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Deforestasi

Illegal logging

Penetapan Kawasan TNBBS

Konflik TNBBS dengan Masyarakat Adat

Peran penting budaya masyarakat setempat mampu mendorong konservasi kawasan Taman
Nasional Bukit Barisan Selatan sehingga pengelolaan sumber daya alam hayati dan
pemanfaatannya dapat dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan
persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan
nilainya.
Pantang larang atau pamali merupakan makna larangan yang diungkapkan oleh orang-orang
terdahulu dalam kondisi masyarakat yang masih mistis, pantang larang adalah hal yang bersifat
tidak tertulis, namun bisa memberikan faedah yang baik bagi yang mematuhinya dan bisa
mendatangkan kemudaratan bagi yang melanggarnya .
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana pantang larang yang masih
dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat suku Semende Maipu berperan dalam konservasi
sumber daya alam untuk pelestarian wilayah TNBBS dilihat dari tujuh unsur budaya.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif.
Dengan pendekatan etnografi. Etnografi merupakan desain penelitian yang
mendeskripsikan pola yang sama dari nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa
dari kelompok yang berkebudayaan sama.

Sasaran dan Informan Penelitian
Adapun informan dalam penelitian ini diambil dari keluarga yang berdiam Dusun Lame
Banding Agung di wilayah zona inti TNBBS yaitu 5 keluarga yang mewakili masyarakat
yang tinggal di talang Cemara, talang Sinar Semende, Talang Tengah, Talang
Kepahyang dan Talang Batu Betiang

PANTANG LARANG BERDASARKAN
SISTEM BAHASA
PANTANG LARANG

MAKNA

Jangan nube di ulu mandian

Tidak boleh melakukan pencemaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun oranglain

Nutuh ranting peninggighan

Pantang bagi siapapun untuk merusak keindahan alam atau lingkungan yang ada

Jangan ncapakkan dedak di muke lawang
dusun

janganlah melakukan sesuatu yang akan membuat bencana bagi masyarakat kita

Jangan Nyule di dalam dusun

Jangan memecah belah dan membahayakan masyarakat

Jangan Nyelundupkan bubuk racun

Memasukkan bencana ke dalam masyarakat dengan mencari senang sendiri dengan
menyusahkan masyarakat

Ncapakkah kapagh di muka ghumah
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tidak mengenal kebersihan

Dilarang membuka hutan kecuali semak
belukar

akan merusak tanaman yang sudah ada disana sebelumnya dan merusak cadangan alam

Dilarang membuang bangkai dihulu sungai

Sungai akan menjadi kotor

Dilarang berburu dan menganggu binatang
yang dilindungi

Akan merusak ekosistem

Dilarang membuang sulingan nilam
kesungai

Akan membunuh semua ikan yang ada di sungai dan potensi ikan di dalamnya

PANTANG LARANG BERDASARKAN
SISTEM PENGETAHUAN
Kegiatan
Mempersiapkan lahan
untuk menanam padi

Menebas semak
belukar

Dilarang menggunakan zat-zat racun

Menebangi pohon

Dilarang menebang pohon yang masih
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Tujuan
Akan merusak kesuburan
tanah dan merusak pohon
lainnya

Pohon-pohon yang masih
kecil ini akan bermanfaat
kecil, merusak tumbuhan yang
dilindungi, dilarang menebang pohon untuk mempertahankan
yang tumbuh di sekitar sumber mata kesuburan tanah, mencegah
erosi, dan mempercepat
air, dilarang menebang pohon yang
kembalinya kesuburan
tumbuh di sekitar tempat keramat.
tanah ketika lahan tersebut
diistirahatkan

PANTANG LARANG BERDASARKAN
SISTEM KEKERABATAN DAN ORGANISASI SOSIAL
• Salah satu upaya dalam pelestarian adat serta juga menjaga kelestarian alam dalam sistem
kekerabatan melalui perkawinan dalam suku semende ialah adat tunggu tubang.

• Adat Tunggu Tubang dari Jeme Semende, penguasaan dan pengelolaan sumberdaya diberikan kepada
anak perempuan tertua dalam masing-masing keluarga.
• Rumah dan lahan pertanian ini tidak boleh dijual, karena sebagai harta warisan maka tunggu tubang
juga akan mewariskan kepada anak perempuan yang pertama di kemudian hari
• Banyaknya kasus alih fungsi lahan menimbulkan masalah sosial di berbagai wilayah Indonesia. Bukan
saja menyebabkan berkurangnya lahan sawah tetapi juga mempengaruhi aspek teknologi usaha tani
serta kelembagaan terkait. Sebagai ahli waris, tunggu tubang mempunyai hak menelola,
mempertahankan keberadaan lahan tersebut, pencegahan terjadinya fargmentasi tanahpun dapat
dipertahankan. Sehingga memungkinkan adanya jaminan suplai pangan di wilayah tersebut.
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PANTANG LARANG BERDASARKAN
SISTEM PERALATAN HIDUP DAN TEKNOLOGI
KEGIATAN

