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Data di bawah ini, yang bersifat pendahuluan , telah dikumpulkan oleh inspektur BJHaga. 

 

      Di bawah ini tercetak tiga - terutama identik - peraturan yang ditetapkan oleh sultan siak pada 

tahun 1890 untuk bentang alam Bangka , Koeboe dan Tanah Poetih, tentang hak atas tanah yang 

belum dikembangkan, pungutan pantjoeng alas dan tapak lawan, dan adat perkawinan dll. Untuk 

kepala dan untuk "orang kecil" 

Sebagai pengantar, bagaimanapun, informasi yang diperlukan pertama-tama akan diberikan 

tentang administrasi lanskap dan subjek yang disebutkan di atas untuk pemahaman yang baik 

tentang masalah ini. 

Literatur yang membahas ketiga jajanan laudsca ini sangat langka. Semua diketahui oleh saya: 

1o. Hijmans van Anrooy; Catatan tentang kerajaan Siak. Majalah Bahasa Indonesia, Negara dan ! 

Etnologi, volume 30 (1885) , hlm . 374-390. 

2o. Van Rijn van Alkemade ;Deskripsi perjalanan dari Bengkalis menyusuri Rokanriviear Rantau 

Binoeang. Kontribusi untuk Linguistik, Geografi dan Etnologi, vol.32 (1884), hlm.21-49. Disusun 

dalam Wilken II hlm. 177 – 179. 

Pembagian Bagan Api Api ada dan masih ada (Staatsblad 1912 No. 350) dari Lnadschapjes Bangka, 

Koeboe dan Tanah Poetih, yang merupakan bagian dari kerajaan Siak yang berpemerintahan 

sendiri iulandsch. 

Bentang alam Bangka terbentang di kedua sisi Sungai Rokan dari muara hingga mendekati 

Kampung Tanah Poetih yang terletak di hulu. Ini juga mencakup jalur pantai dengan latar belakang 

tanah dari mulut Soengei Seneboy (terletak di sebelah timur Bangan Api Api ) . 

Lansekap Tanah Poetih juga terbentang di kedua sisi Sungai Rokan dari perbatasan dengan Bangka 

hingga sungai Ajer Memindah, perbatasan dengan Kepenoehan (subdivisi Rokan). 

Bentang alam Koeboe meliputi kawasan pesisir dengan interior muara Rokan (berbatasan dengan 

Bangka) arah barat hingga sungai Telaga Tegenang, berbatasan dengan bentang alam Panei 

(subdivisi Laboenan Batoe). 

Thaus diperintah (sejak 1 Januari 1916) oleh bupati di Bagan Api Api, yang juga wakil bupati 

Bangka, dan dua wakil bupati Kubu dan Tanah Poetih. Di bawah mereka adalah kepala kampung, 

yang posisinya pada tahun 1916 sebagian besar adalah yang paling cocok dari kepala sukkoe 

sebelumnya dan memang terpilih. 



Keadaan sebelumnya adalah, di bawah pengawasan pengawas atau gubernur di Bagan Api-Api, 

penduduk asli diperintah oleh "Datuq Bagan", perwakilan sultan Siak, dan administrasi dari tiga 

lanskap tersebut. 

     Penyelenggaraan ketiga jabatan tersebut terutama dilakukan oleh majelis kepala suku, salah 

satunya yang paling penting, putyuk, yaitu kepala suku dari kepala suku. Menurut peraturan 

perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sultan Siak dan dimuat dalam Babu Ikawaid (kumpulan 

peraturan yang ditetapkan oleh Sultan Siak, dicetak di Siak pada tahun 1901, dan dimuat dalam 

Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur) , kepala pertama adalah “hakim polisi” dan kepala 

sukoe lainnya disebut penilai, yang ikut menandatangani putusan. 

Kata hakim-polisi ini adalah tiruan Eropa dan tidak pernah digunakan. Orang selalu berbicara 

tentang "kerapatan". Polisi hakim ini memiliki yurisdiksi kriminal hingga 3 bulan penjara atau 

krakal, dan 60 dolar, dan dalam kasus proses perdata untuk klaim hutang, "harta poesaka" dan 

"perkara dooen, kebon dan kampoeng" dengan nilai resp. 150, 300 dan 300 dolar. 

Soukus yang ada di Bangka adalah: Tudjoeh Indoek (sokoe utama), Took Bijah, Marah Pendeta, 

Haroe, Rambah dan Marah Djaman. 

