pemi-
liknya di nana daran 10 tampin sagu diserahkan kepada
pemiliknya sebanyak dua tampin.

sebagian besar sagu hasir orahan tersebut mereka
konsunsi bersama keluarga, satu tanpin cukup untuk
serama tiga sanpai empat minggu dengan junrah anggota
keluarga empat sampai enam orang. Hanya sebagian kecir
saja yang dijuar, dalam satu batang pohon biasanya
dijual satu sanpai 3 tanpin dengan harga rata-rata per
tampin Rp 5.000,-

Ganbar 2
illll";itu renpat pesaeuan di Desa sorboyak,
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Dari sagu mereka nembuat berjenis-jenis Eakanan,

diantara jenis nakanan yang terkenar adalah onbuk dan

kapurun sebaEiai nasakan khas nasyarakat Mentawai. Hakan-

an-nakanarr ini dapat pula dicanpur dengan bahan lain,
seperti pisang, kelapa, dan diberi guta atau laran.
Pelengkap nakanan (lauk-pauk) dapat berupa ikan guIai,
ikan bakar, daging dan sayur.

Konsumsi saEiu per kapita dalarr sehari kurang lebih
sebanyak empat sanpai enam batang remang sagu (ombuk),

kaclang-kadang dapat clikurangi j ika banyak diselingi
derrgan makanan lain yaitu berupa, pisang, keladi dan

ubi- untuk satu batang renang mnemerrukan tepung sagu

kering sekitar 200 sanpai 250 gram.

3. Penganbilan dan penanfaatan Banbu

BamLru sangat pentinEl artinya bagi kehidupan Easya_

rakat di wilayah ini, yakni sebagai sarah satu arat
perlengkapan rumah tangga (aIat dapur) yang diperlukan
untuk tempat memasak sagu di dapur dari dahuru sampai

sekarang. Turubuhan bambu cukup banyak terdapat pada

kawasan hutan rakyat dan arear perkebunan mereka, dengan

bermaeam-macam jenis dan ukuran. Henurut penuturan
nasyarakat, tanaman ini juga ditanam oreh nenek moyang

nereka pada tnasa lalunya dan sampai sekarang masih tetap
cl ibud idayakarr .

Bambu-bambu tersebut berfungsi sebagai peraratarr
memasak "ombuk saEru", yang di dalam proses pembuatannya

trremerlukan potonlan-potonglan barrbu berukurarr 50 cm - 75 cD
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dengan dianeter sekitar z cn - 3 cD. Jika dihitung
konsunsi ourbuk sagu per irrdividu, dengran perkiraan tiap
oranEl setiap harinya mengkonsumsi antara tiga sanpai
ena,r potong, dan satu batang bambu berukuran nornar
biasanya dapat dibagi menjadi 6-10 potonEran, maka kebu-
tuhan "onbuk sagu" ini per keluarEla (dengan Iina anggo_

ta) per hari adalah g0-s0 potong barrbu. Apabila haI ini
dikaitkan denEian junlah penduduk dewasa (di atas 14

tahun) di wilayah tersebut, naka berarti dalan setiap
har inva d ibutuhkan rata-rata 1 . 316 potonEl bambu,. Aki-
batnya setiap hari akan terjadi penebanEiannya sebanyak
165 batang banbu (di seluruh wilayah Sotboyak).

Apabila pengambiran sunberdaya jenis ini tidak
diikuti dengan aktivitas penananan atau penbudidayaannya

naka lambat laun popurasi tunbuhan bambu tersebut akan

trrenurun. Nanun saat ini berun lagi ada keluhan nasyara-
kat tentang kesulitan penEladaan dan penganbilannya.

Se1ain untuk keperluan perlenElkapan alat dapur,
barrbu juga dinanfaatkan untuk bahan bangunan, yaitu
sebagai penguat (tulang) clararr penbuatan atap runbia
serta juga untuk kebutuhan lainnya seperti pemagar rumah

dan tanamarr. Tarrpaknya arat dapur bambu tetap diperta-
hankan nengikuti kebiasaan dan tradisi masa la1u.

4. Penganbilan dan penanfaatan llanau

Kegiatan merimba untuk Dencari manau

masih dilakukan sebagian besar masyarakat di
dan rotan

daerah ini,
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yang antara Iain dapat diamati melarui banyaknya jenis
hasil hutan tersebut dikirim dan dibawa oreh para peda-
gang nelalui pelabuharr kapar di lluara sikabaluan. selain
dari itu, juga dapat diketahui secara Iangsung nelalui
transaksi juar beti di antara mereka dengan pedagang

yanEi ada dalam wilayah desa.

Harrau tumbuh dengan suburnya di wilayah ini dan

beraneka ragan jenisnya, sehingga oreh nasyarakat diaba-
dikan dan diarrbil sebagai sarah satu nama suku mereka,

yaitu Sabebegen (berarti banyak/raja nanau). Kendatipun

r-lemikian, dewasa ini akibat kecepatan penElambiran nanau

oleh sejurlah penduduk yang cukup tinElgi, sudah nulai
dirasakan keranEkaana dan kesuritan Eencari nanau di
daran hutan. Karena itu beberapa orang telah nerakukan
penbudidayaannya di atas lahan perkebunan nereka.

Hencari manau ke hutan tersebut kelihatannya tidak
rutin mereka rakukan setiap ninggunya, terEiantung ke-
sanggupan tenaga dan keperluan masing-nasing individu.
untuk satu kali pergi nencari nanau memakan waktu satu
sampai dua hari dan biasanya daran satu hari mereka

sanggup nengambil,/menElurupulkan manau sekitar S-15 batang

tiap orang, tergantung juga pada suritrrya arear dan

jangkauan pengambi lannya.

Teknologi pengambilannya cukup sederhana, yaitu
dengarr cara terrebih dahuru menebas semak berukar di
seputar tempat tuubuh dan nenjalar,/membelitnya nanau_

manau tersebut, diikuti dengan proses nemilih dan nen-
perhatikan nana di antara nanau-manau yang sudah
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wajar/bisa dianbil. Jika sudah didapatkan ralu dipotong
batangnya dengan mempergunakan paranEr kenudian ditarik
dan dibersihkan serta dipotong bahaEiian ujungnya. Di

antara ukuran standar yang diperdaganElkan antara lain
adalah, UP 41; UP 40; Up 36; dan sebagainya.

t'lanau-manau yanEi terah dikunpulkan selanjutnya
diangkut dengan cara nemikurnya nenuju sampan, rangsung

dibawa pulang darr dijual kepada pedag!ang! pengumpul.

Harga jualrrya pun bervariasi tergarrtunE! ukuran, berkisar
antara Rp. 750,- sanpai Rp. 1.800,- per batang.

selain untuk dijual, manau ini juga nereka manfaat-

kan buat keperluan rumah tanElga. Terutana sekali rotan
dipergunakan untuk tari pengikat dan sebagai bahan dasar

dalara pembuatan keranjang.

5. Penganbilan dan Penanfaatan Kayu

Berbagai aneka jenis kryu yang tunbuh dan terdapat
sebagai potensi sumberdaya hutan di wirayah ini seperti
kayu ileranti, narsawa, ketuko dan sejurnrah pepohonan

kayu lainnya tidak hanya bermanfaat secara rangsung bagi
penunjang kehidupan nasyarakat sekitarnya marahan juga

bergurra untuk penyangga kepentingan dan kesejahteraan
masyarakat di ruar wilayah bersanglkutan. Kegiatan pe-

nElambilan dan pengumpulan kayu oreh masyarakat setenpat
antara lairr dimaksudkan untuk keperluan bahan perunaharr
(papan), kayu bakar dan sarana transportasi (perahu dan
jembatan). Penganbirannya dirakukan pada areal perkebun-

an dan perladanEran mereka serta dalam kawasan hutan
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tergantung akan j en is kegunaarrnya .