PERALATAN

LARANGAN

Bertani

-

Dilarang menggunakan pestisida,
insektisida

Menangkap Ikan

-

Menggunakan bajak yang dibantu kerbau
Traktor
Cangkul
Sabit dan parang
Menumbuk padi dengan lesung, dan juga
ada pakai heller
Alat pancing
Bubu
Jala atau jaring
Parang
Tombak
Jaring
Perangkap berupa kandang yang telah
diberi umpan dan jerat tali
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Berburu

Dilarang menggunakan racun,
setrum, putas maupun bom

-

-

Tidak boleh berburu harimau,
gajah, badak, siamang, beruang,
burung rangkong, dan hewan
yang hampir punah
Dilarang menggunakan senjata
api

PANTANG LARANG BERDASARKAN
SISTEM EKONOMI/MATA PENCARIAN
LARANGAN

AKIBAT

Dilarang membuka lahan di sumber mata air

Mencemari air

Dilarang membuka lahan di tanah yang berwarna Tanaman tidak akan tumbuh karena tanah tidak
keputih-putihan dan berpasir
subur
Dilarang membuka hutan dengan kemiringan yang Menyebabkan erosi
tajam
Dilarang membuka hutan baru/rimba kecuali
belukar

Akan mengurangi cadangan hutan

Dilarang memburu hewan yang dilindungi

akan merusak ekosistem

PANTANG LARANG BERDASARKAN
SISTEM RELIGI
KEGIATAN
Membuka lahan

UPACARA
Besebut

KEGIATAN UPACARA
dilakukan dengan cara membawa sedekah (biasanya memotong ayam)
di atas lahan yang akan dibuka, membaca surat Al-Fatihah, dan diakhiri
dengan makan bersama

Pembakaran

upacara jampi ayik

dimana air dengan ukuran 3 liter diberi mantera lalu dipercik-percikan
pada sekeliling

Penugalan

nembai nugal

Panen

upacara ritual nembai ngetam

MAKNA
Meminta izin kepada puyang-puyang

maksud agar api tidak menyebar atau
menjalar ketempat lain yang tidak
diinginkan
Dalam upacara ini disediakan sejenis sesajian berupa Serabi empat
Upacara ini dimaksudkan agar padi yang
puluh, bubue sembilan, lemang tujuh batang, satu bumbung air, junjung ditanam dapat tumbuh dengan baik dan
dan benih-benih padi yang direndam dengan air selasih atau kemangi. terbebas dari serangan hama dan penyakit
Lalu baca mantera tolak bala
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Sesajian ini berupa serabi 40, bubue 9, lemang 7 batang, air satu gelas.
Lalu dibaca mantera dengan membakar menyan. Upacara ini diakhiri
dengan menuai padi sebanyak 7 langgum

PANTANG LARANG BERDASARKAN
SISTEM KESENIAN
• Salah satu kesenian yang menggambarkan akan pemeliharaan lingkungan ialah
kesenian musik terbangan yang berisi syair-syair tentang pujian kepada Nabi
Muhammad SAW.
• Musik terbangan ini dimainkan dalam prosesi arak-arakan yang dilakukan saat
pernikahan. Penghargaan manusia terhadap alam terlihat pada kebersihan yang
dilakukan, penduduk tidak membuang sampah mulai dari pelaku arak-arakan,
penonton maupun keluarga dari pengantin. Lingkungan yang bersih dan udara yang
segar membuat pertunjukan semakin meriah. Setelah arak-arakan berlangsung dan
resepsi pernikahan dilakukan maka warga akan membersihkan sampah ataupun
properti yang tidak digunakan lagi seperti bambu yang digunakan untuk panjat pinang,
miniatur kapal yang digunakan untuk mengangkat pengantin dan juga membersihkan
lingkungan disekitar desa untuk membuat desa kembali nyaman.

Kesimpulan
1. Institusi informal yang mengatur pelestarian alam hadir di banyak
masyarakat. Sebuah sistem larangan juga ada masyarakat Semende.
Larangan berkisar dari tabu ketat di mana suatu spesies atau area
dilarang oleh nenek moyang hingga norma-norma sosial yang
menyangkut perilaku yang dapat diterima ketika berhubungan
dengan sumber daya alam di TNBS.
2. Pantang larang yang ketat menawarkan perlindungan nyata bagi
spesies yang terancam, juga mengurangi tekanan pada beberapa
spesies endemik yang penting secara ekonomi.
3. Norma sosial, di mana sanksinya berupa penolakan sosial,
mendorong praktik pemanenan berkelanjutan

Saran
• Institusi informal harus mendapat perhatian yang lebih besar agar
peran konservasi masyarakat lokal dapat diakui secara adil dan agar
potensi sinergi dengan tujuan konservasi dapat terwujud.
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Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses deforestasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)
yang mengakibatkan habitat bagi satwa liar terancam punah. Pantang larang yang dianut oleh suku Semende
diharapkan mampu menjadi pendukung dalam konservasi wilayah TNBBS. Tujuan penelitian adalah
menggambarkan dan menganalisis penerapan pantang larang sebagai unsur budaya pendukung konservasi
TNBBS. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode etnografi, informan terdiri dari
5 orang yang terdiri dari ketua adat dan ketua talang suku Semende yang masih menerapkan budaya Suku
Semende. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa dalam konservasi TNBBS masyarakat suku Semende Desa Lame Banding Agung
menerapkan pantang larang berdasarkan tujuh unsur budaya berupa 1) sistem bahasa; 2) sistem pengetahuan;
3) sistem kekerabatan dan organisasi sosial; 4) sistem peralatan hidup dan teknologi tentang alat dan teknologi;
5) pantang larang berdasarkan sistem ekonomi/mata pencaharian; 6) sistem religi; dan 7) sistem kesenian.
Kesimpulan penelitian ini bahwa adanya pantang larang yang ada pada budaya masyarakat lokal merupakan
salah satu pendukung konservasi.
Kata Kunci : Konservasi; Pantang Larang; Unsur Budaya

