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Ina Tana. Kehadirannya menjadi 

suatu keistimewaan tersendiri 

bagi PEREMPUAN AMAN. Bukan 

karena ‘kebagusan’ bungkus dari 

Buletin Ina Tana atau karena 

isinya yang “wah”. Bukan. Ina 

Tana lahir dari tangan perempuan 

adat  yang berasal dari kampung-

kampung yang tersebar di 

seluruh Nusantara. Terkadang 

mudah diakses tetapi tidak 

jarang berkomunikasi saja sulit 

dilakukan. Mereka, perempuan 

adat bahkan tidak percaya atau 

bahkan tidak dipercayai dapat 

menulis. Stigma atau label itu 

kuat sekali tertanam sehingga 

proses menghadirkan tulisan-

tulisan perempuan adat ini 

berada dalam genggaman kita 

menjadi suatu perjalanan yang 

menantang bagi tim redaksi. 

Istimewa, karena perempuan 

adat telah menantang dirinya 

mendengungkan tuturan dengan 

menguak lembaran kertas menjadi 

cerita pengetahuan, pengalaman 

hidup, menuangkan beragam 

upaya menantang perubahan-

perubahan yang terjadi pada 

wilayah adat dan kehidupan 

mereka sebagai bagian dari 

masyarakat adat.  Cerita yang tak 

ingin menempatkan perempuan 

adat hanya sebagai korban. 

Setiap bagian dari Ina Tana telah 

menunjukkan geliat perempuan 

adat berkelit, mencari jalan 

bertahan, membalik kesulitan 

menjadi suatu pengetahuan yang 

bertumbuh bersama dirinya, 

bersama komunitasnya. 

Kesahajaan. Ina, panggilan pada 

Ibu seorang perempuan yang 

lekat perannya pada ‘Tana’ (bumi) 

yang telah menghidupi komunitas 



adatnya, menjadi tempat dimana 

pengetahuan dan nilai-nilai 

bertumbuh, dikembangkan 

dan diteruskan pada generasi 

berikutnya yang melekat dalam 

keseharian tindakan seorang 

‘Ina’. 

Ina Tana hendaknya menjadi 

salah satu media perempuan adat 

saling berbagi, menginspirasi 

dan mengabari perkembangan 

dan dinamika yang terjadi 

didalam organisasinya. Tentunya 

diharapkan Buletin ini menjadi 

pembuka jalan hadirnya wacana 

perempuan adat kedalam ruang 

perbincangan banyak pihak. 

Tentunya dibutuhkan kerjasama 

dan kemauan keras perempuan 

adat bersama tim redaksi. 

Terimakasih untuk semua upaya 

membuat Ina Tana akhirnya 

tersedia. 

Semoga Ina Tana mampu terus 

hadir mewakili PEREMPUAN 

AMAN mengabarkan mengenai 

situasi perempuan adat di 

hadapan publik luas. Selamat 

membaca.

Salam Berkeadilan dan Setara

Devi Anggraini

Penanggung Jawab:

Devi Anggraini (Ketua Umum 
PEREMPUAN AMAN)

Pemimpin Redaksi:

Muntaza

Redaktur Pelaksana:

Ageng Wuri R. A.

Redaksi: 

Muntaza, Dian Yanuardy, Ageng Wuri R. 
A., dan Yuyun Kurniasih

Kontributor: 

Dian Yanuardy, Firman Nur Ikhwan, 
Lenny Patty, Hasna Songko, Ekatni, 
Yeryana, Wilhemina Seni, Meiliana 
Yumi, Siti Meysaroh, Defi Satriyani, dan 
Rifai Sumaila

Distribusi: 

Gregoria Barbarica Cristina Ritasari dan 
Dede Suherman

Tata Letak: 

Kurnianto

Ilustrator: 

Toni Malakian

Alamat Redaksi Seknas PA

PEREMPUAN AMAN 

Association of Indigenous Women of the 

Archipelago

Jalan Sempur Kaler No. 111 Paviliun

Bogor, Jawa Barat, 16129

Telepon: +62 811-9202-062

Email: perempuanaman@aman.or.id

Website: www.perempuan.aman.or.id

Facebook: PEREMPUAN AMAN 
(fanpages) 

Instagram: @perempuan_aman

Ina Tana
Berkeadilan dan Setara





1

In
a
 T

a
n

a
   Edisi 1 No. 1 | Oktober 2018

MATA AIR
Rubrik ini merupakan kabar dan cerita dari kampung, wilayah pengorganisasian dan 

dari para penggerak PEREMPUAN AMAN. Bagian ini diniatkan untuk menjadi “mata air” 

pengetahuan perempuan adat se-Nusantara: tempat semua  para penggerak PEREMPUAN 

AMAN berbagi pengetahuan, pergulatan dan pengalaman kehidupan.  

Kisah Kelam 
Perempuan Adat 
Negeri Tananahu

Lenny Patty

S
aat ini perempuan 
adat Negeri 
Tananahu sudah 

diakui keberadaannya. 
Mereka terlibat dalam 
setiap pengambilan 
keputusan atau kebijakan 
di dalam rapat-rapat 
kelembagaan adat, atau 
biasa disebut di Maluku 
sebagai “Saniri Negeri”. 
Kehadiran Perempuan 
adat di Negeri Tananahu 

diperkuat sejak negeri 
ini dipimpin oleh seorang 
Perempuan, yaitu Ibu 
Yulia Awayakuane yang 
selama 2 (dua) periode 
secara berturut-turut 
memimpin. “Ina Latu” 
merupakan sebutan 
untuk raja Perempuan di 
Maluku.
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Hutan di wilayah Tananahu yang ditebang  selama pembukaan perkebunan. 

Foto: Lenny Patty 

Tulisan ini saya beri judul 

“Kisah Kelam Perempuan Adat 

Negeri Tananahu”. Perempuan 

adat di Negeri Tananahu telah 

menyimpan luka yang disimpan 

rapat oleh mereka yang saat 

ini sudah memasuki usia 

senja. Kisah kelam ini berawal 

dari hadirnya Perusahaan 

PT Perkebunan Nasional 

(PTPN) XIV yang selama tiga 

dekade menguasai lahan 

milik masyarakat adat Negeri 

Tananahu. 

Kehadiran PTPN XIV di Negeri 

Tananahu yang berada di 

Pulau Seram, Maluku Tengah, 

menyebabkan masyarakat 

adat kesulitan untuk bercocok 

tanam. Banyak perempuan adat 

harus masuk jauh ke dalam 

hutan untuk mencari sayur 

maupun kayu bakar. Sepulang 

mengambil hasil hutan, keranjang 

atau bakul mereka harus 

melalui pemeriksaan petugas 

perkebunan. Jika kedapatan 

membawa satu buah kelapa 

atau beberapa buah coklat, 

maka mereka akan ditahan dan 

diproses secara hukum bahkan 

dilemparkan ke dalam penjara. 

Lebih buruk lagi, meskipun 



3Ina Tana   Edisi 1 No. 1 | Oktober 2018

kelapa yang diambil sudah 

bertunas, tetap saja mereka tidak 

mendapat keringanan hukuman.

Ketiadaan lahan akibat 

penguasaan lahan oleh PTPN 

XIV untuk budidaya coklat dan 

kelapa, memaksa masyarakat 

adat baik perempuan maupun 

laki-laki menjadi pencuri. Ada 

kalanya demi tuntutan perut 

mereka terpaksa nekat masuk 

ke perkebunan dan mencoba 

mengambil buah coklat. Mereka 

harus berlarian di dalam hutan 

demi menghindari kejaran para 

petugas perkebunan. Ketika 

tertangkap, perempuan adat 

mengalami pelecehan seksual 

dan pemerkosaan di dalam 

hutan.

Kejadian demi kejadian 

menimpa perempuan adat 

Negeri Tananahu. Petugas 

penjaga perkebunan secara 

semena-mena memeriksa 

dapur milik perempuan adat. 

Apabila mereka ketahuan 

membuat minyak kelapa maka 

minyak kelapa akan dirampas 

dan ditumpahkan ke tanah. 

Para petugas menganggap 

kelapa tersebut berasal dari 

perkebunan PTPN XIV. Setelah 

itu, petugas melenggang pergi 

tanpa merasa berdosa.

Pada tanggal 31 Desember 

2012 kontrak PT Perkebunan 

Nasional XIV sudah berakhir. 

Lahan sudah kembali ke 

masyarakat adat Negeri 
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Tananahu. Perjuangan panjang 

masyarakat adat Negeri 

Tananahu selama ini mereka 

lakukan bersama dengan 

bantuan Komnas Ham Provinsi 

Maluku, AMAN (Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara) 

Wilayah Maluku, Negeri Haruru, 

Negeri Amahai,  Majelis Latupati 

Maluku Tengah (Lembaga Adat 

Raja-raja Kabupaten Maluku 

Tengah). 

Saat ini masyarakat sudah bebas 

mengambil hasil tanaman coklat 

dan kelapa. Pemerintah Negeri 

Tananahu juga membuka lahan 

perkebunan untuk masyarakat 

adat serta membangun sekitar 

40 unit rumah dilengkapi 

dengan sarana MCK dan air 

bersih. Meskipun demikian, 

pernah terjadi kasus dimana 

beberapa perempuan adat 

mengalami kekerasan oleh 

oknum polisi dan Aspam 

PTPN XIV. Syukurnya, oknum 

tersebut sudah dilaporkan dan 

mendapatkan sanksi. Saat ini, 

para perempuan adat di Negeri 

Tananahu ini berharap ke depan 

mereka semakin baik terutama 

dengan terbentuknya Pengurus 

Harian Komunitas PEREMPUAN 

AMAN Negeri Tananahu.[]

Mereka harus berlarian 

di dalam hutan 

demi menghindari 

kejaran para petugas 

perkebunan. Ketika 

tertangkap, 

perempuan adat 

mengalami pelecehan 

seksual dan 

pemerkosaan di dalam 

hutan.
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 Perempuan Adat 
Meraih Kepemimpinan Desa

Hasna Songko
Perempuan Adat Mataue, PHD Hangkalea, Sulawesi Tengah

B
ersaing menjadi seorang kepala desa tentu 
bukanlah hal yang mudah bagi perempuan adat. 
Terutama bagi saya, perempuan adat muda yang 

belum berkeluarga dan hidup di tengah lingkungan 
budaya masyarakat yang patriarkis. Cerita ini berawal 
sejak tahun 2009 lalu, saat menjelang pemilihan 
kepala desa, nama saya keluar sebagai bakal calon.