Pengunpulan kayu bakar biasanya lebih banyak nenan_

faatkan pohon-pohon, dahan dan ranting kayu nnati di
dalan rrasing-nasinEi kebun nilik nereka ataupun di kebun

unilik orang lain asal saja tidak menebang! dan merusak

tananan kepunyaan yang bersangkutan. Kegiatan tersebut
umumnva dilakukan oreh raki-Iaki, nauun dapat saja
nelibatkarr seluruh anggota keruarEia sesuai dengan kenam-
puannya. Pekerjaan penebangan pohon yang dilakukan oleh
laki-laki termasuk penotongan dahan dan batang, sedang_

kan wanita dapat urembantu untuk ilenberah dan nenEfanElkut

hasil tebangan yang tidak berat.
PenEranbilan dan penErumpuran kayu bakar ini hanya

semata-mata bertujuan untuk kebutuhan konsunsi sendiri
dan tidak pernah dijual. Sehabis bekerja di kebun,/Iadang

maka waktu pulang ke runah sore harinya kadang-kadang

nereka menbawa kayu bakar sebanyak satu sanpai dua ikat,
melihat akan kebutuhan dan persecriaannya di rumah.

Jumlah penElElunaannya relatif tidak begitu banyak, karena
mereka dapat nenggantinya dengarr bahan lain, yaitu
pelepah daurr kelapa ataupun banbu bekas masakan ombuk

sagu.

Penganbiran dan pemanfaatan kayu dalam memenuhi

keperluan bahan bangunan/rumah biasanya dilakukan pada

saat nasing!-rrasing mereka membangun ataupun rremperbaiki
rumah terrpat tinggalnya, penbuatan kandang babi, dan
perrbikinan pondok di ladang. untuk penebangan kayu yang

berukuran besar atau sedang digunakan kanpak, beliung,
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dan terkadanEr diperErunakan mesin EerElaji. Kayu-kayu yang

telah diambit ini dapat dijadikan tiang penyangga,

papan, kasau , dan dinding, tergantung pada penggu_

naannva. saat penelitian ini diraksanakan tidak terlihat
adanya transaksi juar beli kayu untuk bahan bangunan

tersebut arrtara warga dengan pedagang.

Kayu untuk pembuatan perahu biasanya diambir pada

lokasi yang sedikit rebih jauh masuk ke darau kawasan

hutan karena merrbutuhkan jenis dan ukuran kayu tertentu.
Daran penebanErannya juga tidak sembarangan, yaitu dengan

nemilitr dan nemperhatikan posisi tumbuhnya serta DeEe-

nuhi persyaratan untuk dijadikan bahan dasar penbuatan
perahu. ukuran kayu yang serinEi digunakan biasanya
berdiameter antara 50 co, 7s cn dengan ukuran panjang-
nya antara 10 u - 15 u, tergantunEi pada kapasitas perahu
yang akan direncanakan.

Teknologi pembuatan perahu tersebut kerihatannya
tidak begitu jauh berbeda dengan daerah-daerah pedesaan

lairrrrya. Perbedaan yang nanpak justru iarah dari segi
bentuk dan model serta variasi di bahagian haruan dan

kemudinya ' Pekerjaan pembuatan perahu ini nerupakan
salah satu berrtuk ketrarrpilan warisan. Namun, tidak
se*ua anggota nasyarakat na,pu menguasai dan tranpil
merrbuatnya.

AIat yang diglunakan daram pembuatan perahu adalah,
karrpak, beliung, paranEl, pahat dan ketan. Alat-alat ini
dibawa ke tempat pembuatannya yang berhanpiran dengan
terrpat atau Iokasi penebangan, biasanya dipilih bagian
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yang cukup datar sehingga tidak Benyulitkan dalan proses
perrbuatan kapal ( perahu ) .

umur perahu nencapai tiga sampai rina tahun, ter-
gantung jenis kayu dan perawatan yang diberikan. pada

saat penelitian ini dilaksanakan, junlah perahu yang

cliniliki nasyarakat tercatat sebanyak zs buah daran
berbagai ukuran. BiIa dibarrdinElkan dengan junlah kepala
keruarga yang ada, yaitu berjunlah ttz KK, maka berarti
belun setiap rumah tangga nemiliki perahu.

6- Penganbilan dan peuanfaatan Hasir Hutan Lainnya-
Jenis sumberdaya hutan 1ainnya yarrg juga biasa

dinanfaatkan oleh masyarakat dalan menunjanEl kehidup_
annya antara lain pohon nibung, pohorr enau dan pohon

taroh- Jenis tunbuhan ini reratif banyak dijunpai di
areal perkebunan dan kawasan hutan mereka.

Pohon nibung berguna untuk kasau runah dan lantai
porrdok ladang, umbinya dapat juga dinakan sebagai sayur.
sedangkan dari pohon enau dapat diaubil air nira dan

batanElnya ( ruyung enau ) untuk bahan penbuatan busur
panah tradisionar. selain itu ijuk enau mereka uanfaat_
kan untuk bahan pembuatan tari ijuk. pohon tarok mereka
anbil kuritnya untuh bahan pembuatan kabid (cawat laki-
laki ), penbuatan tari pengikat dan tali busur panah,
atau juga sebagai dindingl.

Di sanping aneka jenis tumbuhan tersebut di atas
terdapat lagi berrracam ragam tunbuhan dan tananan obatan
dan ranuan, di antaranya tumbuhan (pohon) tubo yang
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digunakan sebagai bahan dasar
pohon kanang sebagai pencampur

Iangkan penyakit panas daIan.

untuk racun panah, dan

air ninun untuk nenEhi-

C- Penanfaatan Sunberdaya Air, Sungai dan Rawa_rara

DaIam wilayahr desa Sotboyak rengalir dua anak
sunEai berukurarr kecil masinE-masing sungai pukapui,

sungai Haseai. Sungai yang lebih besar adalah sungai
Sikararrgai yang berfungsi sebagai urat nadi perekonomian

desa, yang menErhubunElkannya dengarr ibu kecanatan Huara
Sikabaluan, di pantai Timur.

Dari potensi sumber air yang ada saat ini telah
dimanfaatkan oleh nasyarakat untuk pengairart/irigasi,
yang diperkirakarr nengairi zs petak sawah. Air tanahnya
juga terahr dinarrf aatkan oleh seba€ian nasyarakat untuk
keperluan ruuah tangga (ninum darr HCK) dengan nembuat

su,ur nand i dan kakus,/j anban sederhana . Hanya saj a
kuaritas air tanahnya kurang memenuhi persyaratan kese-
hatarr karena berbau dan agak berwarna, barangkari karena
kebanyakarr sumurnya nasih berbentuk sunur tanah.

Di sampirrg untuk kepentingan HCK sumberdaya air
tersebut oleh beberapa r.rarga d ipergunakarr untuk koram

ikan yarrg menerirra airnya dari hujan. Akan tetapi pengu-

sahaannya [asih sangat seder]rana dan haurpir dapat dika-
takan kondisirrya saat ini tidak produktif lagi.

Hasil-hasir sungai dan rawa-rawa yang utama ikan,
yang dirrarrf aatkan untuk konsunsi protein keluarga. pera_

latan yang mereka gunakan untuk menangkap ikan adalah
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Iukah (lengguh), tarrEiguk dan paneing. Jenis-jenis ikan
yang biasanya mereka peroleh adalah beIut, puyu, udang

dan sepat. fkan sunEfai dirasakan nasyarakat sudah mulai
sulit didapatkan karena sudah nulai langka.

D. PoIa Penilikan dan Akses pada Lahan

Lahan atau tanah merupakan satu-satunya aset
( ekonomi ) bagi masyarakat sotboyak, sehirrEiEa pola pemi-

likanrrya dianggap nencerminkan pora penguasaan aset
ekonorri. secara umum dapat dikatakan bahwa penguasaan

nasyarakat (sotboyak) terhadap lahan adalah atas dasar
de facto. Jadi, apabira mereka nengusahakan sebidang
tanah terterrtu maka tarrah tersebut disebut tanah nereka.
Kepemilikan yang syah dengan sertifikat hak mirik dari
instansi berwenang (Badan pertanahan) tidak ada. Lahan

yang dimaksud disini meneakup ladang dan,/atau kebun.