Abstract
This research was motivated by the process of deforestation in the Bukit Barisan Selatan National Park
(TNBBS) which resulted in the habitat for wildlife being threatened with extinction. The abstinence embraced by
the Semende is expected to be a supporter in the conservation of the TNBBS area. The purpose of the study was
to describe and analyze the application of abstinence as a cultural element supporting the conservation of
TNBBS. The type of research carried out is qualitative research with ethnographic methods, the informants
consist of 5 people consisting of the traditional leader and the head of the Semende talang who still apply the
Semende culture. Data collection techniques through observation, in-depth interviews and documentation. The
research findings show that in the conservation of TNBBS the community of Lame Banding Agung village applies
abstinence based on seven cultural elements, namely 1) language system; 2) knowledge system; 3) kinship
system and social organization; 4) live equipment system and technology regarding tools and technology; 5)
abstinence based on the economic system/livelihood; 6) religious system; and 7) the arts system. The conclusion
of this study is that the existence of abstinence that exists in the culture of the local community is one of the
supporters of conservation.
Keywords : Conservation; Element Cultural, Taboo

PENDAHULUAN
Salah satu taman nasional yang berada
di bagian selatan dari wilayah pulau Sumatera
ialah Taman Nasional Bukit Barisan selatan
(TNBBS). Kawasan Taman Nasional Bukit

Barisan Selatan merupakan salah satu
kawasan strategis yang menjadi aset sumber
daya alam dalam menjaga kelangsungan
ekosistem yang berada di dalam dan
disekitarnya, baik keseimbangan kehidupan
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flora, fauna maupun sebagai wahana yang
pada dasarnya sangat berperan terhadap
kelangsungan sumber-sumber kehidupan bagi
manusia yang berada disekitar kawasan.
Akan tetapi kondisi saat ini tidak demikian
adanya, akibat proses deforestasi yang telah
dilakukan oleh banyak pihak di TNBBS
mengakibatkan habitat bagi satwa liar terancam
punah. Menurut penelitian Suyadi (2011) yang
menjadi penyebab deforestasi di TNBBS
seperti illegal logging, hak penguasaan hutan,
tingginya harga kopi, lemahnya penegakkan
hukum, dan situasi sosial-ekonomi di tingkat
lokal dan nasional. Hal ini tentu saja
mengancam kehidupan masyarakat yang ada
di sekitar kawasan TNBBS yang tidak lain ialah
masyarakat suku Semende Dusun Lame
Banding Agung yang hidup berbatasan dengan
kawasan TNBBS.
Di sisi lain masyarakat suku Semende
juga menerima dampak akibat adanya
kebijakan
pemerintah
dalam
penetapan
Kawasan Taman Nasional. Masyarakat suku
Semende yang sebelumnya memiliki wilayah
adat untuk dikelola oleh komunitasnya tidak lagi
dapat melakukan itu, karena sebagian besar
wilayah adat mereka masuk ke dalam kawasan
TNBBS. Akhirnya terjadi konflik vertikal antara
TNBBS dengan masyarakat Suku Semende
Dusun Lame Banding Agung atas wilayah
adatnya.
Konflik
tersebut
menyebabkan
beragam pelanggaran atas hak-hak masyarakat
adat (Wina&Vera, 2016).
Penelitian yang dilakukan oleh Pasha
dan Susanto (2009) di kawasan TNBBS
diperoleh hasil bahwa hampir semua perambah
yang diteliti mengetahui akan peraturanperaturan yang terdapat di tanah kawasan
(TNBBS). Akan tetapi karena mereka tidak
memiliki kebun, tidak memiliki pekerjaan,
terdesak kebutuhan ekonomi dan banyaknya
kebun kopi yang terlantar, serta rendahnya
biaya untuk mendapatkan lahan di dalam
kawasan TNBBS semakin meningkatkan
kecenderungan mereka untuk tetap merambah
kawasan TNBBS. Minimnya kegiatan yang
melibatkan partisipasi masyarakat setempat
oleh
pihak
TNBBS,
seperti
kegiatan
penghijauan, penyuluhan dan tata batas di

