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Berkurangnya luas hutan mengakibatkan Suku Anak Dalam dan Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan 
kebutuhan dasar. Mereka dihadapkan pada keterbatasan dalam memenuhi 
kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan. Mereka juga belum terakses 
dengan pelayanan pendidkan, kesehatan dan pelayanan sosial. Selain itu KAT masih 
berjuang untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak mereka, dan upaya untuk 
mewujudkan kemandirian. Akibatnya kesejahteraan mereka tidak stabil dan cendrung 
menurun terutama dari. Hal ini dapat terlihat dari tingkat pendapatan mereka antara 
Rp, 150.000,- s.d 250.000 per KK/bulan (70%) dari jumlah KK mereka sebanyak 259 KK 
jauh dibawah angka kemiskinan masyarakat kabupaten sarolangun Rp. 
350.000/KK/bulan. 

Adapun  kearifan lokal yang menjadi fokus inovasi proyek perubahan yang ada pada 
Suku Anak Dalam ( SAD)  seperti halnya Kerajinan Anyaman Tikar, Pangkilon/Ambung, 
piring dari Resam/lidi sawit dan kalung dan gelang  sbalit sumpah, buah aka biluru 
sebagai untuk gantung kunci,  Sokola Baumo dan Basuluh damar serta ramuan-
rumuan obat herbal,  ladang /baumo jernang dan pinang  sebagai sumber 
kesejahteraan sosial.. Target kinerja yang akan dilaksanakan adalah pada 19 KK di 
Kelurahan Limbur Tembesi / Talang Kajumat  Kecamatan Bathin VIII. Dengan 
berkolaborasi multisektor dan mengajak unsur kepemimpinan yang ada dalam 
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam wadah Forum Kerja KAT   akan dapat  mengali 
potensi dengan Kearifan lokal Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun. 

Regulasi dalam proyek perubahan ini adalah terbitnya Keputusan Bupati Sarolangun 
Nomor 321/DINSOS/2022 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pemberdayaan 
Sosial Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Sarolangun mampu meningkatkan 
sinergitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan peningkatan kesejahteraan Suku 
Anak Dalam (SAD) berbasis kearifan lokal. 

  

Kata kunci : pemberdayaan masyarakat, kearifan lokal, kesejahteraan suku anak dalam 

 

ABSTRAK 



K A T A  P E N G A N T A R  

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT 
atas segala limpahan nikmat dan karuniaNYA sehingga penulis 
dapat menyelesaikan Proyek Perubahan dengan judul MODEL 
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SUKU 
ANAK DALAM (SAD) BERBASIS KEARIFAN LOKAL sesuai dengan 
waktu yang ditentukan. Penyusunan Proyek Perubahan 
merupakan salah satu tugas bagi Peserta Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2022 
di Surabaya.  

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami  mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

• Pj. Bupati Sarolangun 

• Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun 

• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur beserta seluruh 
jajaran panitia penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV 
Tahun 2022 di Surabaya 

• Widyaiswara Pembimbing selaku Coach yang telah memberikan bimbingan dan 
persetujuan terhadap proyek perubahan.  

• Seluruh pejabat dan Staf di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun. 

• Rekan-rekan semua peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II angkatan XXIV 
Tahun 2022 di Surabaya  

• Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan kepada penulis 

Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, disadari dengan keterbatasan yang 
dimiliki penulis walaupun telah dikerahkan segala kemampuan, namun masih dirasakan banyak 
kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun dari semua pihak 
agar kertas kerja rancangan proyek perubahan ini bermanfaat bagi institusi dan masyarakat. 

 



P E N D A H U L U A N  

Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagai bagian 
dari penduduk Indonesia merupakan lapisan 
paling bawah dalam struktur dan perkembangan 
masyarakat. Komunitas Adat Terpencil 
menghadapi berbagai ketertinggalan dalam 
pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar hidup 
sebagai manusia, hal ini terjadi sebagai 
konsekuensi dari keberadaan mereka yang secara 
geografis sangat sulit dijangkau dan secara sosial 
termasuk dalam budaya terasing, sehingga 
interaksi sosial dengan kelompok masyarakat luar 
yang lebih maju kurang terjalin baik. Pengelolaan 
pendidikan KAT tidak dapat disamakan dengan 
pendidikan pada sekolah umumnya karena 
permasalahan sosial yang dihadapi sifatnya 
sangat kompleks meliputi segi kehidupan. 
Pemerintah selaku penyelenggara harus menjadi 
aktor utama sebagai wujud pelaksana amanah 
UUD 1945 untuk mensejahterakan seluruh rakyat 
Indonesia. 

Suku Anak Dalam (SAD) atau orang rimba adalah 
salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di 
Pulau Sumatera, tepat di Provinsi Jambi dan 
Sumatera Selatan tepatnya di Kabupaten 
Sarolangun. Untuk suku Anak Dalam , Dalam 
menggantungkan hidup dengan seperti  berburu 
babi, monyek, ular, labi-labi, kura-kura, kijang, 
dan rusa serta beberapa ungas lain. Disamping itu 
mereka juga memenfaatkan hasil hutan seperti 
rotan, manau, jernang, dan beberpa hasil hutan 
lainnya untuk dijual kepada penanpung.   

