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ABSTRAK

Suku Akit menghuni daerah aliran sungai Selat Morong di Desa Titi Akar, Kecamatan Rupat Utara dan
Desa Hutan Panjang, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Ciri khas yang mendasari
budaya mereka adalah kehidupan mereka yang nomaden dengan matapencaharian berburu dan mencari
ikan pada bentang lahan hutan dan sebagai lingkungan alamnya. Hutan dengan ekosistem di dalamnya
adalah gudang bahan makanan, sumber air, serta bahan kayu dalam pembuatan perahu dan rumahnya.
Kemudian lingkungan hutan yang dahulu lebat menjadi berkurang akibat perluasan perkebunan rakyat dan
perusahaan penebangan kayu. Permasalahannya adalah Bagaimana lingkungan alam memengaruhi aspek
matapencaharian masyarakat Akit di Pulau Rupat? Apakah aspek mata pencaharian berkaitan dengan struktur
sosial dalam Teori Ekologi Budaya ?Teori yang digunakan adalah Teori Ekologi Budaya untuk melihat
berbagai hal yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat Akit melalui observasi lapangan dan pemanfaatan
sumber-sumber pustaka.Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif. Perubahan lingkungan
alam dalam kehidupan Suku Akit lambat laun juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan bahkan struktur
sosialnya. Misalnya perubahan fungsi hutan akan merubah aspek matapencaharian, teknologi, pengetahuan,
dan juga pada budaya materi yang dihasilkannya. Perubahan mata pencaharian akibat terjadinya perubahan
fungsi hutan yang terjadi tidak serta merta merubah struktur sosial masyarakatnya, tetapi hanya mengalami
penyesuaian sebagai bentuk adaptasi masyarakatnya.
Kata kunci: budaya, lingkungan, suku Akit, struktur sosial

ABSTRACT

Akit tribes inhabiting river flow are the Strait of Morong Titi Akar village, North Rupat District and Hutan
Panjang Village, Rupat District, Bengkalis Regency, Riau Province. Characteristics that underlie their culture
is their nomadic life with hunting and fishing livelihoods on forests and landscape as natural environment.
Forest ecosystem in it was a warehouse of food, water, and wood materials in the manufacture of the boat
and the house. Then forest environment which the ancients bushy being decrease caused by plantantion
expansion of society and wood logging company. The problem is how the natural environment affects the
livelihood aspect of Akit society in Rupat? What a livelihood aspects has relating to the social structure in
the Theory of Cultural Ecology?. In this study used theory of Cultural Ecology to see things that happen in
the social structure Akit society through field observations and the use of library resources. The method used
is a qualitative-descriptive analyze. Changes in the natural environment in the live of Akit tribe gradually
also affect various aspects of life even social structure. For example: function changing forest will be change
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aspects of livelihood, technology, knowledge, and also on the culture of the resulting material. Changes
of livelihood due to the conversion of forest that occur does not necessarily change the social structure of
society, but only adjusted as a form of adaptation to society.
Keywords: Cultural, Environmental, Akit Tribe, social structure.

A. PENDAHULUAN
Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang penuh dengan keragaman dalam
berbagai segi : suku bangsa, tradisi, sosial budaya, adat-istiadat, agama, dan politik. Karena itu,
banyak pengamat berkebangsaan asing berpandangan bahwa Indonesia adalah miracle, keajaiban
yang sulit dibayangkan (imposible nation) bisa bersatu dalam sebuah negara bangsa. Di tengah
keberagaman itu, Indonesia beruntung punya landasan konseptual yang pada pembukaannya
menyebut dasar negara Indonesia yang dikenal dengan Pancasila dan mengakui keberagaman
Bhineka Tunggal Ika. Meski demikian Indonesia tidaklah bebas dari berbagai permasalahan sosial
termasuk permasalahan berkaitan dengan ekologi atau lingkungan (Azra, 2015:17).
