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Abstract 

The work of the community is generally utilize Akit Tribe wood mangrove charchoal as raw. The 

job has been passed down from one generation to the next. The work is a dilemma. At one party to 

work making charcoal is ecobioenergy and the other dipihak the utilization of mangrove wood 

overload will damage the environment. This study aims to a) describe the characteristics of Tribal 

society Akit, b) Analyzing the causes of poverty community Tribe Akit, and c) formulating the 

scenario community empowerment Tribes Akit. Data collection is done by observation and depth 

interview. The results of this study demonstrate a) level of public education are very low, b) of the 

causes of poverty is the mindset and the quality of human resources is very low and the 

Government less care with community Akit, c) empowerment Scenario is the proposed 

infrastructure development and investment in human resources. The implication of the research is 

the need for Government policy for community empowermwnt Akit. 
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INTRODUCTION 

Masyarakat Suku Akit telah lama tinggal dan hidup di sepanjang aliran sungai 

Jangkang. Lokasi tersebut merupakan kawasan hutan mangrove sebagai sumber kehidupan 

serta mata pencaharian sebagian besar masyarakat Suku Akit. Mereka memanfaatkan kayu 

mangrove sebagai bahan baku arang. Bangunan tempat mengolah kayu mangrove menjadi 

arang disebut panglong. Usaha panglong arangsudah dilakukan puluhan tahun yang lalu 

dan diwariska secara turun temurun. Jumlah panglong arang yang ada di Desa Jangkang 

adalah sebanyak 30 unit. Penelitian Saam tentang masyarakat Suku Akit (2017) 

menermukan bahwa  kondisi sosial ekonomi masyarakat Suku Akit sangat 

memprihatinkan. Pendidikan masyarakat Suku Akit pada umumnya hanya kelas IV SD 

bahkan ada yang tidak pernah sekolah. Selain itu, pendapatan rumah tangga yang jauh 

dibawah upah minimal regional, dan kondisi sanitasi lingkungan yang jelek. 

Karakteristik masyarakat Akit perlu dikaji dan dideskripsikan secara rinci agar 

dapat dirumuskan skenario pemberdayaan terhadap masyarakat tersebut. Masyarakat Suku 

Akit harus berdaya agar mereka dapat sejahtera setara dengan masyarakat disekitar 

lingkungan mereka. 

 

KONSEP DAN TEORI PEMBERDAYAAN 

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan, berasal dari kata power yang 

berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal 

sosial dalam masyarakat. Ide utama pemberdayaan berkaitan dengan konsep mengenai 

modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan individu untuk membuat 

individu melakukan apa yang diinginkan mereka. 

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara kelompok maupun secara individual. 

Ada tiga pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu : (a) Pendekatan mikro (pendekatan 

berpusat pada tugas);Pemberdayaan dilakukan secara individu melalui bimbingan untuk 

melatih menjalankan tugas-tugas kehidupannya. (b) Pendekatan mezzo adalah 

pemberdayaan yang dilakukan secara sekelompok sebagai media intervensi. Pendidikan 

dan pelatihan dalam kelompokdigunakan sebagai strategi meningkatkan kesadaran, 
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pengetahuan, keterampilan agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang 

dihadapinya. (c) Pendekatan makro adalah pendekatan yang diarahkan pada sistem 

lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi 

sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam 

pendekatanini. (Parsons, et al, dalam Suharto, 2008). Pemberdayaan adalah 

kemampuanorang dalam memenuhi kebutuhan dasar,menjangkau sumber-sumber 

produktif,dan berpartisipasi melakukan pembangunan. 