Salah satu keunikan di masyrakat 
Kabupaten Sarolangun Jambi sejak dahulu 
kala masayarakat telah hidup secara 
berdampingan dengan Orang Rimbo atau 
yang dikenal dengan sebutan Suku Anak 
Dalam (SAD). Menurut Abdurrahman 
Afandi (2004) Suku Anak Dalam termasuk 
kedalam Protom Melayu Tua yang sama 
dengan Suku Kerinci. Hal ini dapat kita 
lihat dari tradisi cara pengobatan ( basale) 
yang sama seperti dilakukan masyarakat 
oleh Kerinci. 

Ada tiga kelompok suku anak dalam  jika 
kita ditinjau dari sisi mereka 
mempertahankan hidup yakni; 1) Hidup 
dan menetap dalam satu kawasan hutan, 
kelompok ini jumlahnya saat ini sangat 
sedikit karena adanya  pembangunan 
perkebunan sawit oleh pihak swasta dan 
perkembangan wilayah pemukiman 
penduduk; 2) . Berpindah-pindah dari 
suatu kawasan hutan ke-kawasan hutan 
lain; 3). Kelompok yang hidup bersama-
sama dengan penduduk setempat. 
Karakter pola hidup juga dapat 
mencirikan cara mereka berpakaian . 
Untuk yang sudah menetap dalam suatu 
kawasaan biasanya mereka berpakaian 
seadanya seperti dengan menggunakan 
kain batik, atau celana pendek, untuk 
yang berpindah-pindah biasanya mereka 
hanya menutup bagian yang penting saja , 
sedangkan yang sudah menetap bersama 
masayarakat  sudah memakai pakaian 
seperti  masyarakat umumnya.  

Untuk tempat tiinggal atau rumah 
biasanya berbentuk pondok yang terbuat 
dari kayu dengan atap berupa daun-
daunan dari jerami .Umumnya rumah 
mereka berbentuk panggung. 



Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah sekumpulan 
orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh 
kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial 
budaya, dan miskin, terpencil dan atau rentan 
sosial ekonomi (Perpres No. 186/2014). 
Permasalahan keterpencilan dan kemiskinan, 
menjadikan KAT sebagai salah satu Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Mereka 
memerlukan penanganan khusus agar dapat hidup 
setara dengan Warga Negara Indonesia lainnya. 
Suku Anak Dalam dan Komunitas Adat Terpencil 
(KAT) menghadapi permasalahan yang berkaitan 
dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar. 
Mereka dihadapkan pada keterbatasan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, 
pangan, dan papan. Mereka juga belum terakses 
dengan pelayanan pendidkan, kesehatan dan 
pelayanan sosial. Selain itu KAT masih berjuang 
untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak 
mereka, dan upaya untuk mewujudkan 
kemandirian.  
Berkurangnya luas hutan sebagai tempat mereka 
hidup, berkembang dan mencari nafkah akibat 
pembangunan perkebunan kelapa sawit dan karet 
serta lahan pertanian sawah dan perumahan, 
menyebabkan Suku Anak Dalam sulit mencari 
nafkah. Akibatnya kesejahteraan mereka tidak 
stabil dan cendrung menurun terutama dari. Hal ini 
dapat terlihat dari tingkat pendapatan mereka 
antara Rp, 150.000,- s.d 250.000 per KK/bulan 
(70%) dari jumlah KK mereka sebanyak 259 KK jauh 
dibawah angka kemiskinan masyarakat kabupaten 
sarolangun Rp. 350.000/KK/bulan. 
Oleh karena itu Dinas Sosial beserta stakeholder 
Perangkat daerah dan Swasta merasa perlu untuk 
bersinergi dalam rangka meningkatkan 
pemberdayaan Suku Anak Dalam dan Komunitas 
Adat Terpencil. 

Secara umum permasalahan yang dihadapi 
oleh Komunitas Adat Terpencil Provinsi Jambi 
khususnya Kabupaten Sarolangun  adalah 
kurangnya aksesibilitas terhadap  fasilitas 
publik yang memungkinkan mereka untuk 
melakukan transformasi hidup kearah yang 
lebih baik. Kurangnya aksesibilitas terhadap 
dunia luar yang menyebabkan masyarakat KAT 
terpuruk dalam berbagai segi kehidupn 
seperti kemiskinan, tingkat kesehatan yang 
rendah, tingkat pendidikan dan lainnya. 
Kondisi ini terus berlanjut, sebagai akibat 
belum optimalnya peran pemerintah dalam 
merespon persoalan ini. 
Gambaran kondisi saat ini adalah belum 
efektifnya pemberdayaan Suku Anak Dalam 
dan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten 
Sarolangun. Kondisi ini disebabkan oleh 
permasalahan kurangnya sinergitas antara 
Dinas Sosial dengan Stakeholder baik dari 
organisasi Perangkat Daerah maupun dengan 
pihak swasta untuk bersama-sama 
melaksanakan upaya pemberdayaan. Maka 
Dinas sosial mendorong perencanaan 
pembangunan  Komunitas  Adat Terpencil ( 
KAT) untuk kemitraan dengan stakeholder ( 
Colaborative Govermance)  untuk 
pembangunan Suku Anak Dalam ( SAD) hidup  
sejahtera  point 17dan  1 SDGs tanpa 
kemiskinan.  
Data pada Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun 
bahwa kondisi Komunitas Adat Terpencil saat 
ini terdapat 2.205 jiwa yang terdiri dari 605 KK 
dan tersebar di 12 Desa pada 6 Kecamatan 
sebagaimana disajikan pada tabel berikut : 