Pada tahun 2009, saya sadar 

diri dan merasa belum mampu 

untuk bersaing menjadi seorang 

kepala desa, sehingga saya 

mundur. Namun, kemunduran 

itu tidak serta merta membuat 

saya menutup diri atas 

kesempatan di masa depan. 

Tekad saya untuk maju menjadi 

calon kepala desa di tahun 2015 

sebetulnya bersumber dari rasa 

prihatin atas kondisi di desa. 

Kaum perempuan dan pemuda 

selama ini terpinggirkan. Suara 

mereka jarang didengar bahkan 

sering dianggap tidak ada dalam 

setiap forum pengambilan 

keputusan di desa. Musyawarah 

yang dilakukan pun terkesan 

hanya sebagai syarat, tanpa 
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disertai keinginan tulus 

untuk mendengarkan aspirasi 

warga. Ditambah lagi tingkat 

kesejahteraan warga Desa 

Mataue yang belum merata. 

Meskipun desa kami memiliki 

kekayaan alam, banyak warga 

yang masih bekerja sebagai 

buruh kasar. Tak sedikit anak-
anak dari keluarga dengan 
penghasilan kecil harus putus 
sekolah karena ketiadaan biaya.

Seluruh kenyataan itu membuat 
saya sadar. Salah satu cara yang 
bisa saya lakukan  adalah dengan 
menjadi seorang kepala desa. 

Sejak saat itu saya bertekad dan 

berjanji dalam hati untuk terus 

belajar dan mempersiapkan 

diri agar mampu tampil di 

ajang pemilihan kepala desa 

tahun 2016. Banyak hal yang 

ingin saya lakukan untuk desa 

tercinta, Desa Mataue: desa 

yang memiliki kekayaan alam, 

namun kegiatan pemberdayaan 

masyarakatnya masih terasa 

kurang. 

Pada tahun-tahun menjelang 

pemilihan kepala desa, saya isi 

dengan banyak kegiatan. Salah 

satunya dengan bekerja sebagai 

Hasna dan jerami sisa panen. Foto diambil dari https://beritagar.id/artikel/lapo-

ran-khas/andalkan-internet-selamatkan-petani-dengan-pertanian-organik
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bendahara desa. Posisi tersebut 

saya manfaatkan dengan belajar 

pengelolaan dana yang baik 

demi kepentingan desa.

Menyadari waktu Pemilihan 

Kepala Desa yang semakin 

dekat, saya pun memutuskan 

untuk memangkas sedikit 

demi sedikit kegiatan saya dan 

mulai berkonsentrasi dalam 

persiapan pemilihan kepala 

desa. Kedekatan dengan warga 

desa pun mulai saya bangun. 

Saya berbincang-bincang, 

mendengarkan keluhan serta 

aspirasi warga. Semua itu  saya 

catat dan tuangkan dalam 

bentuk visi misi yang kemudian 

saya ajukan dalam proses 

pemilihan kepala desa.

Beragam gugatan pun mulai 

berdatangan menanggapi 

keikutsertaan saya dalam 

pemilihan kepala desa. 

Tak sedikit warga yang 

meragukan bahkan mengolok-

olok kemampuan saya, yang 

merupakan  satu-satunya calon 

kepala desa perempuan di Desa 

Mataue. Sebagian dari mereka 

masih berpendapat bahwa 

perempuan tidak mampu 

menjadi seorang pemimpin. 

Ditambah lagi perselisihan 

antarkeluarga. Calon kepala 

desa lain yang hitungannya 

masih kerabat dekat membuat 

dukungan keluarga besar 

terpecah menjadi dua kubu. 

Di tengah situasi itu, saya 

bersyukur masih banyak teman, 

keluarga, dan beberapa tokoh 

masyarakat yang mendukung 

saya maju menjadi kepala desa.

Pagi hari, tepat di tanggal 28 

Mei 2016, masyarakat Desa 

Mataue memenuhi tempat 

pemungutan suara (TPS). Di 

hari itu mereka memilih siapa 

calon kepala desa yang nantinya 

akan memimpin mereka. Ketika 

proses penghitungan suara, 

saya sedemikian tegang sampai 

terbayang seluruh proses dan 

kerja keras yang saya lalui demi 

pengabdian pada desa yang saya 

cintai. Hingga pada akhirnya 

saya pun harus menerima 

kenyataan. Saya kalah dan 

menempati urutan ketiga dari 

hasil akhir penghitungan suara. 

Saya mendapatkan kurang lebih 

sepertiga dari total jumlah suara 

yang masuk. 

Di tengah kekecawaan itu, 

saya masih menyimpan rasa 
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bangga dalam hati, karena 

telah melakukan usaha yang 

jujur dalam proses pencalonan 

hingga pemilihan kepala desa. 

Kekalahan saya bukan akhir 

dari bentuk pengabdian saya 

kepada Desa Mataue. Saya akan 

mengambil barisan terdepan 

dalam mengawal pemerintahan 

desa, memastikan proses 

musyawarah desa berjalan 

dengan benar, dan mendorong 

p e r e m p u a n - p e r e m p u a n 

adat untuk maju dan berani 

menyuarakan hak-haknya. Saya 

ingin menginspirasi semua 

perempuan-perempuan adat di 

daerah untuk tampil bersaing 

menjadi seorang pemimpin. 

Saya ingin  membuktikan bahwa 

perempuan mampu melakukan 

yang terbaik untuk komunitas 

adatnya.[]

Tak sedikit warga 

yang meragukan 

bahkan mengolok-

olok kemampuan saya, 

yang merupakan  satu-

satunya Calon Kepala 

Desa perempuan di 

Desa Mataue. Sebagian 

dari mereka masih 

berpendapat bahwa 

perempuan tidak 

mampu menjadi seorang 

pemimpin.
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K
ehidupan Perempuan Adat sejatinya erat dengan 
alam. Berladang, berburu, dan menangkap ikan 
merupakan salah satu contoh kegiatan sehari-

hari yang dilakukan perempuan adat. Namun, sejak 
dikeluarkannya larangan berladang dengan membakar 
lahan oleh pemerintah, kegiatan perempuan adat di 
Barito Selatan, Kalimantan Tengah tampak berkurang. 
Larangan-larangan tersebut hadir dalam bentuk plang-
plang larangan dan penjagaan oleh polisi setempat. 

Pemberangusan
Pengetahuan 

Perempuan Adat 

Ekatni
Perempuan Adat Bundar, Kalimantan Tengah

Larangan ini berdampak luas 

pada kegiatan sehari-hari dan 

kehidupan perempuan adat. 

Saat ini perempuan adat tidak 

berani membuat ladang baru 

dan melarang suami serta 

kerabat untuk berladang dan 

membakar. Sikap tersebut 

timbul karena ketakutan akan 

dikenakan denda miliaran 

rupiah dan dimasukan ke dalam 

penjara.
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Larangan berladang dengan 

membakar lahan akan 

mengancam bibit benih padi 

warisan adat atau benih dari  

para leluhur. Karena bibit atau 

benih warisan adat tersebut 

akan musnah jika tidak ditanam 

dalam waktu satu tahun. Hukum 

adat telah mengatur hal itu, 

apabila bibit padi tidak ditanam 

dalam satu tahun maka akan 

dikenakan denda adat. Benih 

harus ditanam, setidaknya 

harus dilakukan pembibitan.

Larangan tersebut juga 

menyebabkan menipisnya 

cadangan padi di lumbung. 

Sepengetahuan saya, cadangan 

di beberapa lumbung padi 

sudah habis. Dengan berladang 

biasanya perempuan adat 

mampu menghasilkan cadangan 

padi untuk konsumsi selama 

delapan bulan hingga satu 

tahun ke depan. 

Penghasilan rumah tangga 

pun berkurang. Berladang 

bukan sekedar menanam padi 

melainkan juga pembuatan 

kebun karet dan penanaman 

jenis tumbuhan lainnya seperti 

tanaman obat. Kegiatan ini 

Masyarakat membuka ladang untuk ditanami. Foto diambil dari https://biasam-

embaca.blogspot.com/2015/04/stratifikasi-sosial-masyarakat.html
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Hukum adat telah mengatur hal itu, 

apabila bibit padi tidak ditanam dalam 

satu tahun maka akan dikenakan denda 

adat. Benih harus ditanam, setidaknya 

harus dilakukan pembibitan.

dilakukan sebagai cara untuk 

menjaga ekonomi keluarga 

sebelum lahan dapat ditanami 

kembali dengan tanaman padi. 

Hilangnya sumber pangan dan 

pendapatan dari berladang kian 

mempersulit perempuan adat 

mengelola keuangan keluarga. 

Akibatnya, pendidikan anak 

pun pada akhirnya dikorbankan. 

Saya kuatir larangan tersebut 

akan menyebabkan perempuan 

adat merasa stress karena 

harus menanggung beban hidup 

rumah tangga yang semakin 

sulit.[]
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Pemiskinan
Masyarakat Adat

Yeryana
Perempuan Adat Dayak Ma’anyan - PHD Barito Timur

P
ada tahun 2016, Dinas Kehutanan mengeluarkan 
larangan pembakaran hutan dan lahan. Larangan 
pembakaran hutan dan lahan ini berawal 

dari dikeluarkannya Kepres No.  11/2015 Tentang 
Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan 
Lahan dan Pergub Kalimantan Tengah No. 49/2015 
Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan 
Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah. Kebijakan 
tersebut dikeluarkan karena rasa malu dan klaim yang 
muncul dari negara tetangga akibat kabut asap yang 
muncul dari kebakaran hutan di Kalimantan Tengah 
pada tahun 2015.

Secara geografis, letak 
Kabupaten Barito Timur tidak 

memungkinan untuk bertani 

dengan cara bersawah karena 

tanah kami tidak subur dan tidak 

akan menghasilkan panen baik 

jika tidak melalui pembakaran 

lahan. Berladang adalah cara 



13Ina Tana   Edisi 1 No. 1 | Oktober 2018

Perempuan adat anggota PEREMPUAN AMAN PHD Barito 

Timur. Foto: Dok. PEREMPUAN AMAN.

tradisonal yang dilakukan 

secara turun temurun oleh 

masyarakat adat Barito Timur. 