kawasan
Sekincau
juga
menyebabkan
rendahnya pengetahuan masyarakat serta
kepedulian terhadap TNBBS. Apabila kondisi
seperti ini dibiarkan, tentu saja akan merugikan
semua pihak, terlebih dalam kawasan hutan
yang dilindungi maka diperlukan kesadaran
akan perlindungan kawasan TNBBS agar
mampu hidup selaras dengan alam dan
kehidupan di sekitarnya.
Pantang larang atau pamali merupakan
makna larangan yang diungkapkan oleh orangorang terdahulu dalam kondisi masyarakat
yang masih mistis, pantang larang adalah hal
yang bersifat tidak tertulis, namun bisa
memberikan faedah yang baik bagi yang
mematuhinya
dan
bisa
mendatangkan
kemudaratan
bagi
yang
melanggarnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini (2015) di
desa Singengu diperoleh bahwa taboo
memasuki lubuk larangan di sungai Batang
Gadis yang bermakna konservasi area sungai
sebagai salah satu tempat mencari nafkah bagi
warga. Kawasan sungai Batang Gadis sejak
lama dikenal dengan kandungan emasnya.
Emas-emas yang ada di sungai tersebut
biasanya juga memiliki musim. Jika sawah
belum bisa dipanen, hasil kebun dan ladang
juga belum bisa dijual, saat itulah emas-emas
di sungai mulai dapat di-‘dulang’. Dengan
adanya larangan tersebut, area sungai menjadi
terjaga dari eksplorasi berlebihan.
Penelitian yang dilakukan oleh Sofia,
Sumarni dan Amiruddin (2016) tentang
kepercayaan masyarakat desa Kemiren dalam
melestarikan lingkungannya dengan mematuhi
aturan alam salah satunya dengan ialah bentuk
kepercayaan terhadap kompleks situs makam
Buyut Cili. Situs Buyut Cili bukan hanya berupa
bangunan makam saja, namun juga meliputi
beberapa wilayah lain termasuk beberapa
sumber air, area persawahan, ladang dan
pemukiman terdekat. Karena itu warga dilarang
membuang sampah di sekitar mata air, dan
kotoran untuk menjaga kebersihan mata air,
dilarang menebang pohon disekitar sumber air
supaya mata air tetap terjaga kelestariannya.
Dari kompleks situs makam Buyut Cili ini
kemudian
muncul
sebuah
kepercayaan
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masyarakat yang mampu menjaga kelestarian
lingkungan hidup.
Pantang larang yang hidup dalam tradisi
sosial masyarakat itu beragam. Pada dasarnya
pantang larang dijadikan sebagai tindakan
boleh atau tidaknya berperilaku agar terhindar
dari segala marabahaya yang tidak diinginkan,
walaupun terkadang bersifat mitos atau
takhayul tetapi sebenarnya juga terdapat nilai
pendidikan serta pengajaran dalam pantang
larang yang telah diwariskan secara turun
temurun. Pantang larang merupakan budaya
yang ada di tiap-tiap daerah, pada setiap
budaya memiliki unsur-unsur yang terkadanung
didalamnya. Terdapat tujuh unsur-unsur
budaya, ketujuh unsur kebudayaan tersebut
adalah bahasa, sistem pengetahuan, sistem
organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan
teknologi,
sistem
ekonomi
dan
mata
pencaharian hidup, sistem religi, serta
kesenian.
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
memberikan gambaran bagaimana pantang
larang yang masih dipertahankan hingga saat
ini oleh masyarakat suku Semende mampu
berperan dalam konservasi sumber daya alam
untuk pelestarian wilayah TNBBS dilihat dari
tujuh unsur budaya.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dan dilakukan di Dusun
Lame Banding Agung. Sumber data diperoleh
secara primer dan sekunder. Informan dalam
penelitian ini terdiri dari satu orang ketua adat
dan empat orang ketua talang yang memenuhi
kriteria dan bisa menjawab mengenai hal yang
berhubungan dengan pantang larang suku
Semende. Teknik pengumpulan data yang
dilakukan
adalah
dengan
observasi
(pengamatan), wawancara, serta dokumentasi.
Analisa data dalam penelitian ini dimulai
dengan menelaah seluruh data yang terkumpul
dari sumber-sumber penelitian yang dilakukan,
yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.
Teknik analisa data menggunakan tiga teknik
yaitu reduksi data, penyajian data dan
pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pantang Larang berdasarkan Sistem Bahasa
Pada
butir
unsur
budaya
yang
merepresentasikan sistem bahasa, penelitian
ini akan mengkaji bagaimana pantang larang
dalam tulisan, lisan, ataupun gerakan yang
dapat menjadi aturan bagi suku Semende
dalam menjaga alam TNBBS. Pantang larang
dalam sistem bahasa pada Suku Semende
berupa petatah, petitih, larangan maupun
aturan
tertulis
yang
telah
disepakati
berdasarkan aturan adat. Hasil penelitian
tentang pantang larang dalam sistem bahasa
akan dijelaskan melalui tabel dibawah ini
Tabel 1. Bentuk Pantang Larang dalam
Sistem Bahasa
Pantang Larang

Makna

Jangan nube di
ulu mandian
Nutuh
ranting
peninggighan

Jangan
melakukan
pencemaran
Pantang bagi siapapun untuk
merusak keindahan alam atau
lingkungan yang ada
Jangan melakukan sesuatu
yang akan membuat bencana
bagi masyarakat