Salah satu bukti kergaman suku Bangsa Indonesia adalah keberadaan suku bangsa
Akit. Suku Akit merupakan salah satu suku yang telah lama mendiami pulau Rupat di wilayah
administrasi Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pulau Rupat merupakan salah satu pulau terluar
di Nusantara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Secara astronomis pulau Rupat terletak pada
posisi 1o45’ -- 2 o10’ LU dan 101o20’ -- 101o50’ BT. Wilayahnya terdiri dari daratan dan perairan
yang luasnya mencapai 1.524,85 Km2. Sebagian besar Suku Akit menghuni daerah aliran sungai
Selat Morong di desa Titi Akar, kecamatan Rupat Utara dan desa Hutan Panjang, kecamatan Rupat
(yang melingkupi bagian selatan pulau Rupat). Ciri khas yang mendasari budaya mereka adalah
kehidupan mereka yang nomaden dengan mata pencaharian berburu dan mencari ikan.
Ciri nomaden diketahui dari cerita turun-temurun tentang migrasi mereka yang berawal
dari Minang (Pagaruyung) pindah ke hutan hingga ke sungai Mandau kemudian ke sungai Siak
Indrapura hingga ke pulau Rupat. Perpindahan lokasi dengan menggunakan sarana sungai bahkan
laut didukung dengan teknologi pembuatan perahu kayu berukuran kecil dan besar yang menjadi
keahlian mereka dari dahulu hingga sekarang. Kemudian berkaitan dengan matapencaharian
berburu jelas bergantung pada keberadaan hutan sedangkan untuk mencari ikan bergantung pada
lingkungan sungai hingga laut. Tidak mengherankan jika mereka memilih lokasi-lokasi dengan
lingkungan alam yang mendukung mata pencaharian mereka. Demikian juga dengan sagu yang
dahulu sebagai makanan pokok, banyak tersedia pada lingkungan hutan yang dekat dengan sungai,
sehingga teknologi tradisional pengolahan sagu juga mereka miliki.
Hutan dengan ekosistem di dalamnya merupakan gudang bahan makanan, sumber air,
serta bahan kayu dalam pembuatan perahu dan pembangunan permukimannya. Di kemudian hari
lingkungan hutan yang dahulu lebat menjadi semakin berkurang akibat perluasan perkebunan
rakyat bahkan perusahaan penebangan kayu. Seiring perjalanan waktu berbagai perubahan
memang terjadi dalam kehidupan masyarakat Akit disebabkan oleh semakin sempitnya kawasan
hutan yang menjadi lingkungan hidupnya. Demikian juga adanya kontak dengan suku atau etnis
lain seperti Cina, Jawa, Melayu di pulau Rupat. Letak geografis yang berbatasan dengan Selat
Malaka sebagai jalur perdagangan internasional, Malaysia sebagai negara tetangga, serta selat
yang menghubungkan dengan wilayah Dumai atau Batam, memudahkan masuknya etnis atau
suku lain ke wilayah ini dan terjadinya kontak budaya.
Berkenaan dengan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas bagaimana
lingkungan alam mempengaruhi aspek mata pencaharian masyarakat Akit di pulau Rupat, apakah
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aspek mata pencaharian berkaitan dengan struktur sosial dalam teori Ekologi Budaya. Pembahasan
dalam tulisan ini berkaitan dengan teori ekologi budaya bertujuan untuk melihat berbagai hal
yang terjadi dalam mata pencaharian maupun struktur sosial masyarakat Akit melalui observasi
lapangan dan pemanfaatan sumber-sumber pustaka. Adapun metode yang digunakan adalah
analisis kualitatif-deskriptif, dengan memperhatikan gejala-gejala sosial-budaya pada masyarakat
Akit dalam kaitan dengan teori tersebut.
B. PEMBAHASAN
a. Teori Ekologi Budaya
Salah satu tokoh dalam teori Ekologi Budaya adalah Julian Steward. Steward (1936) dalam
tulisannya yang berjudul The Economic and Social Basis of Primitive Bands membuat pernyataan
mengenai analisa interaksi antara kebudayaan dan lingkungannya dalam kerangka sebab-akibat
(in causal terms). Steward (1955).juga menjelaskan dengan lebih eksplisit soal hubungan antara
lingkungan dan kebudayaan ini dalam bukunya Theory of Culture Change. Dalam buku ini Steward
menguraikan, mendefinisikan serta mengembangkan apa yang dia sebut sebagai ekologi budaya
(cultural ecology).