Dengan demikian, larangan 

membuka lahan dengan cara 

membakar menimbulkan 

masalah baru khususnya bagi 

kami masyarakat adat.

Masyarakat adat Barito Timur 

yang ketahuan membuka 

lahan dengan cara membakar 

maka akan ditangkap oleh 

kepolisian setempat. Ancaman 

ini membawa dampak bagi 

masyarakat adat Barito Timur 

yang berprofesi sebagai 

petani. Para petani tidak 

berani membakar lahan untuk 

berladang karena takut masuk 

penjara. Berdasarkan informasi 

warga, sudah ada 6 warga Desa 

Patangkep Tutui yang ditangkap 

Polres Barito Timur karena 

ketahuan membuka ladang 

dengan cara membakar. Menurut 

Kapolres Bartim “setiap titik 

api yang muncul akan terbaca 

secara otomatis oleh satelit yang 

dipasang pemerintah, akibatnya 

mereka harus menindaklanjuti 

dandiusut karena instruksi 

pusat”.
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Dengan adanya pelarangan 

berladang dengan cara 

membakar dari pemerintah, 

masyarakat adat Barito Timur 

beresiko mengalami krisis 

pangan. Ladang adalah gudang 

pangan bagi kami. Dari ladang 

kami dapat menanam padi, 

sayuran, buah-buahan, dan 

umbi-umbian, serta bumbu 

dapur. Turunnya harga jual karet 

Rp. 5.000 per kilo membuat kami 

tidak mampu lagi memenuhi 

kebutuhan pokok, karena kami 

harus membeli beras. Semua 

kebutuhan dapur dan pangan 

yang diolah perempuan adat 

berasal dari ladang. Bagi kami 

peraturan membuka lahan 

dengan membakar merupakan 

pemiskinan bagi kami. 

Dalam mengatasi larangan 

berladang dengan cara 

membakar, masyarakat 

Barito Timur bersama dengan 

PEREMPUAN AMAN PHD Barito 

Timur, AMAN Barito Timur, 

Masyarakat Adat, Masyarakat 

Tani, Kedemangan yang berasal 

dari 4 kecamatan dan Karang 

Taruna memutuskan untuk 

melakukan Dengar Pendapat 

dengan Pihak Legislatif, 

Yudikatif, dan Eksekutif di 

Kabupaten Barito Timur. Dengar  

pendapat ini kami lakukan pada 

tanggal 16 September 2016 di 

Gedung DPRD Barito Timur. 

Pada dengar pendapat tersebut, 

saya sebagai perwakilan 

petani dan masyarakat adat 

menyampaikan keresahan 

warga akibat pelarangan 

berladang dengan cara 

membakar lahan. Kami juga 

meminta Pemda, DPRD, serta 

kepolisian untuk membuat 

aturan khusus terkait berladang 

dengan cara membakar lahan. 

Merujuk informasi dari Dinas 

Pertanian Kabupaten Bartim, 

pelarangan membakar lahan 

maka akan berdampak pada 

penurunan hasil pertanian, 

maka kami meminta Pemda, 

Pemprov dan Pemerintah 

Pusat untuk memprogramkan 

bantuan Sembilan Bahan Pokok 

akibat pelarangan membakar 

lahan untuk berladang. Serta, 

di tahun 2017, pemerintah 

diminta untuk memprogramkan 

percetakan sawah tadah hujan 

untuk tujuan mengantisipasi 

krisis pangan.

Dari proses jajak pendapat 

tersebut, DPRD Barito Timur 
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menilai bahwa penyebab utama 
pembakaran lahan dan bencana 
kabut asap bukanlah dilakukan 
oleh petani. Karenanya DPRD 
akan mengirimkan surat kepada 
Gubernur Kalteng dan segera 
menugaskan Tim Gabungan 
Komisi yang didampingi oleh 
Dinas Pertanian Barito Timur 
dan berkoordinasi dengan 
Pemprov Kalteng terkait 
larangan pembakaran lahan. 
DPRD Barito Timur juga 
merekomendasikan kepada 
Bupati agar mengirim surat 
terkait keluhan masyarakat 
akibat pelarangan pembakaran 
lahan. 

DPRD meminta dibuatkan 
pedoman khusus tentang 
pembakaran lahan, mengingat 
lembaga Yudikatif (polisi 
dan kejaksaan) tidak bisa 
memberikan kebijakan dan 
toleransi terhadap pembakar 
lahan. Selain itu, pihak Yudikatif 
menyarankan agar Pemda dan 
DPRD Bartim menyampaikan 
keluhan petani kepada 
pemerintah provinsi dan pusat 
untuk segera ditindaklanjuti. 
Melalui Badan Hukum, 
Sekretaris Daerah mencari 
referensi peraturan yang 

memperbolehkan pembakaran 

lahan dan bisa digunakan 

sebagai payung hukum dan 

diajukan ke program legislasi. 

DPRD Barito Timur menilai 

bahwa penyebab utama 

pembakaran lahan dan bencana 

kabut asap bukanlah dilakukan 

oleh petani dan masyarakat 

adat. []

Dengan adanya 

pelarangan berladang 

dengan cara membakar 

dari pemerintah, 

masyarakat adat 

Barito Timur  beresiko 

mengalami krisis 

pangan. Ladang adalah 

gudang pangan bagi 

kami. Dari ladang kami 

dapat menanam padi,  

sayuran, buah-buahan, 

dan umbi-umbian, serta 

bumbu dapur.
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T
anah Kune Watu Mara merupakan wilayah adat 
yang berada di Kabupaten Ende, Propinsi Nusa 
Tenggara Timur. Masyarakat Tanah Kune Watu 

Mara masih memegang teguh adat istiadat. Setiap 
tahun, masyarakat masih menjalankan ritual adat. 
Demi mempertahankan keberadaan Tanah Kune Watu 
Mara maka dibuatlah upacara adat sebagai bentuk 
penghormatan serta rasa syukur atas pemberian Tuhan 
yang Maha Kuasa dan leluhur. Dalam bahasa setempat, 
ucapan syukur ini disebut Nggaeghetawawoliru no 
Nggaenghalewena tanah. 

Salah satu upacara adat di Tanah 

Kune Watu Mara adalah upacara 

adat Po’o. Di tahun 2016, 

upacara adat Po’o dilaksanakan 

pada bulan Agustus hingga 

September. Upacara adat Po’o 

dimulai pada hari “tema benu“ 

(Jum’at Kliwon). 

Upacara Adat Po’o

di Tanah Kune Watu Mara

Wilhelmina Seni
Perempuan Adat Tana Bu Wolo One 

PHKom Tana Bu Wolo One, NTT
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Upacara adat ini sangat sakral. 

Dalam wejangannya, Mosalaki 

Pu’u (pemimpin wilayah adat 

Tanah Kune Watu Mara), Bapak 

Raffael Baru Weri, mengatakan 

bahwa perempuan boleh 

mengikuti upacara adat Po’o, 

ketika Lokarau dan Musumase 

yang merupakan tempat sakral 

untuk ritual adat sudah diperciki 

dengan darah kerbau.

Upacara Po’o diawali dengan 

makan malam bersama antara 

para tamu dan Mosalaki dan 7 

orang Hage, yang merupakan 

perpanjangan tangan Mosalaki. 

Acara kemudian dilanjutkan 

dengan menari bersama, tarian 

gawi (tarian adat Endelio) 

sebagai pembuka sekaligus 

bentuk rasa syukur kepada 

Tuhan dan leluhur. Tarian ini 

diiringi oleh lantunan nyanyian 

adat yang digubah sekaligus 

dilantunkan oleh seorang 

pelantun tanpa menggunakan 

alat musik apapun. Mereka 

yang ikut menari diharuskan 

memakai pakaian adat khas 

Endelio. Kaum pria mengenakan 

“ragi” atau kain lipa, sementara 

kaum perempuan mengenakan 

“lawo” atau kain sarung, tanpa 
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menggunakan alas kaki. Upacara 

adat ini berlangsung dari malam 

hingga terbitnya matahari.

Keesokan harinya adalah puncak 

dari upacara adat Po’o. Pada hari 

itu dilakukan upacara makan 

pagi bersama di Tubumusu, yang 

kemudian dilanjutkan di Lokarau. 

Upacara adat ini dihadiri oleh 

semua masyarakat bersama 

Hageria (kepala kampung) 

dan Hagelo’o (penggarap) 

yang merupakan tau tuketaga 

mosalaki (perpanjangan 

tangan para Mosalaki) dan 

bertugas menjaga wilayah 

adat Tana Kune Watu Mara. 

Mereka yang ikut upacara  

menjunjung “bengah”, yaitu 

tempat penyimpanan beras 

dan peralatan dapur yang 

terbuat dari daun lontar dan 

aur.

Setelah semua Hage 

berkumpul dan duduk 

mengelilingi Musumase 

Lokarau, acara dilanjutkan 

dengan pengumpulan hasil 

panen berupa beras yang diisi 

di dalam arewati (bakul), 

seekor ayam kampung dan 

sebotol tuak. Peralatan 

makan yang digunakan pada 

saat upacara makan bersama 

adalah pane (piring) yang 

terbuat dari tanah liat, serta 

gelo (gelas) yang terbuat 

dari bambu atau tanah liat. 

Dalam upacara ini tidak 

diperbolehkan menggunakan 

piring serta gelas buatan 

pabrik, karena hal tersebut 

melanggar ketentuan adat 
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dan bisa dikenakan poi (denda).

Di penghujung upacara adat 

Po’o, Mosalaki Api melakukan 

wesa pare, yaitu menyebar biji 

beras dan padi kepada seluruh 

masyarakat yang hadir. Menurut 

kepercayaan masyarakat 

setempat, siapa saja yang 

mendapatkan siraman biji 

padi dan beras tersebut akan 

mendapatkan rejeki yang berlipat 

ganda. Setelah itu, secara 

bersama-sama masyarakat 

adat menghantarkan are po’o 

dan satu butir telur ayam ke 

kali. Kemudian dilakukan 

upacara jokanitu (tolak bala) 

yang bertujuan agar hama tidak 

datang mengganggu manusia 

maupun tanaman di wilayah 

adat Tanah Kune Watu Mara. 