Data Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Sarolangun 

Sumber data dari dinas Sosial tahun  2021 

Salah satu nilai kearifan lokal adalah sistem 
kepemimpinan yang mereka anut yang 
merupakan sistem adat dimana masing-masing 
kelompok dipimpin oleh  Jenang, Temenggung, 
Depati, mangku dan Menti. Untuk 
menjembatani dengan dunia luar mereka 
menunjuk  seorang Jenang yang berasal dari 
luar  komunitas mereka.  Jenang mempunyai 
peran yang amat penting bagi mereka dalam 
aspek kehidupan. Suku Anak Dalam ini amat 
kuat mempertahankan norma-norma adat yang 
berlaku sehari-hari sesuai dengan budaya 
mereka. 
Adapun  kearifan lokal yang menjadi fokus 
inovasi proyek perubahan yang ada pada Suku 
Anak Dalam ( SAD)  seperti halnya Kerajinan 
Anyaman Tikar, Pangkilon/Ambung, piring dari 
Resam/lidi sawit dan kalung dan gelang  sbalit 
sumpah, buah aka biluru sebagai untuk gantung 
kunci,  Sokola Baumo dan Basuluh damar serta 
ramuan-rumuan obat herbal,  ladang /baumo 
jernang dan pinang  sebagai sumber 
kesejahteraan sosial.. Target kinerja yang akan 
dilaksanakan adalah pada 19 KK di Kelurahan 
Limbur Tembesi / Talang Kajumat  Kecamatan 
Bathin VIII. 
Dengan berkolaborasi multisektor dan 
mengajak unsur kepemimpinan yang ada dalam 
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam wadah 
Forum Kerja KAT   akan dapat  mengali potensi 
dengan Kearifan lokal Suku Anak Dalam di 
Kabupaten Sarolangun.  



TUJUAN PROYEK 
PERUBAHAN 

 
Jangka Pendek  
Tujuan jangka pendek dari proyek perubahan 
adalah :  
1. Terlaksananya komitmen bersama dengan 

unsur kepemimpinan Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) Talang Kajumat Kelurahan 
Limbur Tembesi 

2. Terbentuknya Forum Koordinasi  
Pemberdayaan Suku Anak Dalam dan 
Komunitas Adat Terpencil ( FKP KAT)   

3. Terwujudnya Kebijakan Sinergitas 
pemberdayaan Suku Anak Dalam dan 
Komunitas Adat Terpencil  

4. Terwujudnya implementasi di Kelurahan 
Limbur Tembesi Ds Talang Kajumat 
Kecamatan Bathin VIII 

Jangka Menengah  
Tujuan jangka menengah dari proyek 
perubahan adalah: 
1. Membentuk Sekola Baumo dan Basuluh 

damar dengan  keterlibatan Pemerintah,  
Swasta melalui program CSR dan pihak 
LSM.  

2. Melanjutkan pemberdayaan terhadap Suku 
Anak Dalam dan Komunitas Adat Terpencil 
dengan melakukan pemanfaatan potensi 
yang dimiliki di sekitar pekarangan  tempat 
tinggal berladang dan umo dengan 
menanam pinang dan jernang. 

3. Pemasaran produk Kearifan lokal suku anak 
dalam. 

Jangka Panjang   
Tujuan Jangka Panjang dari proyek perubahan 
adalah: 
1. Prawisata budaya kerifan lokal Suku Anak 

Dalam  
2. Pemasaran Produk 
3. Monitoring dan evaluasi 

MANFAAT PROYEK 
PERUBAHAN 

Manfaat yang diharapkan dihasilkan oleh proyek 
perubahan ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis, 
yaitu manfaat internal dan manfaat eksternal 
seperti dijelaskan sebagai berikut. 
Manfaat Internal 
1. Meningkatkan sinergitas dengan stakeholder 

dalam rangka pemberdayaan suku anak 
dalam dan komunitas adat terpencil 

2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan dalam 
rangka meningkatkan capaian program 
pengentasan kemiskinan 

3. Meningkatkan kualitas pembangunan bidang 
sosial di Kabupaten Sarolangun 

Manfaat Eksternal 
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 

dalam pemenuhan kebutuhan hidup 
2. Merubah mindset Suku Anak Dalam dan 

Komunitas Adat Terpencil untuk 
memanfaatkan potensi Kerifan lokal untuk  
peningkatan kesejahteraan 