Tarrah ladang bukanrah seperti pada umumnya radang yang

sudah diolah dan dirawat rapi atau terperihara baik,
tetapi lebih merupakan tanah hutan yang dibuka dan

diusahakan untuk bercocok tanan atau berradang untuk
waktu-waktu terterrtu. Di samping itu ju€a ada lahan
untuk penukirran, tempat mereka Derrdirikan runah ataupun
pondok.

Pola pemirikan lahan berkaitan dengan sistem pe,u-
kinan suku (klen). Setiap suku membuka 1ahan baik seba_

gai lokasi pemukiuan naupun seba€ai tenpat berradang.
Henurut adat Hentawai, tanah dimiliki oreh suku-suku si
bakkat Iagai. Penentuan Iuas rahan ditandai dengan
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batas-batas alan seperti sungai kecil, tembah, bukit
atau pohon-pohon besar. pengakuan penilikan lahan itu
disepakati oleh nasyarakat dengan aturan-aturan adat
setempat. Dengan denikian dapat dipahaui bahwa kerompok

si bakkat laggai mempunyai posisi yang lebih nenentukan
dalam penilikan tanah desa.

Pendatarrg baru, si taitoi, hidup Denumpang dan

rremirrj am tanah si bakkat laEai . pendatang baru itu
biasanya pasangan suami istri yang nemisah dari suku

induknya. Tetapi pasangan suami-istri nuda dapat memben-

tuk suku baru pada tenpat lain di luar wilayah suku di
mana nereka berasar. Apabila nenetap nereka nenetap di
wilayah kren-kren lain pendiri desa, naka nereka akan

menjadi si taitoi. Untuk dapat menggarap tanah nereka
harus menyerahkan sesuatu sebagai bawaan atau hadiah
kepada kepala suku si bakkat laggai.

Jika oranEl taitoi ingin nemiliki lahan yang diga_
raprrya itu, mereka dapat membelinya berdasarkan kesepa-
katan kedua berah pihak. Untuk itu si taitoi nembayar

dengan barang-baranEl kepada kepala suku si bakkat Iagai,
biasanya berupa ternak babi, keladi, periuk, parang,
atau kampak. Besar nirai barang yang diberikan tergan-
turrg pada hasir kesepakatan dan ruas rahan yang akan

diterirranya. Di sanping itu uereka diharuskan pula
mengusahakan dan nerawat rahan tersebut secara baik
serta mentaati atau mengikuti adat-istiadat si bakkat
ragai dan rrengakui kekuasaannya terhadap semua orang
r-lesa. Dengan rremenuhi semua persyaratan tersebut barulah
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mereka berhak nemiliki tanatr sepenuhrrya.

Apabira seseorang neninggal dunia, naka penguasaan

rahan dan tanaman keras yang ada di atasnya diwariskan
kepada anak laki-raki. Bira dararr satu keluarga itu
tidak ada anah laki-raki naka warisan tersebut diwaris-
kan atau dibagi kepada saudara-saudaranya yang raki-
laki. Jadi warisan diturunkan menurut garis raki-
laki.

Ada kebiasaarr bahwa seoranEl istri yang suaninya
meninggal kawin lagi denElan saudara raki-taki suaminya.

Hal ini munElkin karerra sesudah kawin seoranEi istri tetah
masuk keruarga suanirrya dan juga karena besarnya nas

kawin yang dibayar keluarga suami sewaktu perkawinan

pertana.
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BAB IV

AHALISIS TEHIDUPAf, SOSIAL Bf,,Of,OIII IIASYARAf,AT
DAfl f,AITAf,HYA DBNGAH POLA PBIIUtrIIIAII

Pada bab terdahuru terah dipaparkan berbaEai fakta
kegiatan nasyarakat terasinEl di desa Sotboyak dalan
hubungannya denElan penanfaatan dan pengeroraan sunber-
daya aran baik daran uDf,ya penenuhan kebutuhan konsunsi
naupun untuk melenErkapi keperruan runah tangganya. Dt

samping itu juga terah diuraikan beberapa pranata-
pranata sosial lainnya yang menyangkut masarah kehidupan

nasyarakat di wilayah bersangkutan.

uraian berikut ini terutana ditujukan untuk Denga-

narisis kehidupan sosiar ekononi masyarahat sotboyak
yang nenjadi objek penelitian ini, berkenaan dengan pola

kegiatan nereka daran pemanfaatan sunberdaya alan dan

kaitannya denEtan beberapa aspek pereneanaan dan pengen-

banEan sisten penukinan sosiar bagi nasyarakat tersebut.
sebagainana diketahui, suatu sisten penukinan sosial
pada dasarnya tidak terrepas dari unsur-unsur yang

nenyangkut tentang habitat dan lingkungan hidup, kese-
jahteraan sosial ekononi, kehidupan sosial dan sunber_

daya manusia dari nasyarakat. Dengan denikian, sesuai
dengan saran Budhisantoso (1994) dalan penbinaan nereka
(masyarakat terasing) nelalui sistem penukinan sosial,
harus dapat nenjamln beberapa ha}, antara lain: (1)
keselamatan hidup manusia itu sendiri, (z> penyediaan

sumberdaya makanan, (3) penyediaan tenpat untuk Dengen-
I

.l
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bangkan keturunan, (4) menciptakan arena untuk mengak-

tualisasikan diri dan kreativitas, serta (S) kesenpatan

uewujudkan nedia sosial guna dapat rengembanElkan kese-

tiakawanan sosial masyarakat yang bersangkutarr.

Dari apa yanE! dikemukakan pada bab terdahulu dapat

disinpulkan bahwa nasyarakat Sotboyak, seperti juga

kebanyakan masyarakat Hentawai yang rain, nasih sanEiat

tergarrturrg kepada aran untuk keperruan hidup uereka.

Penenuhan keperluan hidup mereka dikunpurkan dari aran

Iingkungan tempat nereka bermukim, baik nakanan pokok

seperti sagu, Eaupun hasir hutan lainnya dan baik untuk

mereka konsunsi langsung, naupun untuk mereka jual.
$laraupun denikian nereka tidak ragi senata-nata

tergantung pada aram, dalau arti hanya menganbil apa

yang disediakan aran bagi nereka, tetapi nereka sudah

murai nemproduksi kebutuhan mereka dan memperbaharui

sunberdaya alan (hutan). Bahkan, nereka telah DenEienaI

ekonorri pasar dan neurpergunakan mata uanEl, suatu eiri
dari masyarakat modern. Hereka terah menanan apa yang

mereka perlukan, Eereka menanan sayuran seperti kacang

parrjarrg dan cakre; nereka menanam unbi-umbian seperti
kacang tanah, ubi rambat dan ketela pohon; nereka telah
mencoba menanam padi waraupun mereka tidak rrakan nasi;
nnereka menanam buah-buahan seperti kerapa dan durian;
mereka terah menanaD komoditi seperti rrilan, karet,
kopi, kayu manis, manau dan cengkeh; mereka telah nenge-

nar pemeriharaan binatang seperti babi, ayam dan itik.
sung€uhpun semuanya nasih dirakukan secara sederhana,
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namun kita dapat melihat bahwa usaha untuk nenaikkan
taraf kehidupan mereka tidak berang!kat dari noI, nereka
sudah berusaha. yang diperlukan selanjutnya adalah Delr_

beri kenudahan dan bimbinEian urrtuk neningkatkan kenan-
puannya. Hereka nau melakukan segara sesuatu yang dapat
mereka perlukan deni reningkatkan taraf hidup nereka.
Hereka pagi-pagi telah berarrgkat ke Iadarrg dan baru
keurbali sesudah senja sekali.

Adarrya usaha untuk diversifikasi pertarrian oreh
masyarakat sotboyak nerrunjukkan bahwa mereka menpunyai
kenauarr urrtuk nenErubah nas ibnya . Hereka , sebagainana
dihatakan Toneri, merasakan bahwa nereka miskin dan
inEfirr nemperbaiki korrdisi sosial ekononinya, suatu
kesadaran yang anat diperrukan daran meraksanakan sps.
Hotivasi yang berasal dari daran diri nereka tentu akan
amat Ererrentukan suksesnya sps. Dari data yang ada nenang
terlihat bahwa pen*hasitan rata-rata keluarga adarah Rp.