Mosalaki kemudian memberikan 

larangan melakukan Pire Po’o 

(pemali) kepada warga dalam 

menjalankan aktivitas sehari-

hari baik di rumah, maupun di 

kebun selama seminggu. Jika 

ada yang melanggar maka akan 

dikenakan sanksi adat yaitu 

harus menyerahkan seekor 

babi kepada Mosalaki. Pire 

po’o  berakhir saat menjelang 

subuh atau sekitar pukul lima 

pagi. Pada saat itu Mosalaki 

Api bersama masyarakat adat 

membuang barang-barang 

yang dibawa dari lokasi Po’o 

Lokarau. Sekembalinya dari 

lokasi berlangsungnya upacara 

adat, mereka  menyanyikan 

lagu daerah sekaligus sebagai 

penanda bahwa upacara Pire 

Po’o telah berakhir. []

Foto upacara adat Po’o Wolomari 
dan Boafeo di Kecamatan Maukaro, 

Ende, NTT. (Sumber: Anong 
Rangga - https://plus.google.

com/106977627380360599055)
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Konsolidasi 
Perempuan Adat
dalam KMAN V

Meiliana Yumi
Perempuan Adat Rakyat Penunggu

PHKom Menteng, Sumatera Utara

S
etelah menerima pesan dari Ketua Umum 
PEREMPUAN AMAN, saya tiba-tiba merasa 
sangat gelisah. Pesan tersebut adalah beliau akan 

berkunjung ke Medan untuk melakukan konsolidasi 
dalam rangka Kongres Masyarakat Adat Nusantara 
(KMAN) V yang jatuh pada Maret 2017 di Sumatera 
Utara, khususnya di Kampung Tanjung Gusta A. 

Saya bergegas menemui kawan-

kawan PEREMPUAN AMAN 

yaitu Kak Atik, Kak Suni, Kak 

Ena, Enteh, Ibu Peyek dan 

Kak Ratna. Kami bertemu 

dan sepakat untuk menemui 

Khairina Arif yang selama 

ini selalu mendampingi kami 

untuk mengenali organisasi 

PEREMPUAN AMAN. Bersama 

kawan-kawan yang ada di 

Kampung Klambir tempat 

Khairina Arif berdomisili, kami 

langsung melakukan konsolidasi 
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tentang KMAN V. Alhamdulillah, 

ternyata kawan-kawan di sana 

sangat antusias menyambut dan 

menantikan KMAN V. Saya pun 

melakukan koordinasi dengan 

Ketua Adat Kampung BPRPI 

Menteng, Bah Anen.

 

Sepulang Ibu Devi Anggraini 

dari Medan, saya merasa  

bertanggung jawab untuk 

semua ini, khususnya persiapan 

menuju KMAN V. Tanpa ragu, 

setiap kegiatan perwiritan saya 

berusaha melakukan konsolidasi 

tentang KMAN V. Akhirnya, 

kawan-kawan di Kampung saya 

siap untuk berkontribusi dalam 
KMAN V. Dari hasil konsolidasi, 
kami telah mempersiapkan diri 
untuk berkontribusi di KMAN 
V dengan mulai menanam 
ubi, jagung dan sayur-sayuran. 
Kami mengumpulkan uang Rp. 
10.000/bulan, selama 6 bulan, 
hingga pelaksanaan KMAN V. 
Nantinya uang tersebut akan 
disumbangkan dalam bentuk 
gula, susu, dan lain sebagainya. 
Kami juga bersepakat untuk 
berkontribusi dalam bentuk 
mengumpulkan seperangkat 
piring, sendok, garpu dan 
cangkir untuk persiapan KMAN 
V 2017. 

Konsolidasi anggota PEREMPUAN AMAN menuju Kongres AMAN V. 
Foto: Dok. PEREMPUAN AMAN
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Konsolidasi anggota PEREMPUAN AMAN menuju Kongres AMAN V. 
Foto: Dok. PEREMPUAN AMAN

Bersama dengan kawan-kawan 
komunitas lain, saya bergegas 
menuju ke Kampung Serdang 
untuk melakukan konsolidasi 
tentang KMAN V dan sekaligus 
sosialiasi tentang Organisasi 
PEREMPUAN AMAN. Ini 
seperti kata pepatah “sekali 

mendayung dua tiga pulau 

terlampaui”. Sesampai di 
Kampung Serdang, melihat 
antusias kawan-kawan di sana, 
saya langsung memfasilitasi 
pembentukan PHD, yaitu 
membentuk PHD Serdang yang 
terdiri tiga komunitas yaitu: 
Bandar Setia, Bandar Khalifah 
dan Tampatan Nibung.

Selama kami melakukan 

perjalanan menuju ke 

komunitas yang lain, ada 

banyak kendala yang dihadapi 

seperti menjawab pertanyaan 

visi dan misi PEREMPUAN 

AMAN. Untuk menjawab 

pertanyaan yang dilontarkan 

oleh kawan-kawan tersebut, 

saya selalu membawa statuta 

dan kalender PEREMPUAN 

AMAN. Saya juga melibatkan 

langsung Panitia KMAN V, yang 

ada di Sumatera Utara untuk 

berjaga-jaga apabila nantinya 

ada pertanyaan tentang KMAN 

V.
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Mungkin inilah yang dapat saya 

tuliskan terkait pengalaman 

saya yang baru. Rupanya selain 

komunitas kita, masih banyak 

komunitas lain yang lebih banyak 

memiliki cerita tersendiri. 

Mudah-mudahan semua 

pengalaman ini bermanfaat 

bagi saya, khususnya bagi kita 

semua.[]

Bersama dengan kawan-kawan 

komunitas lain, saya bergegas menuju 

ke Kampung Serdang untuk melakukan 

konsolidasi tentang KMAN V dan 

sekaligus sosialiasi tentang Organisasi 

PEREMPUAN AMAN. Ini seperti kata 

pepatah “sekali mendayung dua tiga pulau 

terlampaui”.
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P
ada 10 Februari 2016 silam, Pemerintah 
Daerah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, 
menetapkan Perda Pedoman Pengakuan 

dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat No. 1 
tahun 2016. Perda tersebut menerangkan bahwa 
komunitas-komunitas adat di Kabupaten Enrekang 
harus melalui uji verifikasi dan validasi yang dilakukan 
oleh tim Pemerintah Daerah setempat dalam rangka 
mendapatkan pengakuan dari Negara.

Saat ini, sebanyak tiga puluh 

tujuh komunitas adat di 

Massenrempulu, Kabupaten 

Enrekang, tengah melakukan 

berbagai persiapan dalam 

rangka mendapatkan pengakuan 

Negara. Persiapan  yang sedang 

dilakukan antara lain pemetaan 

partisipatif dan etnografi. Kerja 
tersebut didampingi oleh PD 

Keterlibatan 
Perempuan Adat

dalam Advokasi PERDA

Jaisa
Perempuan Adat Baroko

PHD Massenrempulu, Sulawesi Selatan
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AMAN Massenrempulu dan juga 

melibatkan Masyarakat Adat, 

termasuk juga Perempuan Adat 

di Massenrempulu. Keterlibatan 

perempuan adat dalam kerja 

tersebut ini dalam rangka 

mendengar dan memfasilitasi 

suara dan kepentingan 

perempuan adat.

Dalam melakukan pemetaan 

parsitipatif, perempuan adat 

terlibat secara aktif dalam 

persiapan lokakarya pemetaan 

parsitipatif, survei lokasi, hingga 

dalam proses pengambilan titik-

titik koordinat. Demikian pula 

dalam etnografi, perempuan 
adat pun terlibat aktif mulai 

dari pelatihan etnografi, 
pengambilan data—sosial, 

geografis, dan historis—di 
lapangan, bahkan menyusun 

tulisan bersama tim etnografi 
yang dibentuk oleh PD AMAN 

Massenrempulu.

Proses ini tentunya tidak 

selalu berjalan mulus, terdapat 

berbagai kendala yang 

dihadapi. Kendala tersebut 

antara lain kesulitan untuk 

mencari narasumber yang 

tepat serta konflik kelembagaan  
yang kerap terjadi dalam 

internal organisasi. Kondisi 

geografis Kabupaten Enrekang 
yang berupa pegunungan, 

serta tempat tinggal beberapa 

komunitas adat yang sulit 

dijangkau juga menjadi 

tantangan. aApabila data-

data yang telah dikumpulkan 

masih kurang,  maka proses 

penyelesaian advokasi ini pun 

bisa tertunda.

Setelah terlibat langsung dalam 

proses pemetaan partisipatif 

dan etnografi, saya berharap 
ke depan lebih banyak 

keterlibatan perempuan-

perempuan adat dalam proses 

mendokumentasikan komunitas 

adatnya. Selain sebagai 

pembelajaran dan peningkatan 

kapasitas, keterlibatan 

Perempuan Adat juga 

merupakan wujud kontribusi 

dan perjuangan perempuan adat 

dalam menuntut hak-haknya 

sebagai bagian dari komunitas 

adat dan warganegara.[]
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DAPUR KITA
Selain tempat untuk memasak, dapur juga tempat orang biasa berkumpul dan berbagi 
cerita. Kolom Dapur Kita ini merupakan kabar dan berita tentang kegiatan-kegiatan 
Sekretariat Nasional PEREMPUAN AMAN. Tulisan-tulisan dalam bagian ini dimaksudkan 
agar kader perempuan adat mendapatkan informasi, kabar dan berita tentang “isi dapur” 

Sekretariat Nasional PEREMPUAN AMAN.  

R
apat Kerja Nasional PEREMPUAN AMAN 
adalah salah satu mekanisme pengambilan 
keputusan organisasi. Sepanjang 2015-

2017, PEREMPUAN AMAN telah melaksanakan 
Rakernas sebanyak tiga kali. Kegiatan Rakernas III 
ini dilaksanakan tanggal 3 dan 4 Desember 2017 di 
Arch Hotel Bogor, Jawa Barat dengan memilih tema 
“Memperkuat Kepemimpinan Perempuan Adat Untuk 
Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender”. Tema 
ini berasal dari suatu keprihatinan karena hingga saat 
ini ketidakadilan gender semakin meluas di Indonesia, 
sementara kepemimpinan dan kepeloporan perempuan 
adat masih dirasakan lemah.  

Rapat Kerja Nasional III
PEREMPUAN AMAN

Siti Meysaroh
Kontributor
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Pimpinan Sidang Rakernas III PEREMPUAN AMAN.