Ada beberapa teori pemberdayaan, antara lain : (a) Teori ketergantungan 

kekuasaan.Teori ketergantungan dikaitkan dengan kekuasaan dalam bentuk kepemilikan 

uang/modal. Untuk mencapai suatu kondisi berdaya, maka sekelompok masyarakat harus 

mempunyai uang/modal. Selain uang, sekelompok orangjuga harus memiliki pengetahuan 

dan keterampilan agar memiliki power. (b) Teori Sistem.Teori sistem dipelopori oleh 

Parsons, yang melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Teori sistem sosial 

mengarah pada salah satu kekuatan yang harus dimiliki kelompok agar kelompok itu 

berdaya. (c) Teori kelangsungan organisasi.Struktur organisasi akan tampak lebih tegas 

apabila dituangkan dalam  bentuk bagan organisasi.Seseorang masuk dalam sebuah 

organisasi akan membantu memenuhi kebutuhan hidup seperti perlindungan, cinta dan 

kasih, pergaulan, kekuasaan, dan pemenuhan sandang pangan.(d) Teori konflik.Pandangan 

teori konflik mengacu pada dua aspek, yaitu ekonomi dan organisasi.Apabila kelompok 

mengelola konflik dengan baik, maka keutuhan dan kekuatan kelompok akan terus kuat 

sehingga mereka memiliki daya pada aspek finansial dan kekuatan massa.(e) Teori 

mobilisasi sumber daya. Teori mobilisasi menekankan tidak hanya pada uang, tetapi juga 

pengetahuan dan kumpulan orang sehingga akan memberikan power pada orang tersebut 

dalam masyarakat.(f) Teori konstruktivisme. Konsep pemberdayaan adalah proses 

berkelanjutan sebagai transfer kekuasaan kepada masyarakat yang berdasarkanpenguatan 

modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, norma dan aturan, jejaring,dan partisipasi untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat.Perempuan harus mampu menggerakkan dan membuat 

perubahan sosial ke arah yang lebih baik sebagai agent of social change. Pentingnya 

pendidikan bagi perempuan tidak hanya mensejajarkan perempuan dengan laki-laki, tetapi 

juga perempuan mampu membesarkan dan mendidik anak lebih sehat, mampu mengatur 

jumlah anak, dan mampu meningkatkan pengasilan. 

Dudgeon et al (2017) mengatakan bahwa pemberdayaan Suku Asli di Australia 

melalui participating action research. Tim tersebut mengembangkan promosi kesehatan 

yang sesuai dengan budaya dan intervensi untuk mengurangi tekanan psikologis yang 

tinggi dan bunuh diri dikalangan Suku Asli dan penduduk di Pulau Torres. Tujuannya 

untukbersuara dan cara-cara yang mendukung perubahan penting sebagai individu dan 

komunitas. Wei & McDonald ((2014)) melaporkan bahwa Suku Asli Australia mengalami 

masalah hukum dan kerugian ganda. Mereka menyoroti adanya kebutuhan pelayanan 

hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum Suku Asli terutama kelompok beresiko 

tinggi. 

Pemberdayaan pemuda Suku Asli di Taiwan adalah mengembangkan program 

pembelajaran layanan melalui peran perubahan kebijakan non profit organization (NPO), 

yaitu pemberdayaan berbasiskan partisipasi Suku Asli dalam mengembangkan sumber 

daya jaringan kemitraan, menekankan tanggung jawab, membangun saling kepercayaan 

yang efektif dan mempertahankan kekuatan (Lee & Chen, 2014). Penelitian Tsey dan 

Every (2000) mengungkapkan bahwa partisipasi dalam program Kesejahteraan Keluarga 

menghasilkan tingkat pemberdayaan diri yang tinggi. Pemerintah Malaysia melakukan 

pemberdayaan Suku Asli dengan memfasilitasi tempat berjualan kerajinan tradisional di 

lokasi wisata Cameron Highland. Ada dua manfaat fasilitasi tersebut, Pertama; sebagai 
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penghasilan tambahan masyarakat Suku Asli dan kedua; memelihara kelangsungan nilai-

nilai budaya Suku Asli melalui kerajinan tradisional. 

Teori kemiskinan 

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi kehidupan serba 

kekurangan yang dialami seseorang atau rumahtangga sehingga tidak mampu memenuhi 

kebutuhan minimal meliputi sandang, pangan, dan papan, yang layak bagi kehidupannya. 

Ada tiga tipe kemiskinan yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan 

struktural. Kemiskinan absolut adalah apabila pendapatannya berada di bawah garis 

kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, 

kesehatan, papan, pendidikan. Kemiskinan relatif adalah kehidupan sedikit di atas garis 

kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. 