Ahimsa Putra (1994) juga menjelaskan bahwa menurut perspektif ekologi budaya unsurunsur pokoknya adalah pola-pola perilaku (behavior patterns), yakni kerja (work) dan teknologi
yang dipakai dalam proses pengolahan atau pemanfaatan lingkungan. Titik perhatiannya adalah
pada analisis struktur sosial dan kebudayaan. Perhatian baru diarahkan pada lingkungan apabila
lingkungan mempengaruhi atau menentukan pola-pola tingkah-laku atau organisasi kerja.
Tujuan umum ekologi budaya menurut Julian Steward (1955: 36) adalah untuk menjelaskan
asal-usul, ciri-ciri dan pola-pola budaya tertentu yang tampak di berbagai daerah yang berlainan.
Selain itu tujuan tersebut dapat dicapai dengan mempelajari relasi antara kebudayaan dan
lingkungannya dalam kurun waktu tertentu. Menurut Steward dalam Ihromi (2006: 68) bahwa
penjelasan untuk beberapa aspek-aspek variasi-variasi kebudayaan dapat dicari dalam adaptasi
masyarakat terhadap lingkungannya.
Julian Steward (1955: 40 - 41) menyebutkan bahwa ada tiga langkah dasar yang perlu diikuti
dalam studi ekologi budaya ini, yakni (1) melakukan analisis atas hubungan antara lingkungan
dan teknologi pemanfaatan dan produksi; (2) melakukan analisis atas pola-pola perilaku dalam
eksploitasi suatu kawasan tertentu yang menggunakan teknologi tertentu, dan (3) melakukan
analisis atas tingkat pengaruh dari pola-pola perilaku dalam pemanfaatan lingkungan terhadap
aspek-aspek lain dari kebudayaan. Selanjutnya juga mengatakan bahwa beberapa sektor kebudayaan
lebih erat kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan daripada sektor-sektor yang lain. Perhatian
utama, menurut dia, perlu diarahkan pada sektor-sektor yang penting ini, yang dia sebut sebagai
inti budaya (cultural core). Selanjutnya Vayda dan Rappaport (1968: 485) melihat dari sudut
pandangan lingkungan hal ini berarti bahwa metodenya menuntut dilakukannya pemfokusan pada
aspek-aspek lingkungan yang penting bagi adaptasi tertentu, bukan pada keseluruhan lingkungan.
Lewat perspektif ini bisa dikemukakan pertanyaan tentang bagaimana variabel-variabel
tertentu, baik budaya maupun lingkungan, berinteraksi; bagaimana kerja mereka diatur dan sampai
di mana tingkat kestabilan sistem yang terbentuk. Namun, seperti dikemukakan oleh Vayda dan
Rappaport, jawaban atas berbagai pertanyaan ini memang tidak dapat dikatakan sebagai penjelasan
tentang asal-usul gejala sosial-budaya tertentu. Untuk menjawab persoalan ini Steward perlu
menoleh ke studi silang-budaya (cross- cultural).
Steward menyebutkan bahwa beberapa sektor dari budaya memiliki hubungan yang
kuat dengan lingkungan daripada sektor lain, dan analisa ekologis harus bisa digunakan untuk
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menjelaskan kesamaan silang- budaya (cross- cultural) hanya ada di inti budaya. Inti budaya terdiri
dari sektor ekonomi masyarakat, yang menonjolkan aktivitas kehidupan dan penyelenggaraan
ekonomi masyarakat. Metode ekologi budaya melibatkan analisa tentang:
a) hubungan timbal balik di antara lingkungan dan eksploitasi atau teknologi produktif;
b) hubungan timbal balik di antara pola perilaku dan teknologi eksploitasi;
c) tingkat dimana pola perilaku cenderung ke sektor lain dari budaya;
Mengingat berbagai kekurangan dalam teori dan metode Steward tersebut, Vayda dan
Rappaport (1968) kemudian mengusulkan sebuah pendekatan lain untuk menelaah hubungan
manusia dengan lingkungannya, suatu pendekatan yang menurut keyakinan mereka akan membawa
kita pada suatu ilmu ekologi yang memiliki hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk
manusia maupun untuk spesies yang lain.