Foto: Dok. PEREMPUAN AMAN.

Rakernas kali ini diikuti oleh 

sebanyak 31 orang. Dewan 

Nasional PEREMPUAN AMAN 

dari Region Kalimantan, Region 

Sulawesi, Region Sumatera dan 

Region Bali Nusra hadir dalam 

kegiatan ini. Sementara, peserta 

lain yang hadir merupakan 

anggota dan calon anggota 

dari Wilayah Pengorganisasian 

seperti PHD Flores Barat, PHD 

Lombok Tengah, PHD Lombok 

Timur, Komunitas Rendu, PHD 

Barito Timur, PHD Sekatak, 

PHKom Binua Manyalitn, 

PHD Paser, PHD Samarinda, 

Komunitas Pamona, PHD 

Kotamobagu, PHD Luwu Utara, 

PHD Hangkalea, PHKom 

Menteng, PHKom Terjun, 

PHD Deli, PHD Serdang, PHD 

Benakat, PHD Tanoh Pak-

Pak, PHD Tano Batak, PHD 

Makelega, PHD Masohi, PHKom 

Tananahu, Ketua BPHW AMAN 

Maluku, dan PHD Osing. 

Kegiatan Rakernas ini dimulai 

dengan laporan Ketua Panitia 

penyelenggaraaan Rakernas III 

PEREMPUAN AMAN, Yuyun 

Kurniasih. Rakernas yang 

dipimpin oleh Lilis (PHD 

Bartim) Rantawati (PHD 
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Pimpinan Sidang Rakernas III PEREMPUAN AMAN.

Foto: Dok. Puji.

Serdang) dan Narsih (PHD 

Sekatak) ini mengesahkan 

laporan kemajuan organisasi 

yang dibawakan oleh Ketua 

Umum PEREMPUAN AMAN 

Devi Anggraini dan laporan dari 

Dewan Nasional PEREMPUAN 

AMAN. Rakernas juga 

menetapkan garis-garis besar 

program kerja PEREMPUAN 

AMAN, yang selanjutnya akan 

disempurnakan oleh Ketua 

Umum sampai akhir Januari 

2018. 

Salah satu keputusan penting 

Rakernas III ini adalah 

pengesahan Anggaran Rumah 

Tangga  (ART) yang disepakati 

sebagai mekanisme untuk 

mengatur urusan organisasi 

yang tidak tertuang di dalam 

Statuta PEREMPUAN AMAN 

selama periode 2015-2020. 

Rakernas III juga mengesahkan 

anggota sebanyak 583 anggota 

baru PEREMPUAN AMAN dan 

menetapkan kartu iuran anggota 

dan kartu anggota PEREMPUAN 

AMAN. Rakernas ini juga 

menyepakati Iuran Anggota 

sebanyak Rp. 5.000/bulan. 

Terdapat juga kesepakatan 

bahwa di dalam satu tahun, 
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Sepanjang proses 

Rakernas III ini, para 

peserta tampak serius 

mengikuti persidangan, 

berargumentasi serta 

belajar tentang tata cara 

pengambilan keputusan 

organisasi. Para peserta 

juga tampak belajar 

dengan cepat untuk 

berpartisipasi secara 

aktif  dalam Rakernas 

ini.  

wilayah pengorganisasian 

berhak untuk mengelola uang 

iuran sebanyak 10 bulan. 

Sementara, 2 bulan lainnya 

akan dikelola oleh Ketua Umum 

PEREMPUAN AMAN untuk 

menjalankan agenda konsolidasi 

organisasi. 

Sepanjang proses Rakernas 

III ini, para peserta tampak 

serius mengikuti persidangan, 

berargumentasi serta belajar 

tentang tata cara pengambilan 

keputusan organisasi. 

Para peserta juga tampak 

belajar dengan cepat untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam 

Rakernas ini.  

Namun, masih terdapat 

tantangan ke depan yang cukup 

berat. Salah satu tantangan 

yang dirasakan adalah belum 

ada partisipasi dari region 

Papua. Tantangan lainnya 

adalah ketidakhadiran Dewan 

Nasional untuk region Jawa 

dan minimnya partisipasi dari 

Wilayah Pengorganisasian di 

Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Barat.[]   
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D
i tengah arus deras pembangunan Indonesia 
saat ini, perempuan adat hidup dalam kondisi 
yang tak mudah. Hutan dan ladang tempat 

para perempuan adat menggantungkan hidup 
banyak berganti menjadi perkebunan sawit atau 
pertambangan. Ladang penggembalaan terancam oleh 
proyek pembangunan infrastruktur. Kehilangan tanah, 
hutan, ladang, serta krisis air, pangan dan jeratan 
hutang menambah beban hidup perempuan adat. 
Namun, perempuan adat bukannya menyerah dan 
pasrah atas kondisi hidupnya. Mereka terus bergelut 
dan berjuang untuk mengatasi masalah-masalah akut 
yang diakibatkan oleh proyek pembangunan. 

Bergelut di Tengah 
Arus Perubahan

Seminar Nasional “Situasi Terkini 

Perempuan Adat di Indonesia”

Siti Meysaroh
Kontributor
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Perkebunan kelapa sawit di wilayah adat Rangan, Paser,  Kalimantan Timur.

Foto: Dok. PEREMPUAN AMAN.

Suara, pengalaman dan 

inisiatif para perempuan adat 

di beragam penjuru Nusantara 

itu dituturkan dalam Seminar 

Nasional “Situasi Terkini 

Perempuan Adat di Indonesia” 

pada  5 Desember 2017, 

di Arch Hotel Bogor, Jawa 

Barat. Seminar ini merupakan 

acara puncak dari  kegiatan 

sebelumnya yaitu Focus 

Group Discusion (FGD) dan 

Bengkel Penulisan Engendering 

Participatory Maping (EPM). 

Kegiatan seminar nasional 

ini menghadirkan beberapa 

narasumber yaitu Yurni 

Sadariah (Paser, Kaltim), 

Modesta Wisa (Dayak 

Kanayatn, Kalbar), Julrevko 

Manduapessy (Tananahu, 

Maluku) dan Devi Anggraini 

(PEREMPUAN AMAN). Proses 

diskusi dimoderatori oleh Diana 

Gultom dan menghadirkan 

tiga penanggap yaitu; 

Yunianti Chuzaifah (Komnas 

Perempuan), Dian Kartika 
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(Koalisi Perempuan Indonesia/

KPI) dan Arimbi Heroepoetri 

(Tim Asistensi PEREMPUAN 

AMAN). 

Yurni Sadariah menuturkan 

situasi perempuan adat di 

Komunitas Rangan, Kalimantan 

Timur. Sejak kelapa sawit 

diperkenalkan tahun 80-an 

bersamaan dengan program 

transmigrasi, kehidupan 

perempuan adat berubah 

drastis. “Sejak itu, perempuan 

adat mengalami kesulitan 

berladang. Sawit hadir 

bersamaan dengan hadirnya 

tikus dan tupai yang masuk 

ke rumah kami. Ketika musim 

kemarau kami harus pergi 

mencari sumber mata air dan 

berebut air”, tutur Yurni. Tetapi, 

Yurni dan teman-temannya 

di PHD Paser tidak menyerah 

dan terus berjuang. Mereka 

saat ini sedang menghidupkan 

kembali anyaman tradisional, 

solong penias atau bakul 

untuk menaruh benih. Praktik 

anyaman ini dilakukan sebagai 

upaya untuk menambah 

penghasilan para perempuan, 

menyelamatkan pengetahuan 

adat, sekaligus untuk menekan 

tingkat alih fungsi lahan.  

Sementara, Modesta Wisa 

menceritakan perubahan 

hilangnya benih lokal milik 

masyarakat adat Binua 

Manyalitn akibat pengenalan 

pestisida. Akibatnya, saat 

ini banyak perempuan adat 

yang sakit akibat terpapar 

bahan kimia. Modesta Wisa 

juga menceritakan perubahan 

wilayahnya akibat masuknya 

perusahaan perkebunan 

sawit. Selain alam yang rusak, 

banyak perempuan adat yang 

kehilangan tanah dan harus 

menjadi buruh perusahaan 

dengan gaji yang rendah. 

Modesta Wisa bersama dengan 

perempuan adat di PHD 

Manyalitn saat ini sedang 

membangun Sekolah Adat 

Samabue. Sekolah ini dibentuk 

supaya pengetahuan perempuan 

adat seperti anyaman, budidaya 

pertanian, sejarah dan cerita 

rakyat, serta masakan tradisonal 

dapat diwariskan kepada 

generasi muda. Dalam sekolah 

adat tersebut, Perempuan Adat 

dari kalangan pemuda dan 

lansia terlibat tak hanya sebagai 

inisiator tetapi juga pengajar 

sekolah adat.  
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“Kami masih hidup terjajah 

dengan kehadiran HGU dari 

PTPN XIV. Selama tiga puluh 

tahun mereka telah mengambil 

tanah nenek moyang kami. 

Kami, masyarakat adat, tak ingin 

kembali ke HGU jilid II”, tutur 

Julvreko. Ia menggambarkan 

bagaimana masyarakat adat 

kehilangan tanah dan kehilangan 

pengetahuan atas obat-obatan 

tradisional. Julvreko juga 

menceritakan perlawanan kaum 

perempuan yang setiap saat 

harus siap-sedia menghadapi 

kedatangan perusahaan.  

Devi Anggraini kemudian 

merefleksikan bahwa situasi 
yang dialami perempuan 

adat saat ini adalah hasil dari 

proyek-proyek pembangunan. 

Serbuan pembangunan 

mengakibatkan subsistensi dan 

kemandirian perempuan adat 

justru dihancurkan. “Peran 

dan fungsi perempuan adat 

hilang, sementara feodalisme 

dan patriarki masih berjalan. 

Padahal, peran perempuan adat 

dalam menjaga pengetahuan 

dan kelestarian lingkungan 

sangatlah besar. Karena ruang 

perempuan adat itu bukan 

hanya sepetak dapur, tetapi 

luas hingga wilayah adat”, tutur 

Devi.

Kemudian, tiga penanggap 

memaparkan pandangan 

mereka. Yunianti Chuzaifah 

(Komnas Perempuan) 

memperlihatkan bagaimana 

perempuan selama ini menjaga 

keutuhan hidup: tanah, budaya 

dan kehidupan. Dian Kartika 

(KPI) mengantarkan bahwa 

situasi perempuan adat akan 

terus berganti dan berubah. 