Kemiskinan struktural terjadi karena penyebab eksternal yaitu struktur ekonomi yang 

terjadi dalam masyarakat. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi bukan 

karena ketidakmampuan si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena 

ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan yang 

memungkinkan orang dapat bekerja. Kemiskinan kultural (intangible) adalah kemiskinan 

yang berkaitan erat dengan sikap mental seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak 

mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis karakteristik masyarakat Akit dan strategi pemberdayaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan mereka. 

 

METHODOLOGY 

Penelitian ini dilakukan di Desa Jangkang Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau 

Indonesia yang dilakukan dari bulanMei sampai dengan September 2018. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah batin 

masyarakat Akit, masyarakat perambah kayu mangrove, dan tokoh masyarakat Akit dan 

masyarakat Melayu sekitarnya. Data dikumpulkan melaluiteknik observasi dan wawancara 

mendalam, selanjutnya data dianalisis melalui teknik deskriptif–analitik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Sosial Masyarakat Suku Akit 

Pendidikan 

Jumlah anak Suku Akit usia 6-12 tahun yang bersekolah di sekolah dasarpada 5 

tahun terakhirberjumlah antara 47 siswa dari 90 anak. Jumlah anak usia sekolah dasar pada 

masyarakat Suku Akit yang tidak bersekolah atau putus sekolah adalah 43 orang. 

Hambatannya adalah karena faktor ekonomi yang lemah dan kurangnya kesadaran akan 

pentingnya pendidikan. Jumlah anak Suku Akit yang bersekolah di SMP adalah 11 orang. 

Seperti ungkapan Kepala Sekolah SMPN 5 (Pak Suprianto, wawancara tanggal 5 Mei 

2018), ―pengaruh lingkungan menyebabkan anak malas sekolah bahkan sampai berhenti 

sekolah. Selain itu anak-anak datang lambat karena membantu orang tua di panglong 

arang‖. 

Ungkapan bapak Iben (kepala dusun masyarakat Suku Akit) ―anak Suku Akit 

berhenti sekolah karena faktor ekonomi yang lemah dan kurangnya kesadaran orang tua 

tentang pentingnya sekolah‖ (wawancara tanggal 5 Mei 2018). 

Pekerjaan (ekonomi) 

Pekerjaan kepala keluarga masyarakat Suku Akit sebagian besar adalah mencari 

kayu bakau di hutan. Selanjutnyadijual ke pemilik panglong. Sebagian dari mereka bekerja 

sebagai pekerja.Masyarakat Suku Akit tidak memiliki pekerjaan sampingan untuk 

menambah penghasilan. Penghasilan kepala keluarga rata-rata perbulan 1,9 juta rupiah. 

Penghasilan tersebut di bawah kebutuhan minimal. Jadi, masyarakat suku Akit pada 
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umumnya tergolong masyarakat miskin. Kurang dari separoh kepala keluarga yang 

memiliki sepeda motor sisanya masih menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk 

mobilitas. Ibu rumah tangga juga ada yang bekerja sambilan sebagai pekerja panglong. 

 
Gambar 9 Panglong Arang dengan bahan bakar kayu Gambar 10 Ibu Rumah Tangga Pekerja Panglong 

 

Pada pemukiman masyarakat Suku Akit terdapat empat kepala keluarga yang 

berjualan untuk keperluan sehari-hari di rumah mereka seperti : roti kering, rokok, kopi, 

gula, dan mie instan.  

Kesehatan Lingkungan: 

Ketersediaan Air Bersih 

Kebutuhan air bersih untuk kegiatan mandi, mencuci, dan memasak umumnya 

menggunakan air hujan dan air sumur. Kondisi air sumur adalah berwarna kekuningan, 

berbau dan rasa payau. Pada umumnya setiap rumah memiliki sumur, hanya sekitar 12,5% 

yang tidak memiliki sumur, sehingga mereka bergabung menggunakan sumur tetangga. 