Andrew P. Vayda dan Roy A. Rappaport dalam Ihromi (2006: 68-69) ingin menggabungkan
prinsip-prinsip dari ekologi biologi ke dalam studi ekologi kebudayaan agar dapat merangkumnya
menjadi satu ilmu tentang ekologi. Menurut pandangan ini, unsur-unsur kebudayaan seperti
juga unsur-unsur biologis tunduk juga pada proses seleksi oleh alam dan dapat dianggap bersifat
mampu atau tidak mampu menyesuaikan diri. Jadi lingkungan termasuk lingkungan fisik dan
sosial, berpengaruh terhadap perkembangan dari kebudayaan, yaitu dalam arti bahwa individuindividu dan bangsa-bangsa berperilaku menurut cara yang berbeda mencapai keberhasilan yang
berbeda tingkatnya dalam perjuangan untuk mempertahankann kelompoknya dan jumlah mereka
serta sebagai konsekwensinya, berbeda juga mengenai cara penyampaian atau transmisi pola-pola
perilaku dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Hal ini berbeda dengan pendapat Steward yang menyingkirkan atau memisahkan pembahasan
ekologi budaya dari biologi, dengan menyatakan bahwa dibandingkan dengan potensial genetik
untuk adaptasi, akomodasi (tempat tinggal), dan bertahan hidup, budaya lebih menjelaskan sifat
alami manusia.
b. Perubahan Lingkungan Terhadap Mata Pencaharian dan Struktur Sosial
Suku Akit merupakan salah satu masyarakat dengan kehidupannya yang khas.Seperti Suku
Akit yang berada di Desa Hutan Panjang, lokasi permukimannya dekat dengan sungai Selat
Morong.Nama Hutan Panjang itu sendiri menggambarkan lingkungan aslinya berada di kawasan
hutan yang luas.Kemudian sungai menjadi sarana transportasi berhubungan dengan dunia luar
(menuju laut), memasuki kawasan hutan dari area lain, dan juga sebagai lokasi mencari ikan.
Disebutkan dalam teori ekologi bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya.
Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Ia membentuk dan terbentuk oleh
lingkungan hidupnya (Soemarwoto, 2004: 54). Dengan demikian lingkungan hutan dengan
sungainya sengaja dipilih agar mudah dalam memenuhi kehidupan sehari-hari karena berdekatan
dengan sumber air, sumber bahan makanan, maupun sumber bahan dalam pembuatan moda
transportasi (perahu), maupun bangunan tempat tinggal.
Dalam memperoleh atau mengolah sumber-sumber bahan makanan di dalam hutan dan
ekosistemnya masyarakat Akit memproduksi berbagai peralatan dengan teknologi yang telah
dikuasainya.Teknologi membangun perahu dan rumah panggung berbahan kayu hutan dimiliki
oleh suku Akit. Demikian juga peralatan tradisionalnya seperti senjata dan peralatan perburuan,
peralatan menangkap ikan dan moda transportasinya, serta peralatan perladangan dan pengolahan
bahan pangan, hingga peralatan dalam upacara adat dalam siklus kehidupannya dari lahir hingga
kematiannya.Melalui budaya materinya diketahui bahwa teknologi tradisional dalam pembuatan
peralatan berkaitan dengan matapencahariannya.
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Seperti peralatan tradisional yang tersimpan di rumah keluarga Bapak Ujang Enting.
Peralatan yang digunakan untuk berburu yaitu jerat rusa, tombak (kojor/kojoh) dibuat dari kayu
bunaidan mata besi, sumpit (sumbit) dibuat dari kayu punak dan mata sumpit/pono demek (lihat
foto 2).Peralatan tersebut umum digunakan dalam kegiatan perburuan seperti yang digunakan oleh
masyarakat pemburu dan peramu di tempat lain. Perbandingan dapat dilakukan dengan suku-suku
lain, sumpit misalnya, digunakan oleh masyarakat Punan di Kalimantan dan Wana di Sulawesi
Selatan; tombak (kujur) dikenal oleh suku Anak Dalam di Jambi dan disebut lonjo oleh masyarakat
Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah; serta jerat digunakan oleh Suku Wana di Sulawesi Selatan
untuk berburu babi atau rusa dan disebut jarat oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah
(Danandjaja, 1999: 127; Bellwood, 2000: 195; Guillaud, ed., 2006: 66; Sumantri, 2006: 40).