Dulu tidak menggunakan 

uang, sekarang menggunakan 

uang. Dulu relasi sosial kuat, 

sekarang menjadi lemah dan 

longgar. Karena itu, menurutnya, 

perempuan adat perlu 

mengantisipasi perubahan-

perubahan tersebut.  Sementara 

Arimbi menyoroti pentingnya 

perempuan adat untuk terus 

menguatkan hak-haknya atas 

wilayah adat, identitas dan 

pengetahuannya pada beragam 

level kebijakan.[]
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U
ntuk memantapkan langkah organisasi, pada 
30 November-2 Desember 2017, PEREMPUAN 
AMAN mengadakan Rencana Strategis (Renstra) 

yang bertempat di Hotel Arch Bogor. Diskusi tentang 
Renstra ini merupakan diskusi pembuka sebelum 
diadakannya Rapat Kerja Nasional III. Acara Renstra 
ini difasilitasi oleh Abdon Nababan dan dihadiri oleh 
30 anggota PEREMPUAN AMAN, lima di antara 
anggota tersebut merupakan para penggerak awal 
organisasi perempuan adat ini sejak dilahirkan pada 
Kongres AMAN IV di Tobelo pada tahun 2012. Salah 
satu alasan mendasar diadakannya Renstra ini 
adalah untuk memetakan dan mempelajari kekuatan, 
kelemahan, ancaman dan peluang yang ada di dalam 
organisasi PEREMPUAN AMAN . 

Catatan Rencana Strategis 

PEREMPUAN AMAN

Yuyun Kurniasih
Staf Keorganisasian, Sekretariat Nasional PEREMPUAN AMAN
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Sepanjang agenda Renstra 

ini para perempuan adat 

anggota PEREMPUAN AMAN 

secara bersemangat berupaya 

memetakan kelemahan dan 

ancaman organisasi mereka 

selama ini. Di antara kelemahan 

yang paling utama dirasakan 

adalah: krisis identitas dan 

banyak perempuan adat yang 

tidak mengenali komunitas 

adatnya sendiri; belum ada 

kemandirian dari organisasi 

perempuan adat; serta minimnya 

pengetahuan perempuan 

adat terhadap aturan dan 

mekanisme perlindungan hak. 

Sementara, ancaman organisasi 

yang diidentifikasi oleh para 
perempuan adat adalah: 

perampasan wilayah kelola 

perempuan adat, kekerasan dan 

kriminalisasi perempuan adat 

dan konflik internal di dalam 
masyarakat adat.

Sedangkan kekuatan yang 

dipaparkan oleh anggota 

PEREMPUAN AMAN adalah 

adanya organisasi, wilayah 

adat, dan pengetahuan dan 

keterampilan perempuan adat 

seperti tenunan, anyaman, 

sekolah adat dan lainnya. Di 

Perempuan adat Manyalitn membuat kerajinan tangan dari rotan.

Foto: Dok. PEREMPUAN AMAN.
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antara peluang yang ada dalam 

organisasi perempuan adat di 

antaranya adalah kebijakan 

pemerintah yang mendukung 

masyarakat adat seperti 

Putusan MK soal hutan adat dan 

penganut agama kepercayaan, 

dan UU Desa. Peluang yang 

lain adalah jaringan organisasi 

perempuan adat yang mulai 

banyak, mulai dari pemerintah 

desa dan daerah, LSM, dan 

organisasi swasta lainnya. 

Begitu juga dengan informasi 

dan program dari pemerintah 

dan swasta untuk sektor 

pendidikan, kebudayaan dan 

pariwisata juga dipandang 

sebagai peluang yang dimiliki 

oleh organisasi perempuan adat 

untuk lebih maju berkembang.

Setelah menganalisis kekuatan 

dan peluang dan dihadapkan 

dengan kelemahan dan ancaman, 

peserta Renstra kemudian 

memutuskan untuk membuat 

sebuah rumusan strategi 

bersama PEREMPUAN AMAN 

ke depan, yaitu “mengelola 

kekuatan dan peluang untuk 

mengatasi ancaman dan 

kelemahan”. Rumusan ini 

kemudian diturunkan menjadi 
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tiga tujuan strategis, yaitu: (1) 

Menggunakan pengetahuan 

dan keterampilan perempuan 

adat untuk mengatasi 

masalah organisasi; (2) 

Memanfaatkan jaringan kerja 

dan program pemerintah untuk 

memajukan pengetahuan dan 

keterampilan perempuan adat 

(3) Memanfaatkan jaringan 

kerja dan Peraturan Daerah/

Desa dan program desa 

untuk mempertahankan dan 

mengelola wilayah kelola 

perempuan adat; 

Berdasarkan tiga tujuan 

strategis ini, para peserta 

Renstra kemudian merumuskan 

program-program strategis 

organisasi. Dengan mengguna-

kan strategi semacam ini, 

PEREMPUAN AMAN ke depan 

diharapkan untuk dapat lebih 

berani dan tampil keluar untuk 

menunjukkan  pengetahuan, 

keterampilan, dan kekuatan 

jaringannya untuk mengatasi 

krisis identitas dan ancaman 

atas perampasan wilayah kelola 

perempuan adat.[]    
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BENIH
Benih merupakan bagian terpilih yang ditanam dan disemai. Ia awal mula dimana 
harapan digantungkan untuk dapat menuai buah kerja keras yang dilakukan. Rubrik 
ini merupakan ‘persemaian’ gagasan, ide, atau pendapat untuk disebarluaskan serta 
ditanamkan bagi seluruh kader dan anggota PEREMPUAN AMAN di seluruh nusantara.

PENTINGNYA RUU

MASYARAKAT ADAT

Devi Anggraini
Ketua Umum PEREMPUAN AMAN

T
ahun ini, 2018 telah memasuki bilangan tahun 
kesembilan belas gerakan masyarakat adat 
melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

(AMAN) memperjuangkan pengakuan, perlindungan 
dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat melalui 
suatu Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat 
(RUU MA). Perjalanan panjang yang menguras energi 
gerakan masyarakat adat dan para pendukungnya. 
Pembahasan RUU MA sedang bergulir di DPR RI, 
tengah menanti Daftar Inventarisasi Masalah dari 
Pemerintah dikirimkan untuk segera dibahas di ujung 
masa sidang tahun 2018.
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Mengapa penting mengawal 

RUU Masyarakat Adat dengan 

perspektif gender. Pertama, 

RUU MA yang diusulkan belum 

memiliki sudut pandang keadilan 

dan kesetaraan gender. Hak-

hak spesifik Perempuan Adat 
dan kelompok rentan lainnya 

(disabilitas, pemuda, lansia, 

ekspresi gender yang berbeda) 

hilang dan diringkus dalam 

satu kategori saja: Masyarakat 

Adat. Padahal ada hak-hak 

yang spesifik dan sangat khusus 
hanya dialami oleh Perempuan 

Adat dan kelompok rentan. 

Kedua, beragam kebijakan 

dan peraturan yang ada 

belum mampu melindungi hak 

kolektif perempuan adat. Kami 

mencermati kebijakan dan 

peraturan yang tersedia masih 

melihat dalam kerangka hak-

hak perempuan sebagai individu 

warga negara. Perlindungan 

atas hak kolektif perempuan 

adat belum memiliki tempat.

Pengetahuan Perempuan Adat, 

penguasaan dan pengelolaan 

ruang hidup yang khas  serta 

berbagai praktik ritual yang 

memainkan peran penting 

dalam pengelolaan sumberdaya 

alam yang berkelanjutan belum 

dlindungi secara hukum, malah 

cenderung dikriminalisasi, 

dipinggirkan dan diabaikan. 

Sebagai contoh, persalinan 

tradisional yang telah 

dipraktikkan dan dikembangkan 

perempuan adat sampai saat ini 

(terutama di wilayah yang tidak 

tersedia layanan kesehatan 

medis) dapat dikriminalisasi 

jika tidak didampingi tenaga 

kesehatan. Begitu juga dengan 
praktik pengolahan lahan  

yang sering dianggap sebagai 

penyebab kebakaran hutan, 

pengetahuan atas benih yang 

selama ini dikembangkan 

perempuan adat akan terganjal 

hak paten, hak memungut 

untuk memenuhi kebutuhan 

hidup yang menjadi praktik 

harian perempuan adat seperti 

mengumpulkan teritip di pesisir, 

kayu bakar, rebung, jamur 

dan banyak lagi di kampung-

kampung membuat perempuan 

dikriminalisasi dengan tuduhan 

pencurian.  Seluruh pengetahuan 

perempuan adat dan praktiknya 

yang dikembangkan secara 

kolektif dari waktu ke waktu 

belum memiliki ruang dalam 

kebijakan di Indonesia. Untuk 

itu RUU MA merupakan peluang 

strategis bagi perempuan 
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adat menempatkan hak-hak 

kolektifnya. 

Ketiga, PEREMPUAN AMAN 

menyadari, bagi perempuan adat 

keterwakilan atau representasi 

saja tidaklah cukup. Belajar 

dari pengalaman sekurangnya 

19 tahun dalam gerakan 

masyarakat adat, wacana 

perempuan adat dan hak-haknya 

hanya dibicarakan dikalangan 

perempuan adat saja. Tenggelam 

dalam isu besar masyarakat 

adat. Ruang bersuara dan 

menyuarakan kepentingan dan 

hak-haknya haruslah direbut 

sendiri oleh perempuan adat. 

Ternyata kehadiran perempuan 

adat mutlak dalam menyuarakan 

tentang kesetaraan dan keadilan 

gender. Salah satu pilihan 

PEREMPUAN AMAN adalah 

melibatkan diri secara intensif 

pembahasan RUU MA dengan 

cara memberikan masukan 

substansi dan mengubah 

redaksi yang berpihak pada 

perempuan adat dan kelompok 

rentan lainnya. Partisipasi 

aktif PEREMPUAN AMAN 

merupakan perjuangan keras 

perempuan adat untuk terlihat, 

mendapatkan pengakuan dari 

Komunitas adat Rendu mendukung serta mendorong pengesahan

 RUU Masyarakat Adat menjadi UU.

Foto: Dok. PEREMPUAN AMAN.
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pemerintah dan beragam pihak 

serta mematahkan anggapan 

PEREMPUAN AMAN  sebagai 

organisasi pelengkap dalam 

gerakan masyarakat adat.     