Sebagian sumur sudah menggunakan aliran listrik. Air hujan merupakan alternatif untuk 

mendapatkan sumber air bersih. Air hujan dari atap rumah disalurkan ke tangki 

penampungan. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 5 dan gambar 6 di bawah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamban Keluarga 

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan kebiasaan pembuangan air 

besar (BAB) yang dahulunya biasa dilakukan di sungai sekarang sudah membuat jamban 

di sekitar perumahan. Umumnya jamban yang digunakan oleh Suku Akit rata-rata adalah 

bentuk jamban cemplung dan sebagian kecil jamban leher angsa (water seal laterine), 

termasuk bantuan pemerintah sebanyak empat unit. Contoh jamban dapat dilihat pada 

gambar 5 

 
Gambar 5 Toilet masyarakat Suku Akit 

 

Gambar 6 Tangki penampung air hujan Gambar 5 Sumur galian 
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Kondisi Lingkungan dan Tempat Tinggal 

Akses jalan di pemukiman tersebut adalah jalan semenisasi dan jalan tanah. 

  
Gambar 1Jalan tanah di pemukiman Gambar 2 Jalan semenisasi di pemukiman 

 

Bentuk rumah adalah rumah panggung yang tiangnya dari kayu. Lantai rumah 

terbuat dari papan yang tidak berkualitas.Rumah tangga masyarakat Suku Akit sebagian 

besar tidak mendapat aliran listrik. Penerangan rumah menggunakan penerangan dinding. 

Hal ini juga merupakan salah satu indikator kemiskinan. Hanya sebagian kecil yang 

mendapat alirang listrik dengan menggunakan jenset yang biayanya secara patungan pada 

rumah yang berdekatan. Dapur masyarakat merupakan dapur yang terbuat dari kayu dan 

tungku memasak adalah batu bata. Sebagian masyarakat Suku Akit menggunakan bahan 

bakar kayu untuk memasak. Kondisi rumah dan dapur tidak sehat (gambar 3 dan gambar 

4). 

 
Gambar  3 Kondisi rumah masyarakat Akit Gambar 4 Kondisi dapur masyarakat Akit 

 

Agama, Adat Istiadat, dan Budaya 
Masyarakat Suku Akit dahulunya menganut kepercayaan animisme. Seiring 

perkembangan zaman, dan masuknya pedagang China maka masyarakat Suku Akit 

berangsur-angsur masuk agama Buddha dan agama Kristen.Pada kawasan pemukiman 

masyarakat Suku Akit terdapat rumah ibadah yaitu Vihara Ceria Maitreya (gambar 11) : 

 
Gambar 11 Rumah Ibadah Vihara Ceria Maitreya 

Ketua tokoh adat masyarakat Suku Akit disebut Batin. Pernikahan dalam adat 

istiadat Suku Akit dilakukan oleh Batin. Batin akan menikahkan pasangan calon suami 

istri.  

Sistem pengobatan masyarakat Suku Akit dinamakan dengan bedekeh. Bedekeh 

adalah cara pengobatan yang dilakukan olehBomo atau dukun kampung. Prosesi 

menghilangkan penyakitdilakukan dengan menggunakan Ancak yaitu sejenis sampan layar 

yang terbuat dari sagu. Penyakit akan dipindahkan dari tubuh ke ancaklalu dihanyutkan ke 
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sungai dan binatang yang dibuang di daratan dalam kondisi hidup. Selain itu Bomo juga 

membantu dalam proses melahirkandan membuang roh-roh jahat yang menghampiri bayi.  

Jika masyarakat Suku Akit meninggal, maka jasad diinapkan di rumah selamasatu 

sampai tiga hari, sesuai persetujuan keluarga. Selama mayat diinapkan, keluarga 

melaksanakan acara yang bertujuan menghibur anggota keluarga dan mendoakan mayat. 

Tradisi masyarakat Suku Akit adalah berjudi dan minum tuak pada acara perkawinan, 

kelahiran anak, dan kematian. Selain itu, ada pola pikir yang tidak berorientasi kepada 

masa depan. Artinya uang yang diperoleh hari ini dihabiskan hari ini dan untuk kebutuhan 

hidup besok dicari besok hari. Masyarakat Suku Akit tidak ada kebiasaan menabung. 