Selanjutnya peralatan untuk mencari ikan/udang di sungai dan laut, antara lain lukah terbuat
dari bambu,penggi dari rotan, sehambang dari kayu dan mata besi bercabang tiga, dan keranjang
ikan (raga pusat belanak/hage) terbuat dari rotan.Demikian juga peralatan untuk berladangseperti
tugal (tugel)berbahan kayu, tempat padi (bekul) terbuat dari daun pandan.Peralatan tradisional
untuk mengolah bahan makanan yaitu lesung dan alat tumbuk (antan) berbahan kayu, pahut sagu/
parut sagu dari kayu tehendang, dan ayak sagu dari kayu kepau.Berbagai artefak yang digunakan
sebagai peralatan yang masih disimpan oleh suku Akit kini menggambarkan beragam jenis mata
pencaharian pada masyarakatnya, yaitu berburu, menangkap ikan, mengolah sagu, dan berladang/
bertani.

Foto 1a & 1b. Proses dan Kondisi perahu yang
sedang dikerjakan
Sumber : dokumentasi pribadi tahun 2014

Juga terdapat profesi/ mata pencaharian yang memerlukan keahlian khusus seperti
membuat perahu. Perahu merupakan moda transportasi yang penting bagi masyarakat selain
untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lain, juga penting bagi nelayan dalam mencari
ikan di sungai hingga laut. Teknologi yang dikuasai adalah pembuatan perahu lesung (dug-out
canoe) yang dipahat langsung dari kayu utuh dan perahu papan (planked boat) dibuat dari bilah
papan-papan kayu yang dibentuk perahu.Perahu berukuran kecil biasanya menggunakan kayu
rambai.Teknologi pembuatan perahu kayu selain dapat dipelajari sebagian merupakan keahlian
berdasarkan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan bengkel pembuatan
perahu kayu di tepi sungai desa Hutan Panjang menjadi bukti adanya aktivitas tersebut (lihat Foto
1a & 1b).
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Hutan bagi suku Akit merupakan sumber kehidupan sekaligus sumber pengetahuan.
Pemanfaatan jenis pohon tertentu untuk membuat peralatan berburu, mencari ikan, peralatan
perladangan, bahkan peralatan upacara, serta membangun rumah dan membuat perahu menjadi
bagian dalam aspek pengetahuan yang dipahami masyarakat. Demikian juga pengetahuan
penanaman padi dengan sistem perladangan yang dahulu menggunakan tugal. Tugal adalah
alat untuk membuat lubang dalam tanah tempat menanam benih seperti bulir padi, biji kacangkacangan, potongan-potongan batang ubi kayu, biji jagung, dan sebagainya. Kondisi lingkungan
seperti sungai dengan ikan-ikan di dalamnya, rawa dengan tanaman sagu, serta hutan dengan flora
dan faunanya memungkinkan dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari.
Kedekatan masyarakat dengan lingkungan hutan dan ekosistemnya yang terdiri dari tanah,
pohon, hewan, sungai dan sebagainya membentuk kepercayaan tentang makhluk gaib atau makhluk
halus yang menghuni atau mengawalnya yang kekuatannya melebihi kemampuan manusia,
yang disebut kepercayaan animisme-dinamisme. Di dalam kepercayaan tersebut diperlukan
seseorang yang dapat menjembatani hubungan antara manusia dengan alam sekaligus makhluk
gaib penjaganya, sehingga dikenal dukun (Bomo). Kemudian dalam struktur sosial juga harus
dipimpin oleh seseorang yang memahami adat suku Akit yang menjadi tanggung jawab beten/
batin. Penyelenggaraan upacara adat dipimpin oleh Batin dalam pengaturan pelaksanaannya serta
didampingi oleh Bomo sebagai pimpinan spiritualnya. Keduanya menjadi bagian dalam organisasi
sosial masyarakatnya.