3. Meningkatkan partisipasi swasata dalam 
turut serta mewujudkan program 
penanggulangan kemiskinan 



RUANG LINGKUP 

ADOPSI DAN ADAPTASI 
Best practice yang ditemukan di Lokus Visitasi 
antara lain adalah adanya sinergitas lintas sektor 
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 
publik. Sinergitas ini nampak dari banyaknya 
keterlibatan stakeholder baik dari Instansi  
Pemerintah, Swasta maupun masyarakat untuk 
bersinergi dalam pelaksanaaan program program 
unggulan Pemerintah Daerah. 
Adopsi dan adaptasi yang dapat diambil dari best 
practice tersebut adalah mewujudkan sinergitas 
pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan 
Suku Anak Dalam (SAD) melalui Forum 
Koordinasi Pemberdayaan Komunitas Adat 
Terpencil (FKP KAT). Melaksanakan monitoring dan evaluasi 

Melaksanakan pembinaan dan 
pendampingan dalam uasaha kerajianan 

kearifan lokal bagi suku anak dalam. 

Menyusun program kerja Pemberdayaan 
Suku Anak Dalam dan Komunitas Adat 

Terpencil 

Melaksanakan pendataan Suku Anak 
Dalam untuk masuk dalam DTKS agar 

dapat program Bansos dari pemerintah 
pusat. 

Melaksanakan pembentukan Forum 
Koordinasi  Pemberdayaan Suku Anak 
Dalam dan Komunitas Adat Terpencil 
dengan melibatkan multistakeholder 

Melaksanakan komitmen bersama dengan 
unsur kepemimpinan Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) Talang Kajumat  Kelurahan 
Limbur Tembesi  

Melaksanakan koordinasi eksternal 

Melaksanakan koordinasi internal 



KONSULTASI/ 

KOORDINASI 

DENGAN 

PIMPINAN 
• Langkah awal dalam penyusunan proyek perubahan adalah 

melaksanakan bimbingan dengan Coach Drs. H. A. Syafi’I Untung, 
MM terkait proyek perubahan pada tanggal 23 September 2022. 
Dalam hal ini, Coach memberikan arahan agar dalam penyusunan 
proyek perubahan hendaknya dibangun komitmen yang kuat dan 
penentuan isu/permasalahan sangat penting untuk menjadi arah 
dalam pelaksanaan proyek perubahan. Identifikasi terhadap 
permasalahan yang terjadi pada Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun 
kemudian melakukan menentukan isu strategis yang menjadi 
prioritas untuk diselesaikan melalui inovasi proyek perubahan. 
Penentuan isu tersebut sangat menentukan fokus proyek 
perubahan.  

• Konsultasi dengan Coach dilanjutkan pada tanggal 5 Oktober 2022 
dengan melaksanakan komunikasi dan koordinasi untuk melakukan 
pendalaman dan mempertajam konsep proyek perubahan, dalam 
konsultasi ini Coach menjelaskan bahwa proyek perubahan 
merupakan langkah inovatif yang diharapkan dapat menjawab 
isu/permasalahan yang terjadi dengan inovasi. 

• Konsultasi dilanjutkan dengan menghadap Mentor pada tanggal 11 
Oktober 2022 terkait dengan penentuan judul proyek perubahan 
berdasarkan permasalahan/isu yang ditemukan, dalam hal ini, 
disampaikan mengenai rencana judul proyek perubahan. mentor 
menyetujui usulan judul proyek perubahan dengan mewujudkan 
suatu model pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan suku 
anak dalam dengan memanfaatkan kearifan lokal  

• Konsultasi dengan mentor juga dilaksanakan pada tanggal 12 
Oktober 22 tentang pelaksanaan rapat sosialisasi proyek perubahan 
Model Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Suku Anak 
Dalam (SAD). Dalam keempatan ini Mentor menjelaskan bahwa 
dalam melaksanakan proyek perubahan hendaknya project leader 
selalui berkomunikasi dengan stakeholder baik internal maupun 
eksternal. 

• Konsultasi dengan Mentor juga dilaksanakan pada tanggal 17 
Oktober 2022 dalam rangka pembentukan Forum Koordinasi 
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (FKP-KAT) Kabupaten 
Sarolangun. Dalam hal ini, Mentor menyampaikan bahwa 
pembentukan Forum merupakan langkah yang sangat strategis dan 
diharapkan seluruh OPD dapat bersinergi untuk meningkatkan 
kesejahteraan SAD. Mentor juga memberi arahan agar project 
leader harus terus melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
OPD lain agar tercipta komunikasi yang efektif 

• Konsultasi pada tanggal 28 Oktober 2022 dilaksanakan dalam 
rangka persiapan sosialisasi dan launching dengan stakeholder dan 
Suku Anak Dalam. Dalam konsultasi ini Mentor memberikan arahan 
dan bimbingan agar dalam melaksanakan launching agar 
dilaksanakan dengan  melibatkan OPD dan sekaligus sebagai sarana 
sosialisasi tentang proyek perubahan 



PEMBENTUKAN 

TIM PROYEK 

PERUBAHAN 
• Diawali dengan pelaksanaan rapat koordinasi internal pada 

tanggal 12 Oktober 2022 dengan tujuan membahas 
pembentukana Tim Efektif Proyek Perubahan Model 
Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Suku Anak 
Dalam (SAD) Berbasis Kearifan Lokal.  