Jangan
ncapakkan dedak
di muke lawang
dusun
Jangan nyule di
dalam dusun
Jangan
nyelundupkan
bubuk racun
Nyemugh padi di
tengah dusun
Ncapakkah
kapagh di muka
ghumah

Jangan memecah belah dan
membahayakan masyarakat
Jangan mengambil untung
untuk dirinya sendiri dan
membawa
bencana
bagi
masyarakat lainnya
Jangan mencari senang sendiri
dengan
menyusahkan
masyarakat
Jangan menjadi orang yang
tidak menjaga kebersihan

Pantang larang dalam bentuk lisan telah
ada semenjak dari puyang-puyang (nenek
moyang) suku Semende yang disampaikan
secara turun temurun ke anak cucunya agar
dilestarikan dan dijalankan. Suku semende
percaya bahwa petatah petitih yang ada
merupakan suatu peringatan dan pedoman
hidup yang apabila dilanggar akan membawa
bencana dan musibah ke dalam dusun (desa).
Makna dari pantang larang yang disampaikan
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berupa peringatan dan himbauan kepada
masyarakat suku Semende untuk selalu
menjaga alam dengan tidak melakukan sesuatu
yang bisa merugikan diri sendiri, orang lain dan
juga bagi alam sekitar.

Pantang
Larang
Berdasarkan
Sistem
Pengetahuan
Sistem
pengetahuan
sangat
luas
batasannya karena mencakup pengetahuan
manusia tentang berbagai unsur yang
digunakan dalam kehidupannya. Pengetahuan
masyarakat suku Semende tentang alam
sekitar terlihat pada sistem pertanian yang
mereka lakukan berdasarkan musim. Saat
musim
panas
masyarakat
mulai
mempersiapkan lahan untuk menanam padi
sawah. Dimulai dengan menebang semak
belukar, kemudian setelah itu menebang pohon
dan dilanjutkan dengan membakar serta
membersihkan sisa pembakaran. Saat musim
hujan tiba, maka lahan tadi siap untuk di
tanam.
Dalam hal mempersiapkan lahan untuk
penanaman padi masyarakat suku Semende
dilarang untuk menggunakan zat-zat racun
untuk membersihkan semak belukar seperti
insektisida dan pestisida karena akan merusak
kesuburan tanah. Kemudian masyarakat juga
dilarang untuk menebang pohon-pohon yang
masih kecil dikarenakan pohon kecil tersebut
akan bermanfaat untuk mempertahankan
kesuburan tanah, mencegah erosi, dan
mempercepat kembalinya kesuburan tanah
ketika lahan tersebut diistirahatkan. Masyarakat
suku Semende mempercayai bahwa dalam
bercocok tanam harus berdasarkan musimmusim yang telah mereka ketahui dari turun
temurun. Dimana berdasarkan waktunya musim
panas terjadi pada bulan Mei hingga bulan
Agustus. Musim hujan terjadi pada bulan
September hingga Desember.
Masyarakat suku Semende juga dilarang
untuk merusak tumbuhan yang dilindungi,
dilarang menebang pohon yang tumbuh di
sekitar sumber mata air, dilarang menebang
pohon yang tumbuh di sekitar tempat keramat,
untuk kayu yang berada dihutan cadangan

pemanfaatan
kayu
harus
berdasarkan
musyawarah, dan masyarakat suku Semende
dilarang menanam ganja dan pemanfaatannya.

