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RENY WIDYA BARUS, NIM: 309122053, POLA MATA PENCAHARIAN 

HIDUP SUKU ANAK DALAM DI TAMAN NASIONAL BUKIT 

DUABELAS PROVINSI JAMBI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola mata pencaharian hidup, 

hukum adat yang berlaku dalam mata pencaharian hidup, kearifan lokal yang 

terdapat dalam mata pencaharian hidup, dan perubahan yang terjadi dalam pola 

mata pencaharian hidup Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas 

Provinsi Jambi. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif dengan pendekatan etnografis. Penelitian ini dilakukan di 

Taman Nasional Bukit Duabelas Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun 

Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini memiliki 2 informan kunci dan 1 informan 

pendukung yang ditentukan berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu mengumpulkan data, 

menganalisis data, menginterpretasi data dan membuat kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hidup 

Suku Anak Dalam sampai saat ini masih memiliki mata pencaharian yang bersifat 

tradisional, yaitu: berburu dan meramu, bercocok tanam (berladang), menangkap 

ikan dan menjual madu serta membuat kerajinan. Didalam seluruh kegiatan 

tersebut mereka memiliki seloko adat yang sampai saat ini masih dipatuhi dan 

menjadi kearifan lokal untuk menjaga hutan adat mereka. Dengan adanya kearifan 

lokal tersebut mereka dapat bertahan hidup sampai saat ini, dan hutan tempat 

mereka tinggal dapat terjaga dengan baik. Kearifan lokal dapat terlihat pada cara 

mereka membuka ladang, menangkap ikan, adanya hewan yang dilarang untuk 

berburu, alat-alat yang digunakan yang bersifat alami dan tidak merusak 

ekosistem yang ada di hutan, serta adanya daerah larangan dan upaya menjaga 

hutan dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Jika terjadi pelanggaran 

maka akan dikenakan denda adat berupa kain panjang. Meskipun begitu saat ini 

Suku Anak dalam sudah sedikit mengalami pergeseran mata pencaharian hidup, 

karena adanya pembukaan perkebunan dan perumahan oleh perusahaan-

perusahaan dan masyarakat luar yang menjadikan hutan semakin sempit dan 

berkurangnya sumber makanan. 

Dan penulis pada akhirnya menyimpulkan pola mata pencaharian hidup 

Suku Anak Dalam sudah mengalami pergeseran dengan adanya beberapa mata 

pencaharian baru, yang disebabkan semakin berkurangnya ketersediaan bahan 

makanan di hutan. Namun sampai saat ini pola mata pencaharian hidup Suku 

Anak Dalam masih bersifat tradisional dengan masih menjalankan aturan-aturan 

adat yang terdapat pada seloko. 
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