935'000.00,- (serrbiran ratus tiga puruh rina ribu ru-
piah) pertahurr. Jika satu keluarga terdiri empat orang
(dalanr kenyataan satu keluarga banyak anaknya), maka

penEihasilan rata-rata per kapita hanyatah sekitar Rp.

234.000,- suatu penghasiran yang sangat rendah dibanding
derrgan rata-rata penduduk rndonesia. Kenyataan ini
rrerrunjukkan keharusan kita untuk nembantu mereka.

Kerryataan yang dikemukakan di atas nenunjukkan pura
bahwa rrasyarakat sotboyak sudah terbuka untuk perubahan.
Sikap itu tunbuh oleh karena interaksi yang terjadi
denglan para pedaElanEl yang datang dari luar, terutama

,7! iLti( rjlr i ;']':r'i"- 
-' o':'i
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dari suuatera Barat, serta kontak denElan para nisionaris
dan da'i yang datang ke sana. Sikap keterbukaan ini juga

tunbuh karena pengaruh pendidikan. sudah ada di antara
anak-arrak nereka (Hentawai) nelanjutkan pelajaran ke

Padang, ada juga yang nengikuti kuliah dan bahkan Erena-

matkan pendidikan di perEluruan tineieli. Hereka inirah
yang kemudian nenrungkinkan lahirnye sikap keterbukaan

tersebut.

Parrdangan positif terhadap pendidikan nisalnya
dikemukakarr oleh informan Toneri yang nengatakan ,, dulu
nenek noyang kani tidak perru sekorah, sekarang masya-

rakat sudah tahu itu pentinEl. Tapi kani tidak punya

biaya untuk renyekorahkannya". Toneli sendiri telah
rrengirin anaknya ke perEiuruan tinggi dan satu orang

telah menjadi Eiuru. Sikap ini juga yang nenyebabkan

generasi nuda nulai enggan nengikuti upacara punen yang

nereka anggap tidak ekonomis karena upacara itu mengha-

ruskan hari libur kerja karena pantangan. sayanElnya

sikap positif terhadap pendidikan ini tidak diinbanBi
penyediaan sekolah yang baik di daerah mereka bernukim.
sekorah Dasar yang ada, kekurangan fasiritas berajar,
kekurangan guru, dan kepara sekorah jarang berada di
tempat. Banyak penuda yang sudah nenyelesaikan sekorahn-
ya di tanah tepi (di Padang dan sekitarnya) kenbali ke

kanpungnya tidak dapat berbuat banyak karena kekurangan

akses prasararra dan sara untuk nenElenbangkan ketrampiran
dan penSletahuan yang nereka peroleh.

sikap lain yang sangat nenguntunEikan untuk pening-
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katan taraf hidup nereka adatah adarrya keinginan untuk
menyamai orang lain. Torreli mengatakan kepada anaknya
tentang keinginannya Eempunyai sawah seperti dilihatnya
di Parianan sewaktu mereka berdua pergi ke sana. Diceri-
takan bahwa sebenarnya terah ada anggota nereka yang
menyiapkan bahan bangunan untuk ikut dalan penukinan
sosial karena ingin sama dengan apa yanEi dialani oleh
masyarakat di desa Honganpoula.

Hobiritas nereka eukup baik karena kebiasaan ber-
pirrdah mencari lahan yang Iebih baik. Sebagaimana dike_
tahrui, rrenek noyarrg masyarakat sotboyak berasar dari
sinaratalu di pantai barat yanEi nuranya pindah ke sot-
boyak Lama beberapa Eienerasi yang Iaru. Kerrudian Eienera-
si yang sekaranSi ini baru saja pindah beberapa waktu
yang lalu ke desa yang sekarang, Disanping itu ada pula
kelompok taitoi yang baru datanEl kemudian. peneeahan

suku sering pura terjadi dengan membentuk pemukinan

baru, nenurrjukkan bahwa nereka tidak sangat erat terikat
dengan tanah kerahiran atau tanah asa1. Kesediaan
mereka menvecliakan tanah untuk pemukirran baru seluas zoo
hektar tidak terlepas dari urobilitas yang baik ini,
mereka menvatakan dan kerihatannya mau pindah (ke tempat
lebih menjanjikan masa depan yang baik).

Kepatuhan mereka kepada penimpin nereka yang menja_
di kepala suku atau kepala dari suku_suku (si bajjak
lagai ) b,aik sekal i . Kepara suku in i merupakan peninpin
infor,ar yang amat kuat pengaruhnya. sikap ini anat
nenguntungkan karena di sotboyak si bajjak lagai mereka,

,tIlLll( !-!ir'1 i:1-'';1:i.;" '', ,.r i'q:
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yakni ToneIi, terbuka untuk penbaharuan, sehingga kepala

suku dapat menjadi penganjur penbaharuan. "Kami tenElok

itu bagainana cara orang bekerja. yaah.. saya ini
niskin, kami seraru katakan pada anak-anak rihat orang

bagaimana cara bekerja. Dulu nenek noyang kani senang

berburu, tapi mereka tinggalkan adalah kemiskinBrr", kata

Toueli dalan satu wawancara."

tlalaupun kita nelihat adanya beberapa sikap positif
yang amat berguna untuk sistem pemukinan sosiar, tetapi
ada pula beberapa ha1 yang perlu mendapat perhatian

khusus, terutama nengenai pandangan nereka terhadap pora

perumahan yang mereka rindukan, pandanElan nereka terha-
dap si taitoi, dan rasa keadilarr dalan pola nereka.

Pandangan nereka terhadap pola perunahan dapat

dilihat dari kenyataan yanEl ada sekarang. Dari wawancara

dengan nasyarakat dapat diketahui bahwa nereka masih

nenyukai dan nenginginkan runah besar. HaI ini juga

dapat dilihat pada sisten pemukinan sosial yang lain di
Hentawai, dimana runah-runah yang disediakan akhirnya
mereka perluas.

Hal lain yang perru nendapat perhatian pura adarah

pora perkampunElan nereka. Hereka nenElelompok sesana suku

daran kelonpok si bakkat lagai, sedangkan keronpok si
taitoi berada di luar keronpok tersebut. Ada semacam

pandangan rendah "nemandang remeh" terhadap si taitoi,
demikian pura pandangan terhadap keluarga yang terpencar
di dalaur hutan yang jauh dari desa, pada hal kondisi
mereka amat meulprihatinkan dan menurut ukuran kita amat
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pantas diberi prioritas.

Kenyataan ini munElkin akan menjadi lebih kritis
lagi karau dihubunErkan dengan rasa keadiran mereka.

Henurut parrdangan kita adalah akan lebih adir kalau yang

dibantu dalarn SPS adalah keluarga yang hidup terpencar

di daran hutan atau keluarga si taitoi yang rebih seder-

hana, tetapi nenurut pandangan si bajjak laggai mereka-

lah yang lebil'r berhak karena status mereka. Sewaktu

mewawancarai roneri, kelihatan bahwa ia tertegun menja-

wab ketika hal ini ditanyakan, walaupun kerrudian dia
menjawab tidak ada nasarah karau nereka ditampung bersa-
na-sa[Ia.

Oleh sebab itu, dalam pembuatan pemukinan, perlu
dicari pendekatan, agar tidak terjadi har yang berten-
tangan dengan kebiasaan nereka. Hisalnya daram pembuatan

runah pemukinan, yang didisain sedemikian rupa sehingga

dapat mereka kenbangkan sendiri kemudian, yaitu senacam

rumahr bertumbuh. Denikian pura pengelompokannya dibiea-
rakarr terlebih dahuru denEan nasyarakat, palinEl kurang
perruka rrasyarakatrrya. Hengingat bahwa pemuka masyara-

katrrya cukup terbuka, maka pembicaraan ini dapat diduga

akarr berj alarr dengan baik dan nu lus . DenElan demikian ,

nereka akan dapat neneruskan pranata sosiar mereka yang

telah berlaku serama ini, kalaupun ada perubahan, peru-
bahan itu tidak akan neninburkan gejorak atau tantangan

dalam hati mereka.