Pantang
Larang
Berdasarkan
Sistem
Kekerabatan dan Organisasi Sosial
Kekerabatan
berkaitan
dengan
perkawinan dalam suatu masyarakat karena
perkawinan merupakan inti atau dasar
pembentukan suatu komunitas atau organisasi
sosial. Sementara itu, organisasi sosial adalah
perkumpulan sosial yang dibentuk oleh
masyarakat, baik yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum, yang
berfungsi
sebagai
sarana
partisipasi
masyarakat dalam pembangunan bangsa dan
negara.
Masyarakat suku Semende menerapkan
perkawinan monogami yakni menikah dengan
satu orang saja. Hal ini didasari pada
kompleksnya tugas dan tanggung jawab dari
pihak istri dalam menjalankan rumah tangga
dimana segala kebutuhan sanak saudara harus
dipikul oleh tunggu tubang. tunggu tubang
adalah perempuan tertua di dalam keluarga.
Masyarakat suku Semende menganut agama
Islam, sehingga dalam pernikahan mereka
akan berpedoman kepada ajaran-ajaran
agama. Pantang larang dalam pernikahan
sesuai dengan aturan Islam tentang siapa saja
yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Secara
normatif, pada masyarakat Semende yang
menjalankan
tunggu
tubang,
umumnya
menggunakan pola menetap matrilokal dimana
setelah menikah pasangan menetap tetap pada
pihak keluarga perempuan. Laki laki yang
menempati desa pada umumnya suami dari
tunggu tubang, sedangkan laki-laki atau
saudara laki-laki (Jenang) dari tunggu tubang
kebanyakan merantau dan menyebar pada
daerah barunya.
Dalam aturan adat suku Semende Dusun
Lame Banding Agung seseorang dikatakan
warga suku anggota komunitas adat suku
Semende dan diakui sebagai warga Dusun
Banding Agung apabila memenuhi kriteriakriteria
sebagai
berikut,
yaitu
1)
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seseorang/warga tersebut memang berdarahdaging suku Semende oleh faktor keturunan
dan
melapor
kependudukannya
kepada
perangkat adat dan kepala dusun; 2)
seseorang/warga
tersebut
mempunyai
hubungan
tali
perkawinan
dengan
seseorang/warga suku Semende dan melapor
kependudukannya kepada perangkat adat dan
kepala dusun; 3) seseorang/warga tersebut
merupakan orang luar suku Semende yang
melapor kependudukannya kepada perangkat
adat dan kepala dusun serta diakui komunitas
adatnya, mengakui dan tunduk serta patuh
pada aturan adat suku Semende yang berlaku,
serta yang bersangkutan mengikuti dan
berperan serta dalam ritual dan aktivitas adat
suku Semende tersebut. Bagi pendatang baru
jika ingin membuka lahan, akan diberikan izin
setelah 6 bulan menjadi warga Semende.
Salah satu upaya dalam pelestarian adat
serta juga menjaga kelestarian alam dalam
sistem kekerabatan melalui perkawinan dalam
Suku Semende ialah adat tunggu tubang.
Tunggu tubang, mengemban tugas secara adat
untuk
menjaga,
merawat,
mengelola,
memanfaatkan sumberdaya yang merupakan
harta pusaka keluarga meliputi rumah, sawah,
ladang dan harta benda lainnya yang
diwariskan orangtua kepada anak perempuan
tertua di keluarga. Harta pusaka keluarga
meliputi rumah, sawah, ladang dan harta benda
ini tidak boleh dijual, karena sebagai harta
warisan maka tunggu tubang juga akan
mewariskan kepada anak perempuan yang
pertama di kemudian hari. Selain dari itu,
tunggu tubang juga memiliki peran sebagai
pengikat keluarga luasnya yang mana ketika
terdapat kegiatan-kegiatan tertentu seperti
perkawinan, kematian atau ritual adat lainnya,
tunggu tubang wajib menyediakan kebutuhan
yang akan diperlukan dalam ritual adat
tersebut. Seorang tunggu tubang bertanggung
jawab memenuhi kebutuhan keluarga inti dan
merawat semua orang yang tinggal bersama
dirinya di rumah tunggu tubang, seperti orang
tua dan saudara-saudaranya yang belum kawin
sampai saudara tunggu tubang ini menikah dan
sudah bisa mandiri.

Sebagai ahli waris, tunggu tubang
mempunyai hak mengelola, mempertahankan
keberadaan lahan, dan mencegah terjadinya
alih fungsi serta jual beli tanah. Sehingga
memungkinkan adanya jaminan suplai pangan
dan terjaganya lahan yang ada. Masyarakat
suku Semende di Dusun Lame Banding Agung
masih sangat memegang teguh adat tunggu
tubang ini. Meskipun perempuan tertua tidak
berada di desa, maka tunggu tubang akan
diturunkan pada anak perempuan selanjutnya,
sehingga adat ini tetap terjalankan.
Pantang
Larang
Berdasarkan
Sistem
Peralatan Hidup dan Teknologi
Peralatan hidup yang dipakai masyarakat
semende dibagi berdasarkan kegiatan yang
mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan
sehari-hari
dan
kaitannya
dengan
memanfaatkan hasil alam. Dalam kegiatan
bercocok tanam, ketika akan menanam padi
masyarakat menggunakan bajak yang dibantu
kerbau, cangkul, sabit dan parang, adapun
untuk yang modern sekarang masyarakat juga
sudah menggunakan traktor. Untuk menumbuk
padi sebagian masyarakat masih menggunakan
lesung dan juga ada masyarakat yang memakai
bantuan penggilingan padi huller. Dalam hal
bercocok tanam masyarakat dilarang untuk
menggunakan zat-zat beracun dan juga
pestisida serta insektisida karena akan
menjadikan tanah tidak subur dan juga
berpengaruh terhadap kesehatan.
Dalam
kegiatan
menangkap
ikan
disungai masyarakat menggunakan alat
pancing, bubu, jala atau jaring dan dilarang
menggunakan racun, setrum, putas maupun
bom karena hal itu akan merusak ekosistem
yang ada di sungai dan membunuh ikan-ikan
kecil. Sedangkan ketika berburu, masyarakat
menggunakan parang, tombak, jaring, dan juga
perangkap berupa kandang yang telah diberi
umpan dan jerat tali, dalam berburu masyarakat
dilarang memburu
harimau, gajah, badak,
siamang, beruang, burung rangkong, dan
hewan yang hampir punah.
Pantang
Larang
Berdasarkan
Ekonomi/Mata Pencaharian Hidup