• Dalam rapat dijelaskan tentang gagasan proyek perubahan 
yang akan dilaksanakan serta peran penting Tim agar 
proyek perubahan tersebut dapat terlaksana dengan 
optimal dan beriringan dengan agenda pada Dinas Sosial 
Kabupaten Sarolangun 

• Berdasarkan pembahasan, peserta rapat sepakat 
membantu mewujudkan proyek perubahan model 
pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Suku Anak 
Dalam (SAD) berbasis kearifan lokal Kabupaten Sarolangun. 

• Menindaklanjuti hasil rapat, maka diterbitkan Keputusan 
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun Nomor : 
460/28/SOSIAL/IX/2022 Tentang Pembentukan Tim Efektif 
Proyek Perubahan Model Pemberdayaan dan Peningkatan 
Kesejahteraan Suku Anak Dalam (SAD) Berbasis Kearifan 
Lokal pada Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun. 

• Tim mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Melaksanakan semua tugas yang berkaitan dengan 

persiapan pelaksanaan proyek perubahan Model 
Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Suku 
Anak Dalam (SAD) Berbasis Kearifan Lokal 

2. Melaksanakan semua tugas yang berkaitan dengan 
pelaksanaan Proyek Perubahan Model 
Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Suku 
Anak Dalam (SAD) Berbasis Kearifan Lokal, dan 

3. Melaksanakan semua tugas yang berkaitan dengan 
evaluasi pelaksanaan proyek perubahan Model 
Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Suku 
Anak Dalam (SAD) Berbasis Kearifan Lokal  



MELAKSANAKAN 

KOORDINASI 

INTERNAL 

• Setelah Tim terbentuk, maka dilakukan penggandaan terhadap SK sebagai 
bahan rapat koordinasi internal untuk memberikan penjelasan tentang Proyek 
Perubahan kepada seluruh anggota Tim.  

• Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2022 di ruang Aula 
Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun. Tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi 
internal adalah dalam rangka sosialisasi tenang Model Pemberdayaan dan 
Peningkatan Kesejahteraan Suku Anak Dalam (SAD) Berbasis Kearifan Lokal. 
Kepada peserta rapat diberikan penjelasan tentang gagasan proyek perubahan 
tentang keberadaan SAD dan pentingnya sinergitas antar OPD dalam upaya 
pemberdayaan SAD melalui kearifan lokal 

• Peserta rapat sepakat membantu mewujudkan Proyek Perubahan Model 
Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Suku Anak Dalam (SAD) 
Berbasis Kearifan Lokal 



MELAKSANAKAN 

KOORDINASI 

EKSTERNAL 

• Kegiatan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempersiapkan pelaksanaan rapat koordinasi 
eksternal bersama dengan Tim Efektif Proyek Perubaha. Tim diarahkan agar mempersiapkan 
sarana dan prasarana rapat serta menyusun undangan untuk disampaikan kepada pihak 
terkait. 

• Pelaksanaan rapat pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan melibatkan Kepala Organisasi serta 
Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun dengan agenda membahas rencana pembentukan 
Forum Koordinasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (FKP KAT) bertempat di ruang 
rapat Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun 

• Disampaikan kepada peserta rapat mengenai rencana pembentukan FKP KAT dlam rangka 
percepatan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Suku Anak Dalam (SAD) berbasis 
keraifan lokal yang ada pada warga Suku Anak Dalam Talang Kajumat Kelurahan Limbur 
Temesi Kecamatan Bathin VIII. Oleh karena itu, dengan dibentuknya FKP KAT ini diharapkan 
dapat meningkatkan kolaborasi stakeholder terkait dalam melaksanakan program 
pemberdayaan Suku Anak Dalam di Talang Kajumat 

• Pembahasan rapat menghasilkan FKP KAT terbagi menjadi tiga sub team yaitu Sub Tim 
Pembuatan SK Bupati tentang Forum Koordinasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 
(FKP KAT), Sub Tim Teknis dan Tim Implementasi. 

• Disepakati bahwa Tim yang bekerja untuk pembuatan SK Bupati tentang Forum Koordinasi 
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (FKP KAT) Tim Teknis dan Sub Tim Implementasi 
dilokasi Suku Anak Dalam Talang Kajumat ditetapkan menggunakan Keputusan Kepala Dinas 
Sosial. 