Yang ada di Kubu : Rawa (utama), Hamba Radja, Haroe, dan Bebas. 

Tanah Putih : Melajoe besar , Melajoe Tongah , Mesahen Batoe Hmapar. 

Empat kepala suku Tanah Putih bergelar resp. Setia Maharaja, Radja Lela Moeda, Padouka 

Meradja Lela dan Soeradiraja dengan predikat “Datoek”. Keempat ketua sukoo Kubu masing-

masing bergelar Djaja Perkasa, Indera Setia, Padouka Simaradja, dan Indera Boengsoe, juga 

dengan predikat “Datoek”. 

Dari enam ketua sukkoe Bangka, hanya dersukoe Tudjeoh Hindoek dan Tuk Bijah yang bergelar 

yaitu Dewa Pahlawan dan Perkasa Raja, keduanya berpredikat "Datooeq". Kepala sukoo lainnya 

terkadang disebut “indoek”, meskipun sebenarnya itu adalah sesuatu yang lain . 

Di setiap sukko terdapat sejumlah indork selain kepala sukko. 

Untuk dapat memahami konsep “incloth” maka hak kekerabatan harus dikedepankan dalam ketiga 

lanskap tersebut, anak-anak mengikuti suku ibu, namun eksogami tidak ada, yaitu perkawinan 

anggota. dari suku yang sama diperbolehkan. 

Perkawinan berlangsung di rumah mempelai wanita, di mana pasangannya menghabiskan waktu 

pertama kali sebelum membangun rumah sendiri. 

Berkaitan dengan adat, bahwa anak mengikuti suku ibu, martabat diwariskan kepada kemanakan, 

yaitu anak laki-laki dari saudara perempuan. Namun hal ini telah diubah oleh mantan sultan dengan 

cara ukaze bagi kepala suku dan kapal indoek dalam arti bahwa anak kepala suku dan indoek 

mengikuti suku bapaknya; dan kedua anak laki-laki tersebut dan kemanakan, bagaimanapun, 

berlaku untuk ini bukan untuk tongkat. 

Hukum waris menunjukkan percampuran yang khas antara patriarki dan matriarki. Di sini sekali 

lagi harus dibedakan antara harta keluarga (saka, yaitu barang-barang yang diwariskan dari 



generasi ke generasi) dan harta individu (pussaka). . Di sini orang tidak berpikir tentang kebun 

atau kebon , tetapi tentang tempat di hutan tempat durian dulu ditanam dan yang hanya dibersihkan 

sedikit pada saat durian berbuah untuk pengumpulan buahnya. 

Di tanah portih dan kubu para doesun ini pergi ke kemanakan , baik laki-laki atau perempuan; di 

Bangka orang-orang ini beralih ke putri dan dalam ketidakhadiran mereka ke "kemanakan 

perampoean" hutang mereka, semoga mereka berbuah dari duson ini, sampai denda atau hutang 

itu lunas. 

Setahu saya, adat seperti itu unik di nusantara. Ini didasarkan pada prinsip yang sangat sehat. 

Karena, khususnya di kalangan masyarakat primitif, selalu ada kemungkinan besar harta keluarga 

akan hilang dengan bermain dadu atau dengan menjual sebagai pembayaran denda yang dijatuhkan 

oleh hakim atas kesalahan dan pelanggaran atau kejahatan di pihak laki-laki. Karena wanita sangat 

jarang bersalah dalam hal ini, maka adat melindungi dari pengendapan properti dengan mengambil 

keuntungan dari perilaku moral wanita yang lebih tinggi.Pengaturan seperti itu telah ditawarkan 

untuk dipertimbangkan oleh para pemimpin gerakan wanita di Eropa. 

Seperti yang dilakukan laki-laki di tempat lain, perempuan di Bangka telah menyalahgunakan 

kedudukan hukumnya yang lebih tinggi dan sering menolak membayar denda kerabat laki-lakinya 

dari hasil kebun, dan biaya gugatan (dulu: pergi ke siak). untuk memenuhi. 

Saya harus menarik perhatian pada fakta bahwa peraturan ini, pengalihan harta kepada anak 

perempuan dan jika tidak ada kemanakan perempuan, benar-benar adatrecht, dan bukan penemuan 

beberapa Sultan. masyarakat Bangka dengan suara bulat meminta untuk menjaga adat ini 

Kedua, apa yang disebut kekayaan keluarga (saka) harus dipertimbangkan benda-benda emas, 

keris, dll., yang telah ada dalam keluarga lebih dari tujuh keturunan (derajat). Saka-saka ini juga 

diwariskan kepada putri-putri di Bangka dan, saat mereka tidak ada, kepada kemanakan 

perempuan 

Di Kubu dan Tanah Putih, dooen dan benda emas bernama, dll., bukan milik saka, tetapi poesaka. 