Sistem
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Masyarakat suku semende berburu
sebagai tambahan pendapatan pada saat
musim senggang atau ketika padi sudah
ditanam dan menunggu panen, serta untuk
memenuhi
kebutuhan
rumah
tangga.
Masyarakat biasanya berburu kijang, landak,
atau rusa yang populasinya masih cukup
banyak di lingkungan mereka. Sebelum
berburu, masyarakat melakukan ritual meminta
izin pada puyang-puyang terlebih dahulu. Alatalat yang biasa digunakan oleh masyarakat
dalam berburu menggunakan parang, tombak,
jaring, dan juga perangkap berupa kandang
yang telah diberi umpan dan jerat tali.
Masyarakat dilarang memburu harimau, gajah,
badak, siamang, beruang, burung rangkong,
dan hewan yang hampir punah.
Dalam hal meramu, masyarakat suku
Semende mencari madu, damar, buah
kepahyang, pete hutan untuk dimakan dan
memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.
Masyarakat Suku semende juga beternak,
adapun ternak mereka seperti ayam, bebek,
dan itik. Dalam hal bercocok tanam, pertamatama masyarakat harus mempersiapkan lahan
terlebih dahulu. Untuk itu ada prosedur
membuka lahan yang mesti dipatuhi oleh
masyarakat Suku Semende diantaranya; 1)
Lokasi lahan tidak jauh dari sungai, 2) cari
lahan dengan jenis tanah hitam yang banyak
mengandung humus, 3) posisi lahan miring ke
arah matahari terbit sehingga lebih cepat
mendapatkan sinar matahari di pagi hari, 4)
Keempat, hutan ditumbuhi pohon yang besar
seperti pohon ndelong dan meranti. Hal ini
didasarkan atas pemikiran bahwa tumbuhnya
pohon yang besar berarti memiliki akar yang
dalam (panjang), dan ini pertanda unsur
tanahnya tidak berbatu (cadas). Sehingga
diperkirakan kesuburan tanah tidak hanya ada
dipermukaan saja.
Setelah lahan dibuka, maka dilakukanlah
bercocok tanam. Masyarakat suku Semende
memanfaatkan lahan untuk menanam padi.
Padi yang ditanam adalah padi varietas lokal
jenis tambun yang tingginya mencapai satu
meter dan umurnya mencapai enam bulan.
Setelah dua kali ditanami padi, maka untuk
menjaga kesuburan tanah, lahan ditanami

dengan tanaman lain seperti kopi. Ketika padi
belum berbunga, di sela-sela tanaman padi
ditanami kopi. Cara penanaman kopi seperti itu
akan menyebabkan tanaman kopi bertahan
hidup karena memperoleh embun dari tanaman
padi, dan ketika padi sudah mulai di panen akar
kopi sudah menguat. Masyarakat suku
Semende hanya sekali memanfaatkan lahan
untuk ditanami padi, selebihnya lahan dijadikan
kebun kopi. Sebelum kopi berumur 2 tahun, di
sela-sela tanaman kopi ditanami palawija dan
tanaman pelindung seperti dadap atau jengkol.
Tanaman pelindung mulai ditanam ketika kopi
mulai bercabang untuk pertama kalinya.
Setelah berumur 2 tahun, kopi mulai berbunga
perdana. Setelah hasil kopi mulai menurun,
lahan tersebut ditinggalkan untuk diistirahatkan
(bero). Biasanya dalam waktu 2-3 tahun lahan
tersebut akan menghutan kembali karena
dengan jenis pepohonan yang disisakan untuk
tidak ditebang yaitu pohon ndelong, maka lahan
cepat menghutan kembali dan siap dibuka lagi.
Tata cara pembukaan hutan seperti ini
kondusif bagi kelestarian hutan. Hanya saja
tata cara ini sudah banyak ditinggalkan, salah
satunya dipengaruhi digantikannya peran
lembaga adat dengan lembaga formal (birokrasi
pemerintah)
untuk
pembukaan
hutan.
Akibatnya
keterikatan
masyarakat
suku
Semende terhadap nilai-nilai yang selama ini
mengatur perilaku untuk membuka hutan mulai
memudar. Dalam hal menangkap ikan,
masyarakat suku Semende menggunakan alat
pancing, bubu, jala atau jaring dan dilarang
menggunakan racun, putas, bom, maupun alat
peledak dalam mencari ikan. Salah satu
kebiasaan masyarakat suku Semende saat ikan
masih ada dirumah maka mereka tidak akan
turun mencari ikan kembali.
Pantang Larang Berdasarkan Sistem Religi
Adat dan kebudayaan Semende dalam
hal religi yang berhubungan dengan konservasi
TNBBS terdapat pada saat pembukaan lahan
dimana saat pembukaan lahan masyarakat
suku Semende harus memperoleh izin dari
ketua adat dan juga meminta izin kepada
penghuni hutan dengan melakukan ritual
besebut. Besebut merupakan ritual dengan
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menyebut nama puyang-puyang, dengan cara
membawa sedekah (biasanya memotong
ayam) di atas lahan yang akan dibuka,
membaca surat Al-Fatihah, dan diakhiri dengan
makan bersama. Kemudian saat pembakaran
lokasi yang akan dijadikan lahan, secara adat
terlebih dahulu dilakukan ritual upacara jampi
ayik, dimana air dengan ukuran 3 liter diberi
mantera lalu dipercik-percikan pada sekeliling
lahan dengan maksud agar api tidak menyebar
atau menjalar ketempat lain yang tidak
diinginkan.
Pada saat penugalan (menanam) diawali
dengan upacara ritual nembai nugal. Upacara
ini dimaksudkan agar padi yang ditanam dapat
tumbuh dengan baik dan terbebas dari
serangan hama dan penyakit. Dalam upacara
ini disediakan sejenis sesajian berupa Serabi
empat puluh, bubue (bubur) sembilan warna,
lemang tujuh batang, satu bumbung (wadah)
air, junjung dan benih-benih padi yang
direndam dengan air selasih atau kemangi.
Lalu baca mantera tolak bala. Selanjutnya
penanaman dengan tujuh mata tugal yang diisi
dengan benih padi. Kemudian saat panen padi
juga diawali dengan upacara ritual nembai
ngetam. Sesajian ini berupa serabi 40, bubue
(bubur) 9 warna, lemang 7 batang, air satu
gelas. Lalu dibaca mantera dengan membakar
menyan. Upacara ini diakhiri dengan menuai
padi sebanyak 7 langgum (kepalan tangan).
Dusun Lame Banding Agung juga
memiliki daerah keramat yang merupakan
cagar budaya, seperti di Talang Kaur ada
makam Sri Dewi dan Aji Rahman dan makam
Depati Macan Negara, harus dijaga wajib
dipelihara dan diurus. Disekitar wilayah keramat
di larang untuk berbicara kotor, melakukan
perbuatan
asusila,
serta
melakukan
pengerusakan seperti menebang pohon,
membuka lahan maupun aktivitas yang
merusak wilayah keramat tersebut.
Pantang
Larang
Berdasarkan
Sistem
Kesenian
Dalam sistem kesenian suku semende
salah satu kesenian adalah adanya musik
terbangan yang berisi syair-syair tentang pujian
kepada
Nabi
Muhammad
Saw
untuk