Komitmen bersama dilaksanakan dengan melakukan komunikasi dan 
koordinasi dengan stakeholder terkait sehingga dapat meningkatkan 
sinergi pemberdayaan Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun. 
Penandatanganan dukungan dilaksanakan sebagai bentuk komitmen 
bersama mewujudkan Model Pemberdayaan dan Peningkatan 
Kesejahteraan Suku Anak Dalam (SAD) Berbasis Kearifan Lokal antara 
lain : 
1. Pj. Bupati Sarolangun 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun 
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun 
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Sarolangun 
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Sarolangun 
6. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun 
7. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindag Kabupaten Sarolangun 
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun 
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Sarolangun 
10. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan 

Kabupaten Sarolangun 
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan 
12. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten 

Sarolangun 
13. Internal Dinas Sosial diantaranya : 

• Sekretaris Dinas Sosial 
• Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 
• Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 
• Kasubbag Umum dan Kepegawaian 
• Kasubbag  Keuangan, Aset dan Program 

MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA 

DENGAN UNSUR KEPEMIMPINAN 

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL 

DUKUNGAN Pj. BUPATI 
SAROLANGUN 

DUKUNGAN SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SAROLANGUN 



MEMBENTUK FORUM KERJA 

PEMBERDAYAAN SUKU ANAK DALAM 

DAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL 

MULTI STAKEHOLDER 

Diawali dengan penyusunan draf Keputusan Bupati 
yang disusun oleh Tim Efektif Proyek Perubahan 
untuk kemudian disampaikan kepada Bupati  
Terbitnya Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 
321/DINSOS/2022 Tentang Pembentukan Forum 
Koordinasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat 
Terpencil Kabupaten Sarolangun pada tanggal 7 
November 2022. Dalam Keputusan Bupati, 
disebutkan bahwa Forum KAT mempunyai tugas : 
• Mengkoordinasikan, kebijakan dan program 

pembinaan dan kesejahteraan 
• Mendata semua permasalahan yang ada pada 

KAT 
• Mengadakan pembinaan kesejahteraan sosial 

KAT dilakukan alam bidang Pemukiman, 
Administrasi kependudukan, Pertanian, 
Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan sosial 
dan adat, Bidang lainnya 

• Mengadakan pembinan kesejahteraan KAT 
melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan, 
pelayanan serta bantuan sesuai kebutuhan KAT 

• Memberdayakan KAT dalam segala aspek 
kehidupan dan penghidupan agar mereka dapat 
hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan 
sosial sehingga dapat berperan aktif dalam 
pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan 
dengan memperhatikan adat istiadat setempat 

• Mensinergikan dalam melaksanakan program 
dan kegiatan KAT pada pihak terkait secara 
terpadu 

• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
perkembangan KAT 

• Membuat laporan perkembangan KAT secara 
periodik kepada Bupati Sarolangun untuk 
disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Pusat. 

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 
Sekretariat Forum KAT yang didampingi oleh 
Sekretaris Forum KAT yang berkedudukan di Dinas 
Sosial Kabupaten Sarolangun. 



MENYUSUN KEBIJAKAN SINERGITAS 

PEMBERDAYAAN SUKU ANAK DALAM DAN 

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL 

• Kebijakan Sinergitas Pemberdayaan Suku Anak 
Dalam dan Komunitas Adat Terpencil diwujudkan 
melalui Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 
321/DINSOS/2022 Tentang Pembentukan Forum 
Koordinasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat 
Terpencil Kabupaten Sarolangun. 

• dalam Kebijakan tersebut dijelaskan bahwa 
Kepala Perangkat Daerah terhakit agar menyusun 
rencana kerja tahunan pemberdayaan dan 
pembinaan KAT, Inspektur Daerah agar 
mengadakan pembinaan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan, kemudian untuk unsur 
Tokoh Masyarakat Pemangku Kepentingan seperti 
LSM Perguruan Tinggi, Praktisi akan ditetapkan 
oleh Ketua Forum KAT 



MELAKSANAKAN 

SOSIALISASI 

• Pelaksanaan sosialisasi dan Launching pada tanggal 7 November 2022 di Aula  Kantor Bupati 
Sarolangun. Sosialisasi dihadiri oleh berbagai stakeholder antara lain Pj. Bupati, Sekda, Kapolres, 
Dandim 0420 Sarolangun, Kejari, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kadis  
TPHP, Kadis Koperindag, Kdis Nakkan, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perhubungan, Kadis Sosial, 
Kadis PUPR, Kadis Kiminfo, Kadis PMD, Kadis PSDA, Kepala BPS, Analis Kebijakan dan Polres. 

• Dalam pelaksanaan sosialisasi disampaikan kepada peserta sosialisasi bahwa Suku Anak Dalam 
keberadaannya masih belum sepenuhnya dapat diberdayakan dan ditingkatkan kesejahteraannya 
sehingga hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu 
diperlukan suatu model pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Suku Anak Dalam (SAD) 
berbasis kearifan lokal. Hal ini memerlukan sinergitas dari berbagai pihak untuk bersama-sama 
mewujudkan peemberdayaan SAD di Kabupaten Sarolangun. 