Dalam dua lanskap ini, semuanya adalah martabat, b , v, kepala suku, saka, dan juga tanda-tanda 

yang terkait dengan martabat tersebut, misalnya keris. 

Adapun poesaka, di Bangka, Kubu dan Tanah Putih rumah dengan perabotan dan harta milik 

diberikan kepada putri, dan sampan dan prahoe diberikan kepada putra; jika anak perempuan tidak 

ada, rumah dll. juga diberikan kepada anak laki-laki dan sebaliknya, jika anak laki-laki tidak ada, 

sampan juga menjadi milik anak perempuan. Barang pusaka lainnya dibagi, yaitu di Kubu dan 

Tanah Poetih: dooens, kebun, uang tunai, barang berharga, dll, dan di kebun Bangka, uang tunai 

dan barang berharga, menjadi geer saka. 

Namun, adat tersebut di atas tentang hukum waris saka-goerden di Bangka mengalami perubahan 

. 

Dalam rapat kerapatan tentang dusoen baru-baru ini, ternyata sudah ada perbedaan tentang isi adat, 

dan beberapa pemuda berpendapat bahwa dusoen harus dibagi antara putra dan putri. 



Metode pembagian sudah menemukan aplikasi untuk Klapper dan Pinangkebon , yang bukan milik 

rumah dengan pekarangan sekitarnya (kampoeng). Oleh karena itu oem sudut (hukum 

Muhammad) sudah diterapkan di sini. 

Namun, Klapper-, Pinang- dan Pisangtuein ini semuanya sudah ada sejak 15 tahun terakhir, 

sedangkan dusoen sudah ada sejak masyarakat. 

Incloth nu adalah kepala sukuo; awalnya bentuk subsukko dari kerabat; jadi apa yang di Pantai 

Barat disebut paroei (teman perut ibu); nenek moyang yang sama adalah titik awal. Ketika 

kelompok tumbuh lebih besar dan secara pribadi melihat  yang tertua (sesuatu seperti mamaq, 

tetapi tidak dikenal dengan nama itu), sebuah subsuk dibuat dan sesepuh ini berbicara tentang "saja 

poenja orang" atau "saja poenja anak boeh". Namun pengakuan resmi hanya dapat dilakukan oleh 

Sultan Siak. Sebelumnya, calon indoek harus menyerahkan sendiri surat dari kepala sukunya 

(Orang Besar), di mana ia merekomendasikan pengangkatan indoek ini kepada Sultan. Dengan 

melakukan itu dia harus pergi ke Siak dengan setidaknya dua belas Zijuer 'abak boeah' di Prahu 

miliknya, di mana dia menyampaikan permintaannya kepada Sultan. Yang terakhir kemudian 

bertanya kepada ' anak boeah' yang dibawa, apakah mereka mau al shun indoek, yang jawabannya 

tentu saja mengiyakan. Setelah itu mereka harus melakukan pelayanan di Siak selama empat bulan, 

dan indoek baru dikeluarkan dengan keputusan mengangkatnya indoek (terkadang subsuku ini 

diberi nama) dan diberi hak untuk menyelesaikan masalah kecil antara "anak boeah" -nya secara 

damai. .menetapkan dan mencoba dan mungkin mengenakan denda tidak lebih dari sepuluh 

ringgit. 

Bagian bawah indoek sukkoe (kecuali kepala sukoo) disebut 'toea -toea indoek'. 

Selain kepala soekoe, orang sering memiliki tongkat, jadi semacam pembantu, wakil. Tongkat 

kepala sukko tidak harus berupa kain . 

Karena kesultanan Siak , sebagai masyarakat hukum tertinggi, ada suku-suku, sedangkan sub-suku 

tidak membentuk masyarakat hukum, tetapi hanya memiliki kepala sendiri yang agak mandiri. 

Kadang-kadang di Karoenia Sultan "utan tanah" diberikan kepada salah satu Induk, tetapi itu hanya 

berarti ia menikmati pendapatan dari ini. 

Desa atau keluarga juga bukan merupakan komunitas hukum. Kampung sebagai masyarakat 

hukum tidak ada. 