Foto 2. Mata sumpit untuk berburu hewan; 3. Peti kayu untuk orang mati; 4. Alat musik Bebana
Sumber : Dokumentasi pribadi tahun 2014

Upacara tradisional umumnya masih terpengaruh kepercayaan animisme/dinamisme
menyangkut siklus hidup seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Upacara-upacara adat yang
lain juga dilakukan seperti upacara penanaman padi, pembuatan rumah, dan bedah kampung.
Upacara penanaman padi dilaksanakan di suatu tempat khusus disertai peralatan seperti langgar/
pelantar kayu yang didirikan di atas tiang-tiang kayu sederhana sebagai tempat meletakkan sesajian.
Demikian juga dengan pengobatan penyakit terkadang juga masih secara tradisional dan
dipercayakan pada seorang Bomo (dukun). Berbagai peralatan yang digunakan sebagai pelengkap
upacara adat adalah tempat sirih (puan) dari kayu, penghancur pinang (gobek), keranda (kehenek),
dan bebana (alat musik perkusi)terbuat dari kulit lutung yang diikat dengan rotan ke kayu perading.
Peralatan lain yang digunakan oleh Bomo (dukun) untuk pengobatan disebut Balai. Balai terbuat
dari bahan kayu bentuknya mirip dengan miniatur rumah dihiasi dengan ornamen kayu berupa
gantungan miniatur kapal, burung untuk tempat meletakkan sesajian (Susilowati, 2007:60, 68).
Berbagai peralatan yang dihasilkan masyarakat Akit menggunakan bahan kayu, bambu,
rotan, atau bagian pepohonan lain yang diperoleh dari hutan. Berkaitan dengan kematian digunakan
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peti kayu berbahan papan kayu atau kayu utuh dari pohon besar (lihat Foto 3). Bahan peralatan
juga ada yang berasal dari hewan seperti peralatan upacara berupa lilin dari sarang lebah, dan
kulit lutung untuk bidang pukul bebana (lihat Foto 4). Pemanfaatan jenis bahan tersebut biasanya
dikaitkan dengan unsur mistisnya. Bebana merupakan peralatan musik yang digunakan dalam
upacara adat, digunakan bersama dengan gong logam pada upacara adat dalam pengobatan,
perkawinan, kematian, panen, dan lainnya.
Hutan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat Akit berkaitan dengan
aspekmatapencaharian, teknologi, pengetahuan, kesenian, religi, dan organisasi sosialnya. Dalam
hal bahasa umumnya masyarakat menggunakan bahasa Melayu, dikenal juga syair-syair tentang
alam yang menyebut hewan dan roh yang menguasai hutan/alam yang dinyanyikan dengan iringan
musik tradisional serta tarian dalam upacara pengobatan oleh Bomo.
Perspektif ekologi budaya oleh Ahimsa Putra (1994) menitikberatkan pada pola-pola perilaku
(behavior patterns), yakni kerja (work) dan teknologi yang dipakai dalam proses pengolahan atau
pemanfaatan lingkungan. Terutama pada analisis struktur sosial dan kebudayaan, selanjutnya
diarahkan pada lingkungan apabila lingkungan mempengaruhi atau menentukan pola-pola tingkahlaku atau organisasi kerja. Dalam kaitan dengan suku Akit maka hutan di pulau Rupat adalah
lingkungan hidup mereka, tempat mencari berbagai sumber kehidupannya.Perubahan lingkungan
alam dalam kehidupan suku Akit lambat laun juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan bahkan
struktur sosialnya. Misalnya perubahan fungsi hutan akan merubah aspek mata pencaharian,
teknologi, pengetahuan, dan juga pada budaya materi yang dihasilkannya.
Perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Akit tidak hanya berkaitan
dengan perubahan lingkungan alam tetapi juga akibat kontak dengan suku atau etnis lain seperti
Cina, Jawa, Melayu di pulau Rupat. Kontak dengan masyarakat lain turut menambah pengetahuan
yang sudah dimiliki sebelumnya. Seperti sistem perladangan dengan cara tradisional lambat laut
berkembang lebih baik seiring pengetahuan baru yang diserap dari suku lain. Dahulu masyarakat
Akit tidak mengenal karet sebagai komoditi yang dapat menaikkan pendapatannya. Hubungan
dengan masyarakat Jawa atau Melayu yang mengusahakan perkebunan karet di pulau Rupat itu
membawa perubahan bagi masyarakat Akit. Perladangan yang diusahakan dahulu hanya bersifat
memenuhi kebutuhan pokok, kini berkembang menjadi peningkatan pendapatan keluarga.
Kini perkebunan karet diusahakan masyarakatnya untuk menunjang perekonomian
masyarakat. Pada tahun 2007 sekitar 800 Ha kebun karet diusahakan masyarakatnya (Sumber:
Kantor Desa Hutan Panjang) dan kini berkembang lebih luas lagi. Perkembangan perkebunan
rakyat selanjutnya memengaruhi luas hutan alamnya.Kondisi ini diperburuk dengan penebangan
hutan di Pulau Rupat.Lingkungan hutan kini semakin lama semakin berkurang di Pulau Rupat. Hal
ini diketahui melalui berita tentang penebangan hutan yang berlangsung di pulau ini dalam media
lingkungan (Ali, 2013)
“PT Sumatera Riang Lestari (SRL) adalah anak perusahaan PT Riau Andalan Pulp
and Paper (RAPP) dibawah grup APRIL (Asia Pacific Resources International
Limited).Sejak diberi IUPHHK HT pada 1992 luas PT SRL dari 143.205 ha berubah
seluas 215.305 Ha pada 2007.Artinya sepanjang 15 tahun luas areal konsesi HTI PT
SRL bertambah seluas 72.100 ha.Konsesi PT Sumatera Riang Lestari di Pulau Rupat
atau Blok IV Bengkalis seluas 38.210 ha”.
Berkenaan dengan perubahan lingkungan hutan menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat
Akit, yaitu terjadi pergeseran pada aspek matapencaharian. Awalnya berburu di hutan, mengambil
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dan mengolah sagu merupakan mata pencaharian utama, kemudian menjadi sampingan/ pelengkap
saja. Demikian juga intensitas mencari ikan di sungai mulai berkurang.Perladangan dan berkebunan
semakin intensif dikerjakan, hingga perkebunan komoditi tertentu seperti karet.Perubahan dan
perkembangan ini juga membawa dampak pada teknologi peralatan yang dibuatnya.Peralatan
berburu dengan menggunakan tombak dan sumpit lambat laun ditinggalkan. Senjata tersebut
sudah tidak dibuat lagi dan sebagian sudah menjadi pajangan.Bahkan penggunaan sumpit sudah
menjadi bagian dari atraksi budaya yang ditampilkan pada event-event tertentu.
Kontak dengan etnis Cina juga membawa perubahan pada aspek religi, karena masyarakat
Akit sebelumnya penganut kepercayaan animisme dan dinamisme kini sebagian menjadi pemeluk
agama Buddha, terutama bagi masyarakat Akit di desa Titi Akar, kecamatan Rupat Utara. Namun
masyarakat Akit masih mempertahankan sebagian tradisi lamanya.Hal ini dapat dilihat dari bentukbentuk makamnya yang jauh berbeda dibandingkan dengan makam-makam masyarakat keturunan
etnis Cina. Demikian juga upacara-upacara adat dalam kaitan dengan kepercayaan lama masih
dilaksanakan oleh masyarakatnya, seperti upacara dalam siklus kehidupan serta upacara dalam
kaitan dengan penanaman padi, pembuatan rumah, bedah kampung dan pengobatan penyakit.
Berkaitan dengan pengobatan penyakit, sebagian masyarakat juga sudah mempercayai
petugas medis yang bekerja pada puskesmas yang terdapat di sana. Pendidikan juga memberi nilai
tambah berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan masyarakatnya.Kebijakan pemerintah
daerah turut menjadi andil dalam terjadinya perubahan dalam berbagai aspek sosial budayanya.