• Persiapan pelaksanaan sosialisasi dan 
Launching dilaksanakan oleh Tim 
Efektif Proyek  Perubahan dengan 
melaksanakan koordinasi dan 
komunikasi dalam rangka menyiapkan 
sarana dan prasarana dalam rangka 
pelaksanaan sosialisasi dan launching 
Model Pemberdayaan dan Peningkatan 
Kesejahteraan Suku Anak Dalam (SAD) 
Berbasis Kearifan Lokal. 



IMPLEMENTASI 

• Implementasi proyek perubahan 
mengambil lokus di Kelurahan Limbur 
Tembesi Ds. Talang Kajumat Kecamatan 
Bathin VIII. Yang diawali dengan 
melaksanakan komunikasi dan 
koordinasi dengan Jenang untuk 
menyampaikan tentang pentingnya 
peningkatan kesejahteraan Suku Anak 
Dalam agar dapat memperoleh 
pelayanan secara optimal 

• Kearifan lokal yang menjadi fokus inovasi 
proyek perubahan antara lain adalah 
Kerajinan Anyaman Tikar, 
Pangkilon/Ambung, piring dari 
Resam/lidi sawit dan kalung dan gelang  
sbalit sumpah, buah aka biluru sebagai 
untuk gantung kunci,  Sokola Baumo dan 
Basuluh damar serta ramuan-rumuan 
obat herbal,  ladang /baumo jernang 
dan pinang  sebagai sumber 
kesejahteraan sosial, dengan target 
kinerja yang akan dilaksanakan adalah 
pada 19 KK di Kelurahan Limbur Tembesi 
/ Talang Kajumat  Kecamatan Bathin VIII. 

DUKUNGAN BAPPEDA  
KABUPATEN SAROLANGUN 

DUKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

KABUPATEN SAROLANGUN 

DUKUNGAN DINAS PETERNAKAN 
DAN PERIKANAN 

KABUPATEN SAROLANGUN 



DUKUNGAN DINAS PENDIDIKAN 
KABUPATEN SAROLANGUN 

DUKUNGAN DINAS KOPERASI, 
UMKM, DAN PERINDAG 

KABUPATEN SAROLANGUN 

DUKUNGAN DINAS KESEHATAN 
KABUPATEN SAROLANGUN DUKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN SAROLANGUN 

DUKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN 
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN 

KABUPATEN SAROLANGUN 

DUKUNGAN DINAS 
KETAHANAN PANGAN 

KABUPATEN 
SAROLANGUN 

DUKUNGAN DINAS 
PARIWISATA, 

KEPEMUDAAN DAN 
OLAHRAGA 
KABUPATEN 

SAROLANGUN 



DUKUNGAN SEKRETARIS  
DINAS SOSIAL 

 

DUKUNGAN KABID 
PEMBERDAYAAN SOSIAL 

DINAS SOSIAL 

DUKUNGAN KABID 
REHABILITAS SOSIAL DAN 

PENANGANAN FAKIR MISKIN 
DINAS SOSIAL 

DUKUNGAN KASUBAG UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

DINAS SOSIAL 
 

DUKUNGAN KASUBAG 
KEUANGAN DAN ASET 

DINAS SOSIAL 
 

DUKUNGAN INTERNAL PROYEK PERUBAHAN 



PRODUK KERAJINAN 





KONDISI SEBELUM DAN SESUDAH PROYEK PERUBAHAN 

NO CAPAIAN / 
KEBERHASILAN 

SEBELUM SESUDAH 

1 Administrasi 
Kependudukan 
(Dokumen Kartu 
keluarga) 

18 KK sudah memiliki KK dan KTP, 
namun banyak terdapat 
kesalahan dalam penulisan nama, 
alamat, penambahan anggota 
keluarga baru dll sehingga 9 
dokumen KK perlu dilakukan 
perbaikan  

 Proses perbaikan dokumen KK sudah 
diajukan ke Dinas kependudukan dan catatan 
Sipil, tinggal menunggu proses cetak 
/perbaikan dokumen  

2 Akta Kelahiran anak Belum terdapat anak SAD yang 
memiliki akta kelahiran 

Dari 16 anak yang diajukan pengurusannya, 
Baru 3 akta lahir yang terbit 

3 Jumlah anak yang 
bersekolah formal / 
memperoleh pendidikan 

11 anak sudah bersekolah formal Dengan penyelenggaraan sekolah alam di 
lokasi pemukiman, terdapat 15 anak (11 yang 
telah bersekolah dan 4 anak usia PAUD) yang 
memperoleh pelajaran tambahan dan 
Calistung (baca-tulis-Hitung) 

4 Berkembang usaha 
ekonomi Perikanan  

Komunitas tidak mengenal 
beternak ikan 

Terdapat 2 unit kolam permanen di lokasi 
pemukiman dan ujicoba ternak ikan lele yang 
berhasil hingga panen dimana 18 KK ikut 
dalam proses pembesaran ikan 