Untuk kepentinElan kehidupan ekonomi nereka, se-
baiknya pemukinan nereka ditenpatkan tidak jauh dari
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lahan olahan mereka. Hal ini pentinEL DenElingat kebia_
saan mereka serana ini tentu tidak dapat diubah secara
drastis. Penyediaan lahan yang sempit tentu memaksa

mereka nengubah kebiasaan secara cepat, ini nungkin
dapat meninburkan dislokasi yang akan nenyebabkan usaha

SPS tidak akan naksinal.

Dari kenyataarr yang disajikarr daran bab yang laru
dapat dilihat, bahwa walaupun ada usahra mereka untuk
mengubah cara hidup nereka, khususnya daram bidang
ekonomi, tapi usaha itu tidak membawa hasil yanEi baik
oleh karend kegiatan yang mereka Iakukan tidak nenurut
eara yang berrar. oreh sebab itu daran penbinaan sps
perlu dilakukan kerjasana rirrtas sektorar antar departe-
men, terutana kerjasana dengan dinas pertanian yang akan

merrberikan binbingan rapangan daram bidang pertaniarr.
Hasarah nereka seranjutnya adarah pemasaran oreh

karena komunikasi transportasi yang amat terbatas,
sehingga walaupun nereka dapat menproduksi komoditas
(hasi} tanaman) yanE raku dijual ke ruar, na,un har itu
tidak dapat dilakukarr. oleh sebab itu perbaikan trans-
portasi rrutrak diperlukan. Jika transportasi sudah baik
rraka para pedagang pun akan dapat rrengunjungi daerah ini
secara teratur sehirrgEla hasil_hasi1 yang diproduksi
rrereka dapat dijuar dengan harga yang baik dan dapat
rreningkatkan kesejahteraan nasyarakat.

Dengan denikian, mengingrat apa yang dikemukakan di
atas, nudah-mudahan SpS dapat neneapai tujuannya.
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Kesiupulan

Dilihat dari

Sotboyak dapat

tertingBal yang

sehingga perlu

tingkatkan mutu
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BAB V
KESIITPULAN DAN SARAH

sudut pandang ekorromi nasyarakat

dinasukkan dalan kelonpok daerah

penghasilan rata-ratanya anat rendah

mendapat perhatian khusus untuk di-
kehidupannya.

2. Data yang terkumpul nenunjukkan bahwa di kalangan

mereka sudah ada usaha untuk nengubah tatanan hidup-

nva agar lebih baik. Har itu terrihat dari usaha

mereka nendiversifikasi tanaman, sikap nereka terha-
clap pendidikan, dan sikap-sikap positif lainnya.

3. Namun begitu kenyataan di IapanElan nenunjukkan bahwa

banyak usaha mereka ini gagal karena kurang nendapat

bimbingan. Akhirnya hal ini nematahkan senanglat,

suatu sikap yang dapat nenbahayakan usaha nenbantu

nereka berkembang.

9laraupun sudah nu lai rrengusahakan usaha bercocok

tanarr, tapi ketergantungan nereka kepada alam urasih

tinggi, baik untuk penenuhan makanan pokok, Esupnfi

untuk keperluan lainnya.

5. Tampaknya retak yang terpencir dan komunikasi trans-
portasi yang sangat ninin ikut nenyebabkan keranbatan
perkenbanElarr mereka. Hasil produksi nereka yang akan

4
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menjadi sunber perbaikan hidup tidak dapat dijual
clengan harga yang baik.

6. Letak mereka yang terpencil dan terpencar di
pedalaman turut nenperburuk keadaan ini karena ha1

itu nembuat sukarnya nereka ke }uar dan sukarnya

orang luar masuk ke perkanpungan nereka. Har ini
dapat rrerryebabkarr nereka, tidak saja tertinggal dalan
sudut pandang ekononi, tetapi jugla tertinggal dalarr

sudut pandanEl budaya.

7. Tampaknya masyarakat Hentawai (Sotboyak) palinEi

kurang dapat dikelonpokkan atas dua tingkat, yakni si
bakkat laggai yang mempunyai status sosiar yang rebih
tinel€i dari si taitoi, yang mereka anggap sebagai

oranEi yang "EenuEpang" dengan segala kekurangannya.

Perbedaan ini demikian kentara dan tanpak dari tenpat
penukiran dan penilikan tanah mereka.

B Saran-saran

Dari apa yang dikenukakan di atas, Daka saran-saran
yang dapat dibuat adalah:

1. Perru dilakukan usaha yang bersungguh-sungguh untuk
unenirrgkatkarr taraf hidup nereka daram segala aspek.

2. Perlu dicari jaran keruar untuk EenampunEl masarah-

masarah yang mereka hadapi dalam usaha yang telah
mereka lakukan dalan nenperbaiki taraf hidup mereka,

misarnya dengan nenberikan bimbingan dararn usaha-
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usaha ekonomi nereka. Kerj asama rintas sektoral
tampaknya anat perlu dikoordinasikan untuk upaya

peninEikatan nasyarakat Hentawai ini.

3. PerIu

fisik
jalan

lokas i

dicarikan jalan untuk

mereka. Langkah itu
nembuat rintisan atau

yanEi mudah dihubungi.

rrengatasi keterpencilan

dapat dilakukan denElan

menerrpatkarr mereka pada

4. Daran penenpatan mereka di pemukiman yang direncana-

kan, hendaknya diperhatikan pula faktor-faktor psi-
kologis yang nurrgkin menjadi hanbatan, nisarnya daran
pengel0npokan pemukinan, mengingat adanya kelas
sosiar mereka. suatu ranEikah nusyawarah atau pende-

katan kepada kepala-kepara suku nereka adalah suatu

tindakan yang bijaksana.

5. Oleh karena nasih te,rgantung pada a1an, untuk

hutan,

akses

areal pertanian maupun untuk mencari

naka hendaknya penukinan mereka tetap
ke daerah mereka semula.

baik

hasil

nempunya].

6. Perlu rrendisain SPS sedenikian rupa, sehinEEla di
kemudian hari dapat mereka kenbangkan sencliri, Eeng-

ingat adanya kecendrungan tinggal bersama-sama daram

suatu keluarga besar.

7 - Perru rrelenEikapi sPS dengan fasilitas umum, terutama
nelenEikapi sekorah yang ada denElan guru dan fasiri-
tasrrya, karena nerarui pendidikan usaha pembaharuan
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dapat dikomunikasikan sejak dirri kepada generasi
muda.
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BAB VI
RUI{USAN HASIL SEI{INAR DAN REEOI{EIIDASI PENGETIBANGAH

T{ASYARAf,AT TERASI}IG IIENTAIIAI

Kesinpuran dari seninar dan rokakarya kehidupan
sosiar budaya masyarakat terasing, khususnya kasus desa
Sotboyak kecamatan Siberut Utara yang diadakan IKIP
Padang tanggal 6 oktober 1gg5 telah dirunuskan oleh tin
peneliti berdasarkan masukan-nasukan dan tanggapan dari
para peserta sebagai berikut:

1. Aspek Sosial Budaya Hasyarakat.

a. DenEian nenemukenari dan memperhatikan bahwa,

1) . Nilai-niIai trudaya masyarakat terasirrg di pulau

siberut unumnya dan desa sotboyak khususrrya

seperti, aktivitas gotonEi royonEr, iiwa solidari-
tas atau rasa kebersanaan, kerja keras dan kenan-
dirian, serta nrinsip headilan nasih terdapat dan

rrelekat di tengah_tengah kehidupan nasyarakat
tersebut.

2). sebagian dari paham arat saburungan dan kesenian
tradisional peninggalan Ieluhurnya seperti,
Haturuk (tari) dan acara-acara punen nasih dite-
mukarr dan dipertahankan oleh masyarakat terasing
desa sotboyak terutama nereka yang disebut seba-
gai kaum pendatang ke daran kanpung (si raitoi).