Kehidupan mereka seakan-akan statis, tidak ada perkembangan. Hal tersebut dapat dilihat 

dari indikator kondisi tempat tinggal, jamban keluarga, tingkat pendidikan masyarakat dan 

perilaku hidup bersih dan sehat. Indikator tersebut menunjukkan kemiskinan. 

Pemberdayaan Masyarakat Suku Akit 
Skenario pemberdayaan masyarakat Suku Akit untuk mencapai kesejahteraan 

adalah sebagai berikut: Pertama, investasi sumber daya manusia melalui investasi 

pendidikan bagi anak-anak Suku Akit. Hal ini penting karena dengan pendidikan akan 

dapat merubah pola pikir dan orientasi masa depan. Kegiatannya adalah pemberian 

beasiswa sampai tamat SMP/MTs.Perlu dipertimbangkan sekolah khusus untuk anak-anak 

Suku Akit agar terakomodasi nilai-nilai dan norma-norma khusus yang berlaku dalam adat 

istiadat Suku Akit. Reteritorial school mungkin alternatif penguatan kesadaran untuk 

bersekolah bagi anak-anak Suku Akit sebagai alternatif untuk mengatasi inferioriti 

dikalangan anak-anak Suku Akit. Jika sudah ada sekolah di kawasan pemukiman Suku 

Akit maka anak-anak mereka lebih mudah pergi ke sekolah dengan berjalan kaki atau naik 

sepeda. Manfaat yang lain adalah anak-anak masyarakat Suku Akit lebih mudah 

berinteraksi sosial karena peserta didik semuanya adalah dari komunitas mereka sendiri. 

Menurut salah seorang tokoh Melayu yang juga tinggal di Desa Jangkang mengatakan, 

―Pada tahun 90-an ada SD di lokasi pemukiman Suku Akit untuk menampung anak-anak 

dari kelas 1-3. Sekolah tersebut hanya bertahan selama tiga tahun karena kekurangan 

guru yang mengajar di sekolah tersebut. Guru tersebut dipindahkan ke SD negeri yang 

berjarak kira-kira 1,5 km dari pemukiman tersebut‖ (wawancara dengan Bapak Samusi, 

salah seorang Ketua RT di Desa Jangkang).  

Kedua, pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tersebut meliputi : a) 

Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan untuk mendukung peningkatan 

aksessibilitas masyarakat desa, seperti : jalan, jembatan, tambatan perahu; b) Pembangunan 

infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti : 

penyediaan air minum, sanitasi perdesaan. c) Pembangunan infrastruktur yang mendukung 

produksi arang kayu mangrove, seperti : tempat bongkar muat kayu mangrove (pelabuhan 

kecil). Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas dan 

pemanfaatan informasi teknologi (adanya televisi di rumah masing-masing). Bila rumah 

sudah dialiri listrik maka anak-anak dapat belajar di rumah dengan penerangan yang cukup 

sehingga tidak lagi menggunakan lampu colok. Adanya proyek pengadaan fasilitas jalan 

desa akan dapat membantu penghasilan kepala keluarga masyarakat Suku Akit karena 

adanya proyek padat karya.  

Ketiga, investasi alternatif mata pencaharian yaitu pengadaan lahan untuk pertanian 

yang tidak jauh dari pemukiman masyarakat Suku Akit. Investasi ini sangat penting untuk 

mengimbangi eksploitasi kayu mangrove sebagai bahan baku arang bakau yang ramah 

lingkungan (ecobioenergy). Mata pencaharian sebagai perambah kayu mangrove bagi 

masyarakat Suku Akit hasilnya tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga 

perlu dicari mata pencaharian alternatif untuk memproteksi atau sekurang-kurangnya 

mengurangi pemanfaatan kayu mangrove bagi masyarakat Suku Akit. Jika masyarakat 
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sudah memiliki mata pencahari alternatif sebagai petani maka dengan sendirinya kegiatan 

eksploitasi kayu mangrove dapat dikendalikan dengan baik.  