Saat ini PEREMPUAN AMAN 

bersama 18 organisasi dan 

individu-individu sebagai 

pendukung  dan pemerhati 

masyarakat adat, lingkungan, 

sumberdaya alam, jaringan kerja 

perempuan dan perempuan adat 

membentuk Koalisi Pengawal 

RUU Masyarakat Adat. 

Diantaranya:  AMAN, Debtwatch 

Indonesia, HUMA, Jurnal 

Perempuan, KALYANAMITRA, 

Koalisi Perempuan Indonesia 

(KPI), KOMNAS PEREMPUAN, 

Konsorsium Pembaruan Agraria 

(KPA), LAKPESDAM NU, 

MERDESA INSTITUT, PPMAN, 

Rimbawan Muda Indonesia 

(RMI), SAMDHANA, SAWIT 

WATCH, SATUNAMA, The Asia 

Foundation (TAF), WALHI dan 

YLBHI. Koalisi ini mengawal 

pembahasan RUU Masyarakat 

Adat di DPR dan Pemerintah serta 

menyoroti lambannya proses 

pembahasan untuk mengakui, 

melindungi, dan memenuhi hak-

hak masyarakat adat, khususnya 

hak-hak perempuan adat. 

Ruang untuk Membangun 
Gerakan Perempuan Adat

Sedari awal, perjuangan untuk 

mengawal RUU Masyarakat Adat 

dengan perspektif gender telah 

menjadi ruang dan kesempatan 

yang digunakan Perempuan 

Adat mengkonsolidasikan 

dirinya. Tahun 2011 di 

Bogor, pertama kalinya RUU 

Pengakuan dan Perlindungan 

Hak-Hak Masyarakat Adat 

(RUU PPHMA) dikonsultasikan 

dengan kelompok perempuan 

adat perwakilan dari 7 region, 

yaitu Sumatra, Kalimantan, 

Jawa, Bali-Nusa Tenggara, 

Sulawesi, Kepulauan Maluku 

dan Papua. Meski secara 

substansi masukan perempuan 

adat untuk RUU PPHMA 

kala itu seperti menguap dan 

entah dimana keberadaanya. 

Bahkan konsultasi dengan 

keleompok perempuan adat 

tidak tercatatkan dalam proses 

konsultasi RUU PPHMA di 

AMAN. Tetapi, momentum ini 

digunakan perempuan adat 

untuk membentuk konsolidator 

regional yang berperan 
melakukan konsolidasi 

perempuan adat di region 

masing-masing sebagai 

persiapan penyelenggaraan 
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Temu Nasional I perempuan 

adat (selanjutnya dinamakan 

PEREMPUAN AMAN) tahun 

2012 di Tobelo, Maluku 

Utara. Proses pengawalan 

RUU PPHMA ini berhasil 

memfasilitasi perempuan adat 

bertemu, melakukan konsolidasi 

tingkat kampung, regional dan 

nasional. Pertemuan-pertemuan 

ini pula yang menghantarkan 

proses konsultasi mengenai 

organisasi perempuan adat 

dari waktu ke waktu telah 

digunakan secara sadar 

oleh perempuan adat untuk 

membangun, menyatukan dan 

menguatkan cita-cita bersama 

mewujudkan kehidupan yang 

setara dan berkeadilan melalui 

organisasinya.

Perempuan Adat  perlu terus 

duduk bersama dan bicara 

bersama: Apa itu wilayah 

kelola Perempuan Adat? Apa 

peran dan fungsinya bagi 

kehidupan mereka? Bagaimana 

Perempuan Adat mengelola 

dan mengatur ruang hidup 

dan kekayaan alamnya? Apa 

tantangan dan masalah yang 

muncul saat ini dalam wilayah 

kelola Perempuan Adat? Empat 

Aksi komunitas adat Rendu menolak pembangunan Waduk Lambo.

Foto: Dok. PEREMPUAN AMAN.
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hal ini perlu terus dibicarakan, 
direfleksikan dan sekaligus 
diurus melalui perjuangan 
sehari-hari, dalam kehidupan 
harian.

Sekarang, perempuan adat 
kembali menggunakan 
momentum RUU MA 
untuk merefleksikan dan 
mendefinisikan seluruh 
pengetahuan, praktik, 
pengaturan yang dilakukannya 
dan kelembagaan informal dan 
formal perempuan adat agar 
dapat dirumuskan menjadi hak-
hak kolektif perempuan adat. 

PEREMPUAN AMAN tidak 
hanya ingin merebut ruang tetapi 
juga mencoba memenangkan 
substansi yang politis.

Meskipun perjuangan yang 
paling penting bukanlah hanya 
soal menyusun dokumen 
atau memobilisasi dukungan 
sosial dan politik untuk RUU 

Masyarakat Adat berperkspektif 

gender saja. Di tingkat kampung 

atau wilayah adat, Perempuan 

Adat mesti mendiskusikan, 

menemukan dan berjuang untuk 

membuat hak-hak individual 

dan kolektif Perempuan Adat 

Aksi Perempuan Adat dalam rangkaian KMAN I tahun 1999.

Foto: Dok. AMAN.
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tampil (visible), mengemuka 

dan terwujud. 

Perempuan Adat Sedang 

Bergerak!   

Di beberapa tempat, 

PEREMPUAN AMAN sedang 

menyaksikan bagaimana 

kepercayaan diri Perempuan 

Adat mulai menguat, 

berkembang secara individu dan 

berjuang untuk dan bersama 

keluarga serta komunitasnya. 

Melalui penelusuran dan 

mencatat kesejarahan kampung 

mendorong perempuan adat 

melakukan diskusi dan refleksi 
bersama secara teratur tentang 

wilayah kelola perempuan 

adat. Keberanian perempuan 

adat membangun basis 

klaim berdasarkan temuan, 

situasi terkini serta resiko 

yang tengah menanti mereka 

secara signifikan menunjukkan 
partisipasi aktif Perempuan Adat 

dalam pengawalan Rancangan 

Peraturan Daerah (Ranperda) 

terkait dengan peraturan 

Masyarakat Adat. Saat ini, 

kami melihat Perempuan 

Adat berbicara lantang 

dan memberikan masukan 

Pengetahuan Perempuan Adat, 

penguasaan dan pengelolaan ruang hidup 

yang khas  serta berbagai praktik ritual 

yang memainkan peran penting dalam 

pengelolaan sumberdaya alam yang 

berkelanjutan belum dlindungi secara 

hukum, malah cenderung dikriminalisasi, 

dipinggirkan dan diabaikan.
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berdasarkan pengalaman hidup 

mereka. 

Kami juga terus menyaksikan 

perempuan adat saat ini mampu 

berargumentasi, menggugat 

dan bersuara lebih keras. Suara 

yang lantang tentang tidak 

adanya pelibatan perempuan 

adat dalam mekanisme 

pengambilan keputusan di 

organisasi masyarakat adat. 

Mereka berjuang untuk 

menjadi pengurus karena tahu 

bahwa organisasi adat tidak 

berpihak pada mereka. Mereka 

menuntut akses dan manfaat 

yang lebih adil pada tanah 

dan sumberdaya alam lainnya, 

karena menyadari bahwa 

perempuan adat berjuang keras 

untuk merebut kembali tanah 

mereka. Mereka juga menggugat 

penjualan tanah yang banyak 

dilakukan oleh pihak laki-laki 

tanpa persetujuan perempuan 

adat. Mereka mulai bangkit dan 

terlibat dalam banyak rapat dan 

forum dalam Aliansi Masyarakat 

Adat, menuntut keterwakilan 

dan keterlibatan secara penuh.

 

Perjuangan untuk kesetaraan 

dan keadilan bagi perempuan 

adat memang belum terjadi 

secara merata. Perjuangan 

ini butuh proses, waktu 

dan kerja keras. Karena itu, 

diskusi bersama, refleksi dan 
konsolidasi perlu terus dilakukan 

untuk menopang perjuangan 

untuk keadilan dan kesetaraan 

perempuan adat.[]     
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REMPAH
Rempah adalah tanaman atau tumbuhan yang digunakan untuk membuat 
makanan menjadi lebih segar, harum dan enak. Berangkat dari filosofi itu, rubrik 
Rempah ini bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan 
untuk perjuangan para perempuan adat se-Nusantara.  

Namuk1 Bertanya,
Ina2 Menjawab

Muntaza
Direktur Program dan Komunikasi

Sekretariat Nasional PEREMPUAN AMAN

1 Sapaan bagi perempuan Malind Anim yang belum menikah.
2 Sapaan untuk seorang ibu.

Namuk: Tanah kami tanah 

adat. Tetapi negara kasih masuk 

perusahaan dan rebut kami pu 

tanah. Apa kami ada hak?

Ina: Pemerintah Indonesia 
punya kewajiban untuk 

melindungi, menghormati dan 

memenuhi hak-hak masyarakat 

adat, termasuk hak atas tanah, 

hak budaya, hak ekonomi 

dan hak lainnya. Pemerintah 

telah berjanji di hadapan 

banyak negara di dunia dengan 

menandatangani Deklarasi PBB 

tentang Hak-Hak Masyarakat 
Adat atau yang biasa disebut 
sebagai UNDRIPs. 

Namuk: Lalu?
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Ina: UUD 1945 juga 
memandatkan Negara untuk 

mengakui dan menghormati 
identitas, budaya dan hak 

masyarakat adat.

Namuk: Baru kenapa negara 

rebut kami pu tanah? Kami pu 

hutan ditebang habis. Dong 

bilang, itu hutan negara bukan 

hutan adat. Dong kasih masuk 

perusahan sawit di tanah 

kami. Di kampung tetangga, 

dong kasih masuk perusahaan 

tambang. Di hutan itu kami cari 

makan, berburu, berkebun, cari 

ikan buat hidup. 

Ina: Betul. Negara sering lupa. 

Negara sering bilang seluruh 

wilayah Indonesia daratan dan 
lautan, tanah dan hutan adalah 

milik Negara. Tetapi, mulai tahun 

2013, Indonesia sudah punya 
Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 35 yang menyatakan Hutan 

Adat Bukan Hutan Negara. 

Supaya diakui sebagai hutan 

adat, masyarakat adat harus 

membuktikan identitas dan 

wilayah adatnya di hadapan 

Negara. 