Seperti disebutkan di atas, kekuasaan administrasi dan yurisdiksi telah diambil dari kepala suku 

dan indoek, dan yang terbaik diangkat menjadi kepala kampung. Beberapa dari mereka adalah 

anggota kerapatan distrik (kepala distrik adalah ketua) dan penilai pengadilan kecamatan. 

Sebuah awal telah dilakukan untuk mengubah kampung menjadi komunitas adat, dengan 

administrasi dan aset mereka sendiri. 

Dalam hal adat (perkawinan) dll. mereka diakui oleh kepala suku anak boeah no gals mereka. 

Perlu juga dikemukakan bahwa hal di atas berlaku untuk Bangka, Kubu dan sebagian Tanah Putih. 

Lagi pula, hanya kampung Tanah Poetih (= 1500 jiwa) yang dihuni oleh penduduk asli dan di hulu 

oleh orang Tamboesai, yang terus tinggal di sana setelah serbuan Zainal Abidin (Mohamad Dzin), 



yang menjadi subyek laporan HCE Quast ,,Nomembuka situasi politik di negara bagian Rokan, 

(Tijdschrift Bataviaasch Genootschap 48 1915, hlm. 51-68). Pada tahun 1907, para tamboeair yang 

tinggal di Tanah Putih ini diserahkan kepada Sultan Siak. 

Para kepala suku Sembilan-sukkoe dan raja-raja sukko menjadi kepala kampung dari sepuluh 

kampung tamboesa , diberi yurisdiksi dan setengah dari tapak lawan, masing-masing untuk 

wilayahnya. 

Di atas mereka berdiri bandahara, orang yang sama yang ditunjuk oleh mohamad dziu sebagai 

wakilnya untuk daerah itu, yang memiliki yurisdiksi lebih besar dan hak banding atas vannis dari 

kepala kampung tamboesaian dan setengah dari geeinde tapak lawan dari daerah yang diduduki. 

oleh para tamboesaiers , dipan hulu kampung tanah penyair hulu ke greans dengan rokan. 

Menurut pasal 11 raling tanah penyair, tapal lawan hanya dipungut dari penduduk bukan pribumi. 

meskipun dikenakan pajak sebagai subyek berpemerintahan sendiri, mereka tetap menjadi orang 

asing untuk kepentingan perpajakan tapak lawan. bagian tapak lawan yang separuh lainnya adalah 

milik pemilik tanah-poetgih dari utan tanah, karena seluruh tanah potih dimiliki oleh suko (tanah 

poetiihsche)  

. Kecuali tapak lawan, para tamboesai harus membayar pantjoeng alas dimana-mana Pada tahun 

1915 mereka dinyatakan sebagai "anak boemi" oleh sultan dan dengan demikian dibebaskan dari 

membayar tapak lawan. 

Akibatnya, bagaimanapun, pendapatan kepala kampung tamboesaische dan bandara berhenti , dan 

mereka (secara keliru) tidak diberikan kompensasi apa pun. Tujuannya adalah untuk membayar 

mereka beberapa kompensasi pada tahun 1918 . yurisdiksi mereka juga menghilang dengan rezim 

hukum baru (efektif 1 Juli 1916), di mana camat menjadi hakim terendah. 

Sekarang beralih ke pertimbangan peraturan yang dicetak di bawah ini dan subjek yang dibahas di 

dalamnya, pertama-tama orang harus bertanya apakah konten dapat dikualifikasikan sebagai hak 

adat, karena otoritas penentu sudah agak mencurigai kasus tersebut. 

Setahu saya, dasar hak ulayat adalah hak suku di lapangan, dan hak itu dipertahankan dalam 

peraturan ini; sehingga setiap sukkoe memiliki wilayah peruntukan, “rantau” atau “hutan tanah” 

nya. Namun, cara penyusunan peraturan tersebut jelas menunjukkan bahwa peraturan tersebut 

dijalankan oleh seorang raja . Sebaliknya , ketentuan “segala kajoe-kajoe haq radja” sepertinya 

tidak pernah menjadi bagian dari hukum adat. 2) 

Penataan tanah souku yang aneh konon berasal dari karonias agung sultan Siak atau mantan 

pangeran Tanah Putih, Kepenoehan dan pangeran Sintung yang legendaris.Pada tahun 1890 semua 

karonias ini dimasukkan dalam peraturan, saya diberitahu bahwa surat-surat lama Karoonia telah 

ditarik dan dimusnahkan. Tetapi bahkan setelah peraturan tahun 1890, karoonia baru masih 

dikeluarkan, dimana sepotong hoetan diambil untuk menguntungkan yang lain. 

sungai ke sungai utama atau laut, baik tandjong atau telok, selalu disebutkan sebagai batas berbagai 

wilayah hoetan-tanah atau rantaus, tetapi itu sebuah batas pecah di pedalaman . Bentang alam 

perbatasan ini, yang dibentuk oleh sungai Siak dan Rokan serta sungai Panei dan Rokan. 