3). Penduduk

termasu k

pulau Siberut secara keseluruhannya,

urasyarakat desa Sotboyak Kecamatarr



4).

g2

Siberut Utara uemilki pengetahuan ekologi dan

pemaharnan tradisional, seperti terlihat dalam

aturan-aturan pada penbukaan lahan perladangan

yang tidak boleh nembakar hutan, nenjaga keber-

sihan sungai derrEian tidak diperkenankarr nenbuang

air besar ke dalamrry&, rrelindungi janin bayi dan

wanita yaitu tidak boleh menggauri istri tatkala
hamiI, menjaga diri dari uelakukan perbuatan

tidak baik yaitu nelaranEl reninun minuman

keras/menabukkan dan berdusta, serta adarrya rasa
sosial yanE! ditunjukkan uelalui sikap suka Eeno-

long dalam penenuhan kebutuhan makan di antara
sesama mereka. Kesenua prinsip hidup dan nilai
poterrsi irri ternasuk ajaran tradisionar nereka

arat Sabulungarr, yang dipandanEl tidak berten_
tangan dengan ajararr atau norma agama dan keper_

cayaan yarrgl diakui resni di Indorresia.

Sifat keterbukaan yang dimiliki masyarakat desa

sotboyak terhadap pe,banElunan clan penbaharuan

merupakan salah satu faktor nendukung segi pe_

ningkatarr dan pengembangannya. Mereka berke_

inginarr urrtuk maju seperti halnya masyarakat

clesa-desa lain di rndonesia, sebagaimana ditun-
jukkan dari usaha-usaha dan orientasi mereka

dalam bidang pertanian, upaya menyekorahkan anak-

anaknya, serta partis ipasinya datam program

pembangunan.
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b. Rekomendasi

1). Nirai-nirai sosial budaya, pengetahuarr darr peria-

hamarr tradisional nasyarakat desa sotboyak pen-

t.ing untuk dipelajari darr dijadikan dasar darr

titik tolak dalam setiap program untuk nening_
katarr taraf hidup dan kesejahteraan mereka.

zJ- Penting pula untuk nemiIah sisi aspek sosial
L,udaya dan ajaran tradisiorral yang mereka niliki
selama ini, yaitu narra di antaranya yarrg perlu
dipertaharrkan darr narra budaya yarrg diarrggap tidak
cocok lagi . Denikian pu 1a l"rarrrya tentang pengeta-

huarr darr kemampuan penduduk seterrpat yang perlu
d iberi dukungan darr perrEiembarrEian, sehingga dapat

Lrrrtuk rrenyakinkan bahwa rrereka terlibat atau
turut ambil bagian dararr setiap keputusarr yang

rrenyangkut hariy'nasa depan mereka serrrliri.

3). Rencana pengembangan sisten pemukiuran sosial
untuk rrasyarakat terasing herrdaknya bersend ikarr
pacla aspirasi dan pilihan mereka serrdiri clengarr

t idak rrerrgabaikarr sisi kesehatan dan l ingkungarr .

Di sarrping itu yang tak kalah perrtirrElnya adalah

cara pengelurrpokan dan perrempatarr mereka sesuai
menurut tin6lkatarr serta susunarr keluarga,/suku
yang ada.

'i( l-lP' I r"'iiifij':i i1''rr\.'r

. ,. PAD /Illft
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2- Aspek Penanfaatan dan pengeroraan sunberdaya Alan
a. Dengan Eremperhatikan darr bertitik tolak pada:

1) ' Kebijakan Nasiorral perrerirrtah yang bertujuan
untuk rreningkatkan produksi pangan, meningkatkan

kesejahteraan nasyarakat (termasuk nasyarakat

terasing) dan menjaga kelestarian lingkungan.

2>. Kebijakan Nasiorral pemerirrtah yang bertujuan
untuk mengenbangkarr diversifikasi tananan makanan

pokok nasyarakat.

3). Kesuritan dalan melaksanakarr diversifikasi ta-
naman pokok bagi setiap penduduk, nanun hal ini
dapat dilakukan secara terarah menurut potensi
setiap wirayah sesuai dengan kebiasaan makanan

pokok perrduduk setenpat.

4 ). Jenis dan spesifikasi nakanan pokok penduduk

l,tentawai uElunnya, termasuk masyarakat desa

Sotboyak adalah berupa sagu, pisarrg dan keladi.
sebagai prote in tanrbaharr mereka nenEikonsums i
babi, ayar, ikan.

5). Hasyarakat desa Sotboyak memiliki sisterr pengeta_

huan yang nendalam mengenai tananan sagu, keladi
dan denikian juga halnya beternak babi dan ayam.

6 ). KeEiatan pertanian yang meliputi berladang,
berkebun dan bersawah nasih berpora tradisional
namun terdapat pembagian kerja yang seinbang
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antara pria dan wanita

7>. upaya yang terah dirakukarr nasyarakat di dalan
penEianekaraganan jenis tanaman (diversifikasi),
dimana tidak hanya terarah pada tanamarr konsunsi

tetapi juga sudah murai nenanan tanaman industri
seperti , karet, kulit manis, dan rrilam.

8). Ketersediaan makarran ternak dan keinginan

rakat untuk nengusahakan (beternak) sapi,

dan karrbing.

fraSya-

kerbau

b

9). Cukup besarnya tekanan dan pengarbilan terhadap
potensi sunberdaya hutarr seperti, manau, banbu

dan juga kayu. sehingga diperkirakan menimburkan

dampak hidrologis dan kesuburan tanah.

Rekonerrdas i
1 ). Pengenbangan pertaniarr harus daerahnya untuk

memperkuat makarran pokok tradisional nereka

yaitu, saEiu, keladi dan pisarrEi. Denikian juga

halnya dalam peternakan, perlu memperkenalkan

usaha dan jenis ternak baru seperti sapi, kerbau

darr kamb ing .

2)- PengenbanElan usaha perkebunan yarrg! telah diusaha-
harr penduduk perlu didorong dan diarahkan kepada

pola dan sisten perkebunan yang lebih naju.

3 ). PerIu adanya nekanisme yang dapat neneiptakan

keterkaitan antara sektor atau dinas,/instansi
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yang dapat menjembatani pengerrbangan masyarakat

terasing, sehirrgga tiap-tiap Departemen dapat

langsung masuk darr terpadu baik daram pembinaan

maupun barrtuarr yarrg diberikan.

4). Di dalan pengenbangan purau siberut ununnya dan

perramfaatan Sumberdaya AIam khususnya, perlu
merrikirkarr kepulauan Herrtawai dari sisi kepen-

tingan penbangunan nasionar di nana sekarang mata

dunia nenganggapnya sebagai sebuah cagar budaya

dan alan.

3- Aspek sosiar Ekononi, pendidikan dan penukinan

a. Dengan rrenpertahankan kondisi dan kenyataan bahwa,

1). Perrgenbangan ekonomi purau siberut secara kese-

ruruharr, teruasuk nasyarakat desa sotboyak ter-
utama harus berdasarkan produksi pertanian/perke-
burran. Kepentingan penduduk harus diletakkan pada

posisi yang nemungkinkan beroreh kontrol rebih
besar atas ekononi pasar.

2). Hasih terdapatnya sistem ekonomi tradisional
(Barter) di tengah-tengah kehidupan masyarakat

terasing desa sotboyak, juga membuka peruang akan

terjadinya pengicuan di karangan pedagang terha-
dap mereka.

3).Dari

dan

jauh

sudut pandangan ilmu pengetahuan, teknologi,
pendidikan masyarakat Sotboyak tertinggal

Namun di lain pihak nereka rreniliki suatu

. il luG
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dan pengetahuan tradisionat yangsistem nilai
Iuas.

4)' Kondisi runah dan pemukiman masyarakat sotboyak
unumnya tidak rayak huni serta ada di antara
nereka terpisah jauh dari areal perkampungan.