Namuk: Tapi dong bawa polisi, 
TNI, pukul bapa-bapa juga 

mama-mama. Mama-mama 

yang lawan dan buang suara, 

dong ancam culik, perkosa atau 
anak dibunuh. Dong bolak-balik 
di kampung. Mama-mama 
tidak rasa aman.

Ina: Kekerasan terhadap 
perempuan adat, apakah 

berupa omongan atau 
kekerasan pada  tubuh tidak 

boleh dilakukan oleh siapapun, 
termasuk pemerintah. Karena 
janji pemerintah Indonesia 
di dalam UNDRIPs dalam 
melindungi dan menghormati 
hak-hak masyarakat adat 

juga memberikan perhatian 

atas kebutuhan perempuan 

adat, pemuda, lansia, serta 

anak-anak. Indonesia juga 
punya UU No. 7 Tahun 1984 
Tentang Pengesahan Konvensi 
Mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Wanita atau yang biasa disebut 

CEDAW. Undang-Undang ini 

menjaminkan hak perempuan, 

termasuk perempuan 

adat untuk tidak dikenai 

diskriminasi serta kekerasan 

dari siapapun.

Namuk: Jadi pemerintah 

dorang tidak boleh ambil kami 
pu hutan? Siapapun juga tidak 
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boleh kasih kekerasan pada 
mama-mama?

Ina: Betul. Karena masyarakat 
adat serta mama-mama, bapa-

bapa, anak-anak, pemuda, 

tetua punya hak-hak sebagai 

masyarakat adat, warga adat 

dan warganegara yang wajib 

dilindungi dan dijamin oleh 
Negara. []
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BELANGA
Seperti namanya, rubrik ini menampung segala macam tulisan atau karya. 

Menghimpun seluruh kekayaan nusantara seperti resep masakan, foto, cerita-
cerita rakyat, sastra, upacara atau lelaku adat dan sebagainya.

Tuola adalah salah satu jenis 

durian yang tumbuh di Pulau 

Kalimantan. Tuola biasanya 

tumbuh di hutan-hutan bekas 

ladang atau di kebun-kebun 

rotan. Tinggi Tuola mencapai 

10 atau 15 meter. Pohon dan 

buah tanaman ini bentuknya 

mirip buah Lai. Warna kulit 

buahnya agak kekuningan 

(oranye muda) ketika sudah tua 

dan berwarna hijau muda ketika 

berumur muda. Pohon Tuola ini 

memiliki dua jenis. Jenis yang 

berbuah besar, daging buahnya 

berwarna oranye tua dan biasa 

disebut dengan Tuola Terobok. 

Sedangkan Tuola Ulun adalah 

jenis yang berbuah kecil daging 
buahnya berwarna merah 
darah.

Daging buah Tuola beraroma 
khas dengan rasa manis yang 
lembut dan dominan lemak. 
Buah Tuola yang telah matang 
tidak bisa gugur seperti jenis 
buah yang lain. Ketika buahnya 
benar-benar matang, kulit buah 
Tuola akan terbelah dengan 
sendirinya dan daging buah 
beserta bijinya akan berjatuhan. 
Jenis durian ini termasuk 
tumbuhan unik dan dianggap 
sakral oleh masyarakat adat 
Paser, Kalimantan Timur.

Tuola

Yurni Sadariah
Perempuan Adat Paser - PHD Paser

Kalimantan Timur
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Ada legenda di balik keunikan 

tumbuhan ini. Menurut legenda, 

awalnya semua jenis pohon 

buah-buahan yang tumbuh di 

bumi tidak bisa jatuh atau gugur 

seperti sekarang. Agar Pea Puri 

Mate (manusia) bisa dengan 

mudah mengambilnya, Siluq 

ditugaskan untuk melukai setiap 

tangkai buah-buahan tersebut. 

Agar ketika matang, buah-

buahan bisa 

gugur dengan 

s e n d i r i n y a . 

Semua jenis 

buah-buahan 

t a n g k a i n y a 

sudah dilukai 

oleh Siluq, 

kecuali Tuola. 

Pada saat Siluq 

akan melukai tangkai buah 

Tuola, tangan Siluq terluka dan 

mengeluarkan darah, darah 

dari tangan Siluq  menetes 

mengenai buah Tuola dan 

menyebabkan warna daging 

buah Tuola menjadi merah. 

Karena tangannya terluka, 

Siluq batal melukai tangkai 

buah Tuola sehingga buah Tuola 

tidak bisa gugur seperti jenis 

durian lainnya saat matang. 

Saat tangannya terluka dengan 

secara spontan, Siluq beputus 

(mengucap sumpah); 

1.”Pea puri mate” (manusia) 

tidak boleh makan buah ini 

kecuali bersyarat. Syaratnya 

setiap orang yang baru pertama 

kali makan buah ini harus 

disuapi dengan menggunakan 

besi tuo (senjata yang bertuah) 

seperti keris, mandau, pisau 

atau tombak. Jika dilanggar 

maka orang yang memakan 

buah tersebut akan mate 

bedaya (mati 

berdarah) atau 

mati karena 

k e c e l a k a a n , 

terbunuh atau 

dibunuh atau 

mati karena 

melahirkan.

2.”Pea puri mate” (manusia) 

tidak boleh menanam pohon 

Tuola kecuali orang yang 

sudah berusia lanjut dan tua. 

Jika ditanam oleh orang yang 

masih muda, Tuola tidak akan 

bertahan hidup lama atau 

jika pohon Tuola hidup hingga 

berbuah, maka yang menanam 

akan mengalami pulu’ (pendek 

umur).

Menurut kepercayaan orang 

Paser, Siluq adalah seorang 
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perempuan sakti. Setiap hal 

yang diucapkan olehnya pasti 

akan menjadi kenyataan. Siluq 

dianggap sebagai leluhur orang 

Paser. Mitos ini dipercaya oleh 

sebagian masyarakat adat Paser 

hingga sekarang. 

Saat ini Tuola sudah jarang sekali 

ditemukan. Selain karena kebun 

rotan dan hutan sebagai tempat 

habitatnya semakin habis, 

faktor lainnya adalah karena 

tidak sembarang orang boleh 

dan bisa menanam pohon ini. 

Hal ini menyebabkan tanaman 

Tuola semakin terlupakan. 

Apalagi hutan sebagai habitat 

asli pohon ini semakin habis 

ditebang sehingga Tuola 

semakin langka. Padahal, cita 

rasa Tuola jauh lebih nikmat 

dibandingkan durian. Daging 

Tuola yang belum matang bisa 

dikukus sebagai kudapan atau 

dibuat sayur dengan rasa yang 

mirip seperti ubi rebus. []

Pada saat Siluq akan 

melukai tangkai 

buah Tuola, tangan 

Siluq terluka dan 

mengeluarkan darah, 

darah dari tangan Siluq  

menetes mengenai buah 

Tuola dan menyebabkan 

warna daging buah 

Tuola menjadi merah. 

Karena tangannya 

terluka, Siluq batal 

melukai tangkai buah 

Tuola sehingga buah 

Tuola tidak bisa gugur 

seperti jenis durian 

lainnya saat matang.
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Kuliner Nusantara

Sayur Daun Paku dan 

Daun Pepaya

Bahan yang diperlukan:

Daun paku diiris, daun papaya 

diiris, kelapa setengah butir yang 

telah diparut,garam,cabe hijau 

diiris,bawang merah diiris

Cara Membuat:

- Sayur paku dan daun papaya 

ditaruh di dalam wajan sebelum 

ditaruh di atas api

- Masukan santan kental

- Masukan semua bumbu, aduk 

hingga merata

- Api dinyalakan dengan 

wajan yang sudah berada 

di atas api

- Setelah mendidih, 

diangkat dan masukan 

garam secukupnya
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Anyang Pakis:

Anyang Pakis merupakan 

jenis masakan sayur yang 

terkenal di daerah Sumatera 

Utara. Sayuran ini dicampur 

dengan udang & Sangat cocok 

dimakan dengan bubur pedas.

Bahan yang diperlukan:

Sayur paku, toge, udang 

basah, kelapa, ketumbar, 

bawang putih, cabe keriting 

dan cabe rawit, sereh, bawang 

merah, jeruk nipis, garam, 

gula pasir.

Cara Membuat:

- Ketumbar disangrai, sereh 

dimemarkan, bawang 

putih,cabe keriting,cabe 

merah, bawang merah, 

dihaluskan,

- Kelapa yang telah 

diparut kemudian 

disangrai,setelah setengah 

kering masukan udang 

yang telah dibersihkan

- Tunggu sampai udangnya 

matang, kemudian angkat 

dan umbuk setengah halus

- Potong bawang merah dan 

cabe keriting, pakis dan 

toge direbus terpisah

- Setelah pakist toge matang, 

campurkan dengan bumbu 

yang telah disangrai, diiris 

dan dihaluskan, aduk hingga 

merata dan siap dihidangkan.

Sumber: Resep KMAN V Tobelo
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Abu hitam

Putih kuning

Lembek berbatu

Keras Terbelah

Akulah kelimpahan

Hidup kehidupan

Darah perang

Di atas ku

Rebut rampas 

Atasku

Kapan Usai?

Tak Kuasa 

Berlari

Melerai

Meneriakkan berhenti

Merdekakan napas kami

Atas Tanah ini.

Puisi ini diadaptasi dari tulisan 

etnografi Wilhelmina Seni.   

Tanah
Muntaza

Direktur Program dan Komunikasi

Sekretariat Nasional PEREMPUAN AMAN
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BAHASA PLANET
Bahasa merupakan alat komunikasi utama bagi manusia. Melalui bahasa, manusia dapat 

mengekspresikan segala sesuatu sehingga mudah untuk menyampaikan kepada orang lain. 

Rubrik ini berusaha menjembatani perbedaan bahasa yang seringkali digunakan sehingga 

memudahkan setiap anggota dan kader PEREMPUAN AMAN untuk memahami artinya.

Konsolidasi
Berkumpul dan Bicara untuk mengambil tindakan bersama

Wilayah Pengorganisasian
Terdiri dari satu atau lebih kampung domisili anggota PEREMPUAN 
AMAN yang menjadi tempat belajar dan bertindak bersama-sama

Pengorganisasian
Cara dan tindakan bersama untuk melakukan perubahan sosial 

[mengubah nasib] yang setara dan berkeadilan
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