Keempat, ecobioenergy arang. Pemanfaatan kayu mangrove menjadi arang dibatasi 

dengan pemberian izin dapur arang dalam kategori kecil, produksi kurang dari 1 ton. 

Selain itu perlu juga perluasan jejaring panglong arang. Selama ini pemilik panglong hanya 

menjual produksi arang mereka kepada toke. Artinya tidak ada kegiatan ekonomi pada 

level pekerja dan pemilik panglong. Keuntungan yang lebih banyak adalah pada toke. Oleh 

sebab itu, perlu ditingkatkan jaringan bisnis arang dari pemilik panglong arang kepada toke 

yang lebih besar, sehingga keuntungan menjadi lebih besar pula.  

Untuk meningkatkan nilai ekonomi panglong arang perlu dilakukan pemanfaatan 

arang yang hancur menjadi briket. Selama ini, arang yang hancur tersebut tidak 

dimanfaatkan dan hanya dibuang didepan panglong arang. Produk arang mangrove belum 

maksimal karena sekitar 4-8% arang hancur dan tidak bisa dimanfaatkan. Padahal arang 

hancur tersebut bisa dijadikan briket yang nilai ekonominya lebih tinggi dari arang biasa. 

Oleh sebab itu, arang yang hancur karena proses produksi atau karena pemotongan arang 

waktu proses packing dapat dimanfaatkan menjadi briket. Persoalan lain yang dihadapi 

adalah teknologi membuat briket dan ketersediaan modal untuk proses produksi arang 

yang hancur menjadi briket.  

Kelima,  pendamping PHBS. Perilaku masyarakat Suku Akit dalam kehidupan 

sehari-hari belumlah berperilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan tempat tinggal masih 

jorok. Oleh sebab itu, perlu pendamping PHBS di lingkungan mereka. Pendamping 

tersebut baik dari dinas kesehatan atau relawan yang mempunyai kompetensi untuk 

menyelenggarakan promosi kesehatan khususnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 

Program yang dilakukan yaitu : a) Menggunakan air bersih, b) Menggunakan jamban, c) 

Membuang sampah pada tempatnya, d) Tidak merokok di tempat umum, e) Tidak meludah 

sembarangan, f) Memberantas jentik nyamuk, g) Mencuci tangan dengan sabun dan air 

bersih, dan h) Menutup makanan dan minuman 

Keenam, sistem padat karya pembangunan jalan desa. Masyarakat Suku Akit 

umumnya bekerja di panglong arang dan sesekali mencari ikan di sungai. Pekerjaan 

tersebut telah dilakukan secara turun temurun dan untuk mendapatkan pekerjaan yang 

layak mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. Sistem padat karya 

pembangunan jalan desa merupakan pemberdayaan masyarakat untuk lapangan pekerjaan 

baru (meskipun insidental) dan masyarakat memperoleh penghasilan atau upah atas 

pekerjaan yang merka lakukan. Jadi, masyarakat tidak hanya bergantung pada penghasilan 

penjualan kayu mangrove. Secara skematis pemberdayaan masyarakat Suku Akit dapat 

dilihat pada gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Model Pemberdayaan Masyarakat Suku Akit Ramah Lingkungan 

 

PEMBAHASAN 

Ketersediaan drainase di lingkungan masyarakat Suku Asli belum dibuat secara 

permanen, tetapi secara sederhana yang tidak sesuai dengan persyaratan kesehatan 

perumahan dan lingkungan pemukiman. Hal ini sesuai dengan pernyataan Asmakarbela 

(2010), bahwa ada beberapa indikator keadaan lingkungan rumah sehat yaitu memiliki 

jamban sehat, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, dan ventilasi 

rumah yang baik.  