5). Sungai-sungai yang cukup banyak di pulau Siberut
memanEr nerupakan potensi tersendiri di dalarn
penciptaan sisten trarrsportasi lewat jalur
surrEai . l'ranun denikian, oleh karena tingkat
ketergantungannya sangat tinggi pada curah hujan
akan menjadi kendala bilanana tidak hujan di nana

sungai-sungai sulit dilalui terutana denElan

fasilitas perahu bernotor (boat). Kendala trans_
portasi ini menyebabkan sulitnya oranEl masuk ke

dalam ataupun oranEl dalan (nasyarakat ) sulit
untuk ke luar.

6). Kondisi sekolah yang ada saat ini di dalan wi_
Iayah desa sotboyak naupun di berapa desa rairrnya
di siberut seratarr masih kekurangan guru dan

didapati kepala sekolah jarang masuk (tidak ada

di terrpat).

7 ) . Ternyata kemajuarr yang diperoleh,zdialani oleh
putra-putra Hentawai (masyarakat terasing) seba_

Eai akibat dari sebuah pendidikan ataupun penya-

lur luar yang lebih dari sebuah pendidikan atau_
pun pengalur luar yang lebih noderen menyentuh
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kehidupan mereka telah neninburkan suatu permas&-

lahan sosial tersendiri. Kaun wanita sudah tahu

dan mengerti dengan arti sebuah kecantikan nenim-

bulkarr danpak tertentu pula dalam ha1 keuangan.

Rekomendas i
1)' Penduduk pulau siberut umumnya dan nasyarakat

desa Sotboyak khususnya harus d iclororrg agar
penEletarruan darr ketranpilan mereka sehigga dapat

berhasil mengambil bagiarr dalan ekonorri pasar.

2). Perru menciptakan suatu tatanan ekonomi pedesaan

yanE uemungkinkan rrasyarakat tebih banyak dapat

rreniknati hasir usahanya. Biranana nenungkinkan
perru nengorganisasikan nasyarakat tersebut ke

dararn suatu rembaga ekononi pedesaan yang berci-
rikarr aspek budaya nereka (koperasi).

3).Penbangunan pemukinan perlu ditenpatkan di sepan-
jang alur tepi sungai (tidak jauh). Runah-rumah

yang dibangun tidak terlaru kecir dan perru
nemperhatikan aspek budaya dan tradisionar mereka

baik seEli arsitehtural maupun sosial, yang nana

segi pemerintah dapat nenbangunnya dan segi
masyarakat tetap dapat mempertahankan ke-
asliannya.

4 ). Keterasingan dari
harus dihindarkan

atas:

komunitas dan Iingkungannya

dengan mendasarkan pendidikan
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a). t{ilai-nirai budaya tradisional, pengetahuan

darr keterampilan penduduk setempat.

b). Keterampilan penduduk setenpat harus diting_
katkan nelalui metoda-naetoda yang 1ebih naju
dalam haI pertanian, peterrrakan, seni ke_

raj irran dsb.

5 ) . Perrbangunan pemukinnarr bukan rah semata-mata

sebagai tempat tirrggal, narurr harus clapat nerrang_

gulangi akan kebutuhan-kebutuhan ppkok, dapat
rrelaksanakan upacara-upacara tradisional clan

pembuatarr benda-berrda kerajinan.

6 ) . Pengenbangan ekononi masyarakat Lrarus berdasarkan
pada produksi pertarrian secara unum dinana ke_

pentingan penduduk harus diretakkan pada prinsip
yang me,ungkinkan beroleh kontrol yang lebih baik
atas ekonomi pasar.
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RENCANA ANGGARAN I}IAYA

Pcmburlrn 1 (sah) buah llumalt Sederhana ukuran 5 x 6lvl
Dusun Simanene, Desa Sot Boyak Kecamatan Siberut lItara
Kabupaten Padang Pariaman

JUN,fLAU :HARGA SATUAN : JU}T,ILAII
B.q.RA}IG TOTAL

PEKERJ*\AN :

Kaltr rangka/papan

Atap Runrbia
Engscl
Be.siPaliu
Kunci Globc
Gcrendel
Semen

Pasir

37_5.000,-

900,-
1.500,-
4.000,-
4.500,-

t)70,-
12.50(',-
16.9J00,-

I .931 .250,-
540.000,-
27.000,-
60.000,-
9.000,-
I1,640,-
25.000,-
1.3_52,-

:M3
: Helai
: Pasang

:Kg
: Buah
: Pasang

: Z,ak

:M3

5.r5
600
IE
l5
2
l2
2

0,0E

Jumlah 2.605.212,-

Padang Oktobcr 1995

f irn Pcncliti,



PEi\,II'RINTAT I I{.A.BI'PA'TEN DAT t I I I'AD;\NG
I')rull.rrr'f{N Ii ECtu\ f4.'t'.,\N s I I} ItR ur tj'tAR4. D ES A s or Il oy.AK

PIINGLTTTLI\,I..U\

Nomor : KPS: O3{.LD-Sot N -95

KEPADA : Seluruh N[asvarakat l)esa Sot ]lovak
DARI : Kepala Desa Sot Bo.\,ak
I'lrlUllAL : Sangsi-sangsi at:ru dr.:nda <talarr I-lukurn .;\<lat Istia<tlt l)cs:r Sot Bo1'ak

llerdasarkan hasil rapat unlunl aparat J)csa Sot llo-yal< scrta l.lvlD, LKN{D, pcmuka
Ivlasyatakat dan Pejabat Aganta pada langgal 7 lr.,Ici 1995, tclah mengambil Kepurrrsan
atas dasar lvlusyawarah yang clidukung adat istiad;rt scrta pcrotrahln pembaharuan
mcngcttai sarrgsi-sangsi hukunr clatr rrtcnclapkarr clcrr<ta kcsal:rharr-kcsalahan scpcrti:

I. PI'RKAIVIN.dN:
1. Perq,aratan Pcrkarviuan tcrdiri darj 5 (lLna) rnacmrr yaitrr

I (satu) buah kuali no. 20

I (satu) buah kapak no. 3

I (saru) buah pcriuk no. 12

1.(satu) buah parang

I (satu) buah kclarnbu

2. PENGUREI (PESTT\ PF.RKAWINT\N)

Pesta pcrkawihatr letap diakui lelapi tranva dilakrrkru diant:rra satu y:ritu: Sistcm
Pangurci (dua pihak suku) atau - scc;tra umum (unclangan)

- Dcngan dua cara ini titlak scj:rlan.

3. KAWIN LARI

Dcngan dcnda I (satu) ckrlr lrabi scharga Rp. 35.00().- urng sictang Rp. 5.000,-

4. PERCITRAI,{N:

Jika Kcputusan bcrclua: usahtharta rnilik lrersama dibagi 2 (clua)

Apabila istcri rnctakukan pcrccrairn d:ru dianggap .salah maka scg:rla harta
kckayaan dirniliki olch Pilrak Suami kccuali pakai;rn schari-hari.

Apalrila si laki-laki mclakukan pcrccraian, segala usalra bcrsama tctap dimiliki
oleh pihak pcrempu:rn kecuali rumah dan ladang.



5. KEMATIA}.I

- Jika diantara suamilisteri salah satu mcnihgal, maka usaha harta tetap dimiliki
oleh pihak yang diringgalliannya.

- Kenurtian yang menimbulkan tancla-tanda kecurigaan tcrhadap pihak Llki-L1ki
akibat perbuatan pihak pcrcmpuan maka dari pitrat< suku laki-laki mcnuntut clan
mengusir si pcrcmpuan untuk pulang kc rumah omng tu:ln.ya.

- Kematian suami/istcri sccal'il mcnclactak clan tidak mempunyai kcturunan, rnaka
scgala harta kckayaan d luar pakaian selrari-hari dari pihak perempu:rn tctap
dimiliki olch pihak suku laki-laki.

Il . I\{ASALAI-I D ENI )r\ \' ANc I}IcRIl t IR I iNGi\N D IrN G.d N pI.]RKAw INAN
DAN ADAT IS'fIi\Dr\ I' \'r\NC NItiltLlGIIi-tu\ DI t-L,\pLrSI(AN
l. Ir,Iasa Tunangan

- Dalam mcnjalin hubungan, tcliadi suatu bcban bcrat tcrhaclap pihak pcr.empual
(hamil) dan pihak laki-laki ntettgaku setrag:ri islcti, clapal dikcnalian dcpcta
hanya I (satu) buah KUALI No. 20.