5 Berkembang usaha 
ekonomi Pertanian sayur 

Kegiatan pertanian sayur yang 
warga lakukan tidak terkoordinir 
dan berkembang 

Setelah diajak study banding dan 
memperoleh pendidikan sekolah lapang 
pertanian dari PPL, 18 KK bertanam sayur 
secara kolektif dan hasil pertanian sayur lebih 
berkembang 

6 Pengetahuan tentang 
PHBS 

Sebelumnya warga SAD belum 
pernah menerima penyuluhan 
terkait isu PHBS 

37 orang warga mendapatkan pengetahuan 
terkait PHBS 

7 Pengetahuan tentang Isu 
Kesehatanan Reproduksi 

Sebelumnya warga SAD belum 
pernah menerima penyuluhan 
terkait isu Kesehatan Reproduksi 

21 orang perempuan SAD mendapatkan 
pengetahuan terkait isu kesehatan 
reproduksi 

8 Pengetahuan tentang 
GEDSI (Gender, 
Disabilitas dan Inklusi 
Sosial) 

Sebelumnya warga SAD belum 
pernah mengetahui isu GEDSI 

4 warga SAD menjadi peserta pelatihan 
GEDSI dan memperoleh pengetahuan 
tentang isu gender, Disabilitas, dan Inklusi 
Sosial 
  

9 Pengetahuan tentang 
dampak negatif dari 
Pernikahan anak 

Sebelumnya warga SAD belum 
pernah menerima penyuluhan 
terkait Dampak Pernikahan anak 

28 orang warga mendapatkan pengetahuan 
tentang dampak pernikahan anak 
  

10 Berkembang usaha 
ekonomi 
anyaman/handycraft 

Pengetahuan lokal “menganyam” 
yang di miliki SAD tidak 
dikembangkan 

16 perempuan meningkat pengetahuan dan 
keterampilannya dalam menganyam dan 
membuat kerajinan handyraft (bahan resam, 
rumbai, sebalik sumpah) 
  

11 Forum kolaborasi 
Multipihak Tingkat 
kabupaten dalam 
Pemberdayaan SAD 

Belum terbentuk POKJA 
pemberdayaan SAD 

Telah terbentuk POKJA pemberdayaan dan 
komitmen lintas sektor untuk mendukung 
dan berkolaborasi dalam pemberdayaan SAD 
  

12 Layanan Kesehatan 
(Field Visit) oleh 
Puskesmas Tingkat 
Kecamatan ke lokasi 
Pemukiman SAD 

Selama ini pelayanan dari 
puskesmas bersifat pasif – 
menunggu SAD yang sakit datang 
berobat 

Telah terlaksana 2 kali pelayanan aktif yakni 
kunjungan  field Visit kesehatan dari 
Puskesmas ke lokasi pemukiman SAD untuk 
menyelenggarakan kegiatan pengobatan, 
pemeriksaan dan penyuluhan PHBS. Dan 1 
kali kunjungan posyandu dari Bidan Desa 
setempat ke lokasi pemukiman.  



Inovasi MODEL PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SUKU ANAK DALAM (SAD) 
BERBASIS KEARIFAN LOKAL berdampak terhadap upaya bersama dalam melaksanakan 
pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun, hal 
tersebut dapat diketahui dari terwujudnya : 
• Regulasi Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 321/DINSOS/2022 Tentang Pembentukan Forum 

Koordinasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Sarolangun mampu 
meningkatkan sinergitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan peningkatan kesejahteraan 
Suku Anak Dalam (SAD) berbasis kearifan lokal 

• Implementasi proyek perubahan dengan mengambil lokus pada 19 
KK di Kelurahan Limbur Tembesi / Talang Kajumat  Kecamatan 
Bathin VIII telah dilaksanakan dengan menggali kearifan lokal 
melibatkan Tumenggung/Jenang  sehingga diperoleh beberapa hal 
yang daat dimanfaatkan antara lain adalah Kerajinan Anyaman 
Tikar, Pangkilon/Ambung, piring dari Resam/lidi sawit dan kalung 
dan gelang  sbalit sumpah, buah aka biluru sebagai untuk gantung 
kunci,  Sokola Baumo dan Basuluh damar serta ramuan-rumuan 
obat herbal,  ladang/baumo jernang dan pinang  sebagai sumber 
kesejahteraan sosial. 

KESIMPULAN 

REKOMENDASI 

• Kepada Bupati Sarolangun untuk menerbitkan kebijakan 
tentang Sekola Baumo dan Basuluh damar dengan  keterlibatan 
Pemerintah,  Swasta melalui program CSR dan pihak LSM 

• Kepada Dinas Sosial agar meningkatkan koordinasi dan 
komunikasi dengan OPD dan sektor swasta dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan Suku Anak Dalam di Kabupaten 
Sarolangun 

• Kepada Tumenggung/Jenang agar mengajak masyarakat untuk 
melaksanakan program-program dari Pemerintah Kabupaten 
terkait dengan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan 
SAD berbasis kearifan lokal 

• Kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dalam rangka 
memanfaatkan potensi lokal serta lebih kreatif dalam 
mengolah sumber-sumber potensi di lingkungannya 
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