Jadi sama sekali berbeda dengan Siak dengan “sapendengarau pemoekul tetawaq” dan 

“pertalangan”-nya (Wilken II, p.171). 

Kedua, dalam hal kepentingan, siapa yang berhak atas hutan tanah, lebih baik: siapa yang 

menikmati hasil hutan tanah; dan disini kita melihat perbedaan yang besar antara keadaan di 

Bangka, Tanah Putih dan Kubu 

Di Bangka dan Kubu hak atas hasil hoetan tanah var terikat pada martabat; jadi ke kepala sukkoe 

atau indoekschap. Di Tanah Putih tidak demikian, karena di sini hak atas hasil hutan tanah 

mengikuti hukum waris. Maka pada saat kematian sang ayah jatuh ke kemanakan di Tanah Poetih. 

Ada kemungkinan, tentu saja, kemanakan seorang kepala suku yang memiliki rantau tidak berhasil 

dalam martabatnya. Jadi, sebelum pemecatan kepala sukko yang sekarang, dia menikmati hasil 

hutan tanah. Bahwa di Tanah Putih hak atas hasil set hoetan tanah bisa dijual lebih seperti barang 

biasa, misalnya kakek buyut pemilik rantaub masih pesaka, dan sekarang setelah kematian Si 

Buroek, belasan orang sukkoe Melajoe besar adalah penggugat yang sah berbeda dengan rantau 

lainnya, yang saka dan karenanya harus tetap tidak terbagi. 

Namun, poin utamanya adalah, seperti yang telah disebutkan di atas, sukko berhak atas tanah. 

Hanya sukko Marah Pendeta ( Bangka) dan Batoe Hampar (Tanah Putih) yang tidak memiliki 

hoetan tanah. Menurut informasi, yang terakhir ini dulunya memiliki hoetan tanah, namun hilang 

dalam kasus hutang dengan pangeran Kepenuhan. 

Setiap anggota suku berhak memungut hasil hutan secara cuma-cuma di dalam hutan tanah 

sukunya, sekalipun hak atas hasil itu diberikan kepada indole atau perseorangan. Menurut Seni. 5 

Peraturan Tanah Putih ada pengecualian untuk hal ini sehubungan dengan subsuku Lela Radja dan 

Bantara (suku Melajoe besar ), yang di hutan tanahnya penghuni subsuku lain dari sukkoe Melajoe 

besar juga harus membayar pantjoeng alas. Namun, penyimpangan dari adat ini, yang disetujui 

Sultan atas desakan Indeks Lela Radja dan Mantara yang kaya saat itu, tidak diterapkan dalam 

praktik. 

Daftar hasil hutan sangat tidak lengkap dalam peraturan dan berulang kali muncul pertanyaan 

apakah pantjoeng alas juga dapat dikenakan pada produk yang tidak terdaftar, seperti buah 

atapnipah, balam dan suntai. Tampaknya menjadi hak adat bahwa pantjoeng alas dapat dipungut 

atas semua hasil hutan, dan demikian selalu diputuskan oleh kerapatan Siak. Pada tahun 1890, 

ketika peraturan dibuat, hanya terdaftar produk-produk yang dikumpulkan secara teratur pada 

waktu itu, meskipun termasuk jenis kayu, dalam praktiknya niboeng selalu dikumpulkan sebagai 

pantjoeng juga. 

Untuk membuat ladang atau kebun atau membangun rumah, penduduk asli Siak tidak memerlukan 

izin atau pemberitahuan kepada orang yang menikmati hasil hoetan tanah. 