mengingatkan dan memberikan nasihat yang
baik kepada pelaku maupun penonton.
Pertunjukan musik terbangan berkaitan dengan
dakwah karena disetiap syair yang dinyanyikan
berisikan tentang kisah-kisah, teladan dan
riwayat hidup Nabi Muhammad SAW.
Nilai-nilai budaya tercermin dalam
pertunjukan musik terbangan berhubungan
dengan lima aspek yaitu tuhan, manusia, alam,
kerja dan waktu sehingga menghasilkan nilai
religi, tanggung jawab, gotong royong,
solidaritas, nilai ekonomi dan nilai cinta budaya.
Prosesi arak-arakan yang dilakukan di alam
dengan tanah sebagai pijakan penting dalam
pertunjukan, matahari sebagai pencahayaan,
dedaunan sebagai properti. Penghargaan
manusia
terhadap
alam
terlihat
pada
kebersihan yang dilakukan, penduduk tidak
membuang sampah mulai dari pelaku arakarakan, penonton maupun keluarga dari
pengantin. Lingkungan yang bersih dan udara
yang segar membuat pertunjukan semakin
meriah. Setelah arak-arakan berlangsung dan
resepsi pernikahan dilakukan maka warga akan
membersihkan sampah ataupun properti yang
tidak digunakan lagi seperti bambu yang
digunakan untuk panjat pinang, miniatur kapal
yang digunakan untuk mengangkat pengantin
dan juga membersihkan lingkungan disekitar
desa untuk membuat desa kembali nyaman.
SIMPULAN DAN SARAN
Beberapa praktik pantang larang yang
sudah dijelaskan di atas merupakan warisan
leluhur yang masih dipertahankan hingga saat
ini oleh masyarakat yang menganutnya. Hal ini
dapat dijadikan sebagai salah satu strategi
perlindungan dan pelestarian lingkungan alam
yang
sudah
terbukti
dalam
upaya
keberlanjutannya. Pentingnya internalisasi nilainilai ekologi dari kearifan lokal dalam
pengelolaan lingkungan alam merupakan
bentuk konservasi alam. Nilai-nilai kearifan
lokal yang ada pada masyarakat lokal penting
untuk dipertahankan dan dirawat agar
masyarakat memiliki tanggung jawab dalam
menjaga dan melestarikan lingkungan alamnya
serta menghormati hak-hak alam itu sendiri.
Adanya larangan, tabu dan mitos yang ada
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pada budaya masyarakat lokal dalam
mengelola lingkungan alam merupakan salah
satu
cara
mempertahankan
pelestarian
lingkungan alam. Hal tersebut merupakan
bagian dari kehidupan masyarakat.
Saran yang diberikan berdasarkan hasil
penelitian yaitu diharapkan pada masyarakat
Suku Semende untuk lebih melestarikan serta
mewariskan
budaya-budaya
yang
telah
diajarkan oleh para tetua atau leluhur dahulu
agar tetap terjaganya keseimbangan antara
adat, budaya serta pengelolaan alam karena
alam yang ditempati saat ini akan diwariskan
juga pada anak cucu kelak. Bagi Pemerintah
agar mendorong akan konservasi alam melalui
kerjasama dengan masyarakat yang tinggal
disekitar Taman Nasional Bukit Barisan dengan
budaya-budaya serta kearifan lokal masyarakat
setempat yang ada dan harus direalisasikan
dengan pengakuan atas budaya atau kearifan
lokal tersebut.
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