Selanjutnya memengaruhi perkembangan struktur sosialnya, namun tidak serta merta menghapus
posisi atau strata sosial masyarakatnya.Fungsinya saja yang mengalami berkembangan. Seperti
peran Batin (kepala suku) tetap dihargai oleh pemerintah sebagai kepala desa pada masyarakat
itu. Demikian juga Bomo, di dalam kegiatan yang berkaitan dengan tradisi atau upacara adat
masih difungsikan dan tidak digantikan oleh peran lain. Dengan demikian, perubahan maupun
perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat tidak serta merta merubah fungsi berbagai
komponen yang mendukung keberadaan dalam masyarakat. Berbagai aspek dalam kehidupan boleh
saja berkembang bahkan berubah, namun tetap berfungsi baik dalam struktur sosial masyarakat.
Sebagai satu kesatuan lingkungan alam (hutan) adalah bentang lahan yang memengaruhi
proses adaptasi individu hingga masyarakat, perubahan maupun perkembangan yang terjadi
seiring perjalanan waktu juga mewarnai perkembangan kondisi sosial budayanya sebagai bagian
dari struktur masyarakatnya. Proses adaptasi terus terjadi dalam menyikapi lingkungan alam dan
sosial yang berubah, namun perubahan dan perkembangan yang terjadi tidak merubah struktur
masyarakat yang ada hanya terjadi penyesuaian seiring perubahan zaman. Hal ini sejalan dengan
Teori Ekologi Budaya oleh Andrew P. Vayda dan Roy A. Rappaport dalam Ihromi (2006: 68-69)
bahwa lingkungan termasuk lingkungan fisik dan sosial, berpengaruh terhadap perkembangan dari
kebudayaan, yaitu dalam arti bahwa individu-individu dan bangsa-bangsa berperilaku menurut
cara yang berbeda mencapai keberhasilan yang berbeda tingkatnya dalam perjuangan untuk
mempertahankann kelompoknya dan jumlah mereka serta sebagai konsekwensinya, berbeda
juga mengenai cara penyampaian atau transmisi pola-pola perilaku dari satu generasi ke generasi
berikutnya.
C. PENUTUP
Masyarakat Akit antar individu, antar aspek budaya memiliki keterkaitan fungsi satu
sama lain dan bersatu dalam struktur budaya dan sosial masyarakatnya. Lingkungan alam dan
sosial mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan matapencaharian masyarakatnya.Hutan
merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Akit, selain sebagai bentang lahan
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yang dahulu menjadi tempat tinggal, juga sebagai sumberdaya alam dan budaya masyarakatnya.
Perubahan mata pencaharian akibat terjadinya perubahan fungsi hutan yang terjadi tidak serta
merta merubah struktur sosial masyarakatnya, tetapi hanya mengalami penyesuaian sebagai bentuk
adaptasi masyarakatnya.Masyarakat Akit sekarang merupakan masyarakat yang telah tersentuh
oleh budaya yang lebih maju, namun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi yang menjadi
kekhasan budayanya.
Meski demikian, tidaklah berarti mereka bebas dari berbagai permasalahan. Permasalahan
sosial akibat perubahan ekologi atau lingkungan relatif berpengaruh terhadap kehidupan mata
pencaharian mereka. Beberapa strategi dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial
budaya suku Akit yakni menggunakan pendekatan pembangunan institusi lokal. Pembangunan
institusi lokal adalah meningkatkan peran institusi yang berdasarkan budaya lokal yang telah ada
dan berkembang pada masyarakat bersangkutan. Pembangunan institusi lokal akan lebih efektif
dan lebih berbudaya apabila dipadukan dengan pendekatan kearifan lokal masyarakat setempat.
Misalnya konsep pela gandong di Maluku (Marzali, 2015:89).
Dalam masyarakat Suku Akit, pendekatan pembangunan institusi lokal dapat dilakukan
dengan meningkatkan peran bomo misalnya. Bomo (dukun) yang masih dipercaya sebagai orang
yang mampu mengobati penyakit masih memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat,
khususnya di bidang kesehatan. Peran ini dapat digunakan sebagai mediator untuk menyampaiakan
strategi pengembangan kesehatan masyarakat suku Akit.
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