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Suku Akit tergolong rendah. Kondisi tersebut 

sudah berlangsung sejak lama. Ada banyak faktor sebagai penyebabnya antara lain tingkat 

pendidikan masyarakat yang sangat rendah bahkan masih banyak yang tidak pernah 

sekolah. Faktor yang lain adalah karena perilaku atau budaya malas, tidak ulet, menerima 

apa adanya, dan kebiasaan berjudi dan minum-minuman keras saat ada acara kelahiran dan 

kematian dalam masyarakat. Pada masyarakat suku asli di Negara lain ditemukan bahwa 

suku asli mempunyai kebiasaan berjudi. Hing dan Breen (2014) melaporkan bahwa suku 

asli di Australia memiliki kebiasaan berjudi dan problem perjudian tersebut 

membahayakan bagi masyarakat suku asli. Transfer budaya perjudian antar generasi 

merupakan salah satu problem komunitas suku asli Australia. Sementara itu Castellano 

(2004) menyebutkan bahwa salah satu etika dalam riset suku asli adalah melindungi  

regulasi etika penelitian komunitas suku asli di Kanada menyebutkan bahwa perlu 

dilindungi tentang semua pengetahuan, bahasa, teritorial, literary atau kreasi seni yang 

merupakan tradisi mereka. Selanjutnya Nurdianti (2015) melaporkan bahwa masyarakat 

suku Akit di desa bermukim di wilayah terpencil dan agama Budha sangat berperan dalam 

kehidupan mereka. Peneliti lain Raja Syamsidar (2014) menyimpulkan terdapat beberapa 

perubahan dalam masyarakat suku Akit di Teluk Setimbul antara lain struktur ekonomi, 

pendidikan anak-anak, makna hidup, perkawinan campuran dan mobilitas penduduk. 

Hasil penelitian Gupta dan Guin (2015) menunjukkan bahwa kurangnya fasilitas 

dan pelayanan pemerintah sangat preferensi fasilitas kesehatan swasta, mahalnya fasilitas 

umum.fakor-faktor yang mempengaruhi penyakit akut adalah karena buruknya sanitasi, 

penglohan sampah dan ketidakcukupan fasilitas air bersih. Selain itu kurang tersedianya 

fasilitas pemerintah merupakan indikator kerentanan kemiskinan di perkotaan dan hal 

tersebut memerlukan intervensi pemerintah. Hasil penelitian Bandyopadhyay & Agrawal 

(2013) merekomendasikan untuk mengatasi masalah pemukiman kumuh dan kemiskinan 

di India adalah melalui resettlement dan/atau rehabilitasi.  

Pemerintah perlu mempertimbangkan adanya sekolah khusus untuk anak-anak 

Suku Asli Akit yang didirikan di pemukiman mereka dengan kurikulum yang lebih spesifik 

untuk memfasilitasi nilai-nilai dan budaya lokal mereka sendiri. Penelitian Kerkness 

(1999) menyimpulkan bahwa perlu suatu model sistem pendidikan lokal bagi masyarakat 
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suku asli di Kanada yang dapat memenuhi kebudayaan dan tujuan masyarakat asli itu 

sendiri. Selain itu, Partridge (2005) menyimpulkan bahwa masyarakat suku asli di 

Australia memerlukan sistem pendidikan sendiri yang tidak dipengaruhi oleh faktor 

eksternal untuk menampung kebudayaan dan nilai-nilai yang dibutuhkan masyarakat itu 

sendiri. Suku Asli di Malaysia juga mendirikan sekolah khusus untuk anak-anak Suku Asli. 

Salah satu sekolah khusus Suku Asli Malaysia ada di Pahang. 

 

KESIMPULAN 

Masyarakat suku Akit merupakan salah satu masyarakat yang termarginalkan. 

Kondisi lingkungan tempat tinggal mereka dan sanitasi yang jelek, serta sumber air bersih 

yang tidak sehat. Tingkat pendidikan masyarakat yang sangat rendah dan penghasilan 

rumah tangga dibawah kebutuhan minimal perbulan. Kemiskinan yang dialami adalah 

kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kebijakan pemerintah harus berfokus 

kepada pemberdayaan masyarakat dengan mempertahankan dan mengembangkan 

ecobioenergy arang yang diimbangi dengan pengadaan lahan pertanian sebagai pekerjaan 

alternatif, pembangunan infrastruktur, investasi pendidikan untuk anak-anak Suku Akit, 

ddan promosi kesehatan. 
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