Hasil hoetan tanah terdiri dari: 

1. pantjoeng alas yaitu 10% dari hasil hutan, baik berupa uang maupun barang yang dipungut dari 

jodoh bukan suku, yang harus memberitahukan maksud pencarian hasil hutan kepada orang yang 

berhak; 



Tapaklawan ke- 2 dari setiap ladang 10 gantang padi (= sekitar 60 kati) hanya dari orang yang bukan 

anggota “anak boemi” (dari siak). Sebuah ladang hampir selalu berukuran 3000 vierkente depa 

(biasanya 100 biji 30 depa , disebut juga 50 kali 60 ; satu depa berukuran panjang lengan 1,7 M); 

     3. Selanjutnya untuk Bangka (pasal 12) dan Tanah Putih ditetapkan bahwa jika seorang indoek 

atau perorangan berhak atas hasil hoetan tanah, ia harus memberikan setengahnya kepada kepala 

sukunya; 

    4 hasil pohon sialang (lebah). Untuk pengambilan madu dan lilin harus dimintakan izin dari yang 

berhak, yang menerima 1/3 bagian , sedangkan 1/3 bagian untuk pemanjat pohon, dan 1/3 bagian untuk bagian 

bawah dari pohon mengawasi dan menangkap cucian; 

    5 e untuk Koeboe kemudian ditambahkan dalam art. 3 berbicara tentang “hasil” dari f 1. – per 

bahoe. Tujuannya adalah bagian dari pajak atas kemungkinan konsesi pertanian atau penebangan. 

Namun, sekitar tahun 1890, ketika perusahaan tebak dimulai (dihentikan) di Tanah Poetih, bagian 

iuran juga diberikan kepada orang yang berhak atas hasil hutantanah . 

Ketentuan yang sangat luar biasa diberikan dalam Art. 6 Tanah Poetih (pasal 7 Kubu , pasal 6 

Bangka ), diikuti panjoengala wajib haji selalu; bahkan ketika mencari hasil hutan di hoetan tanah 

hunner soekoe. Hal ini terkait dengan fakta bahwa haji dulunya tidak diwajibkan untuk raja; dan 

dengan ketiadaan kewajiban ini juga ketiadaan jangkauan. 

Saya tidak mengetahui banyak hak atas tanah yang telah berlangsung lama Seperti yang telah 

disebutkan, siapa pun dapat menambatkan ladangnya di rantau mana pun. Juga harus dicatat bahwa 

seseorang memiliki hak 1 ) atas tanah di belakang rumahnya . Awalnya semua rumah berada di 

sepanjang sungai dengan bagian depan ke sisi air. Di sekitar rumah ada halaman dengan pohon 

buah-buahan. Sekarang, kecuali atas izin pemiliknya, tidak ada yang memiliki kuasa untuk 

menanam tanaman di belakang rumah dan pekarangan seseorang. 

Selain itu, dalam pembangunan kebun dan ladang, harus berhadapan dengan beberapa pantang 

terkait dengan tempat yang akan dipilih, sedangkan jika tidak ditindaklanjuti dikhawatirkan akan 

terkena penyakit. Jadi “pantang” membangun ladang atau kebun di antara dua orang yang 

“bersaudara” satu sama lain. Konsep saudara mencakup semua kerabat dekat, dengan keturunan 

kakek buyut biasa sebagai batasnya (de Meleier mengatakan: jika kakek nenek kita adalah datoeq 

– adik beradik yaitu saudara laki-laki atau perempuan ). Oleh karena itu, dalam praktiknya, taman 

atau ladang semacam itu, yang terletak di antara dua saudara , dapat dipindahtangankan . 

Jika dibuat kebun atau ladang di belakang rumah, maka kebun atau ladang ini adalah “di atas ” 

rumah itu. Ungkapan “diatas” ini berarti “ke darat” dalam kaitannya dengan sungai atau jalan 

(bukan: hulu). Jadi jika Anda memiliki dua taman di belakang sebuah rumah, maka yang terjauh 

dari rumah adalah dua "diatass" dari taman tepat di belakang. Sekarang lagi pantang untuk manja 

(saudara) lulusan jogeren (misalnya anak laki-laki) untuk membangun kebun atau ladang “diatas” 

dari saudara tingkat yang lebih tinggi (misalnya ayah). 



Di semua kebun dan ladang juga pantang memiliki garis samping kebun atau ladang yang menyatu 

menjadi “diatas ”; divergensi diperbolehkan. Jadi bagian belakang ladang dan taman harus 

memiliki lebar jilatan atau lebih besar dari bagian depan; lebar yang lebih kecil adalah pantang. 

Berkenaan dengan apa yang tercantum dalam ketiga peraturan berikut ini tentang amalan orang-

orang besar dan lain-lain, dalam khitanan perkawinan dan tindik telinga, perlu diperhatikan bahwa 

yang dimaksud di atas adalah perkawinan dan tindikan anak perempuan dan sunat anak 

perempuan. putra atau kemanakan.                 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