- Bila pihak laki-laki tidak bcrtanggungjarvab atas diri si pcrsmpuan di dencla 2
(dua) ekor babi densan nilai uang Rp. 100.000,-

- Apabila si pcretttpuan meningg:rl akibal pertrualan si laki-laki ctcnda tctap
dilak.kan dan ditarnbah lagi dengan cara PANGALT\K LrrEK.

II I. PENGAIIPLISAN'L'ERI IADr\p AD.AT ISI'[;\ DA'f y.,\NG TI DAr(
BERLAKTI
l. Kchilangan tcmak (alat sainak):

- Selama menjalin hubungan dari clua insan. orang tua ctad pihak perempuan
tidak bolch nrcnunttrt kcpacla pihak taki-laki atas kclrilarrgan tcmak.

2. Suslu:

Dapat dilakukan dcngan cnra tnakart dirumah orang lua si pcrcmptr..rn kccuali
atas persctujuan dari keclua bclah pihak

3. Monc (Puloga Mata)

Cara ini tidak dillcrrarkan rrrtrngarnbil tcrhaclap sc.suatu tcrhaclap vang
rncninggal, kccuali serrga.ja dibcrikan clan tidak cligant i.

4. Katuolc

trhtuolc tidak bcrlaku dcngan larrpa scbab, kccuali orang yang beffiangkutan
melakukannya.



5. Irlasalah Katulaaill yang ringan

Tidak dibenarkan mcnuntut olch pihak orang tua si pcrenlpuan tcrhadap pihak si
lalii-laki

6. Katutuitui toga (karvin tari)

Dapat dituntut apabila kawin tanpa idn (tenpa sctalru oring ttra pihak
perempufln)

Tclapi pclarian, karcna orilng tua pihak pcrcnlpuon mclarang anaknya unfuk
katvin, kcmudian pilrak laki-laki ntcladkan si pcrcnrpuan atas persetujuan bcrclua,
hal ini tidak ada luntutan bagi pihak laki-laki, cl:rn Kntutuiqui toga tidak bcrlaku.

IV. PENCLIRI+I\
A. f'anarnan Tua (khusus buah-truaharr)

l. Kclapa:

Dengan denda I{p. lt).000,- dilamtralr dcngnn sangsi hukurn Rp. 10.000,-

2. Durian, rnangga, langsal, mnnggis, linrau manis, ranrbutan semacafiulya ynng
sudah dibersihlian sebagai landa pagnr ma.sing-masing dcngan denda Rp.
10.000,-

B. Tanaman Muda (khusus buah-buahan)

l. Pisang, pcpaya, kacang scmacamnya catrc dll. dengan dcncta Rp. 50.000,-

2. Obat-obatan

Pengambilan dcngan cara cungkil hahis diclcncla Rp. 2.500.-
' 3. Omai (racun panah;

Dcnd.r Rp. 5.000,-

C. Hasil Palak

l. Manau (Palak suku) dcnda ltp. 15.000,-

2. Manau di ladang denda Rp. 20.000,-

3. Bambu scbangsanl'a denda Rp. 10.000,-

D. Kebutuhan pokok dan m:rta pcncahari:rn

l. Sagu Katalapri (bahan jarli) dentla Rp. 20.0()0,-

2. Pengarnbilan daun sagu untuk atlrp, tanpa scizjn yallg pun.Yil dapat didenda
Rp. 5.000,-

3. Pupurun sagu dengan pcrrgambilan yang tcrlalu melusakan dapat didcnda Rp.
2.500,-



4. Nilam untuk bibit tanpa izin denda Rp. 5.000,-

5. Iv{inyak nilam (barang jadi) di dcnda Rp. 50.000,-

6. Pencabutan tanaman lcrmasuk pcmolongarr di<lcnda I{p. 10.000,-

E. Tcrnak

l. Babi: dcngan dcnda llp. 50.000,-

Ganti rugi: tcrgantung beslrn.\,a

2. Ay:rm, Itik:

Dcng:rn dcncla : Rp. 50.000,-

Ganti rugi : 'I'crgantung besarnya

3. Telor:

Dcrrgan denda ltp. 30.000,-

4. r\njing kucing:

Dengan denda Rp. 40.000,-

5. Penyiksaan Q)usetset)

Dengan dcncla Rp. 10.000,-

6. Kejahatan aqiing tcrhadap tcrnak pcliharaan

Dengan dcnda nrengganti kerugian tergilnlung bcsarnya. Bila yang
bersangliutan menycmburry{kan dan tcrnyata kclahuan, hal ini sudah masuk
pencurian dapat di dcnda Itp. 5t).000,- ditambah dcngan ganti rugi.

l'. Ikan Pcliharaan

l. Kolam, Sumengen, Sopak, sungai racun dapat cliclencta Rp. 30.000,-

Dengan nrenggunakan pancilrg didenda Rp. 10.000,- Kecuali, sungai dan
sopati, tidak dilarang dengan cara mcnggunakan pancing.

G. Transpotasi

l. Sampan, galah, dayung tanpa izin deugan clenda ltp. 5.000,_-

V. ANCAIVIAN

Ancaman (kisi) yang dilakukan dcngan kata-kala, tctapi pihak yang dituju tidak
terbukti bcrsatah, dapal didclrda I (satu) ekor babi scharga Rp. 25.000,-

- PcnghinaanPcngltasutan (Pakaila Katctci) dc:ngxx denda I (satu) buah parang
scharga Rp. 7.000,-



- Ancaman yang dilalrrkan dengan cara sumpah (Irasikau sasa) tanpa sebab
dalam suatu masalah dapat dituntut dcngan dencla I (satu) ekor babi atau
dcngan uarrg Rp. 25.000,-

- r\ncarnan secara tidak langpung bcrupa sosong sasa, otch sebab pclarangan atau
kehilangan sesuatu dan benar terbukti, ada alasan: hal ini ticlak dapat dituntut
oleh pihak lain (rnengenai denda adat ini dilrapuskan).

VI. PBRSENGKETAAN;

- Bila tcrjadi scsuatu masalah (pcrebutan) scsualu dari kcclua bclah pihah selama
'mempertahankan pendapalnya malia keputusan dapat dilakukan dengan cara
Pasikan Sasa (Polong rotan)

- Apabila diantara salah satu tidak bcrani mclakukan sumpah, maka tinclakan
terakhir scpcnuhnya hak yang benvajib dan tidak bolch diganggu gugat.

- Sescorang yang mcnLqugat keputusan, dad scsuatu nra.salah yang sudah
diputuskan dapat dirindak 2 x (kali) lipat.

1TI. LAIN-LAIN

a. Peraturan dan sangsi.hukum ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, agar
semua/setiap orang <tapat mengetahuinya untuk da1:at Jilakukan sesuatu 

-
dcngan kctetapan yang ditentukarr.

b. Hal-hal yang belum cliatur dalam kcputusan ini akan ctiatur lebih lanjut oleh
pihak yang bcnvajib.

c. Pcraturan ini mulai bcrlaku scjak Lrnggal <titctapkan.

DITETAPKTTN DI : SOT BOYAK
PADA TANGGAL : T IvIEI 1995

KITPAI-A DESA SOT BOYAK

PI\UL.US FIDAYAT

Yang menctapkan Peraturan ini: adalah scbagai bcrikut
l. Kclua LMD : Salamo
2. Kepata dusun : Nahm Sirilclcu
3. Kctua LKMD : Agrstinus
4. Anggota LMD : Binus, Lclas, Natan Sayrang
5. Anggota LKfutD : Bitcar Sirilclcu, Juslinus, Japct, Juara .{ndera.s
6. Pcmuka lvlasyarakat: Enok, Taclcus, 'l asaraku, Piator
7. Seluruh perang,lot Dcsa

ud

liiL!tt, i:;..u, : i.tjr.iirt
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