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BAB II 

 

 BUDAYA DAN KARAKTERISTIK ORANG ASLI 

 

 

Istilah Orang Asal merujuk pada kelompok suku-suku yang menetap 

diwilayah Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia sebelum kemerdekaan 

Malaysia. Di Sabah, istilah Orang Asal dikenal dengan sebutan Anak Negeri 

dengan total populasi 1.270.979 atau sekitar 40% dari jumlah total penduduk di 

wilayah Sabah. Anak Negeri ini terdiri dari 72 sub etnis diantaranya Dusun, 

Kadazan, Murut, Rungsu, Bajau, Bisaya, Brunei, Cagayan, Gana, Idahan, Iranun, 

Kalabakan, Kedayan, dan lainnya. Di Sarawak sendiri, kelompok orang asal yang 

menempati wilayah tersebut terdiri dari 28 sub etnis Orang Asal yang 

dikategorikan sebagai suku Dayak dan Orang Ulu. Pada tahun 2010 jumlah 

populasi Orang Asal Sarawak sebesar 71,2% dari jumlah populasi di Sarawak atau 

sekitar 1.759.808 jiwa. Kelompok terbesar kedua yakni suku Iban sekitar 29% 

dari total populasi dan ketiga yakni suku Bidayuh (Nicholas, 2014, hal. 2). 

Di Semenanjung Malaysia sendiri Orang Asal lebih dikenal dengan istilah 

Orang Asli. Orang Asli sendiri merupakan kelompok etnis heterogen yang terbagi 

dalam 95 sub etnis atau suku. Orang Asli yang diyakini datang dari wilayah China 

dan Tibet ini telah menepati wilayah semenanjung Malaysia sejak 5000 tahun 

yang lalu dan merupakan etnis pertama yang mempati wilayah tersebut. Orang 

Asli diklasifikasikan kembali oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) 

menjadi 18 sub etnis yang terdidi dari tiga sub-grup utama yakni Semang 
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(Negrito) , Senoi dan Melayu Aborigin (Proto Melayu). (Masron, Masami, & 

Ismail, 2007, hal. 77). 

2.1 Perbedaan Orang Asli 

Dalam undang-undang negara Malaysia atau akta Orang Asli 1954 

(Aboriginal People Act 1954) ini disebutkan bahwasannya, yang termasuk atau 

tergolong sebagai Orang Asli ialah mereka yang berbicara bahasa Orang Asli, 

mengikuti cara hidup, adat dan kepercayaan Orang Asli ataupun keturunan dari 

laki-laki Orang Asli. selain itu, mereka yang merupakan anak angkat yang di asuh 

dan dibesarkan oleh Orang Asli, berbicara bahasa Orang Asli, mengikuti cara 

hidup, adat dan kepercayaan Orang Asli dan merupakan aggota masyarakat Orang 

Asli. kemudian, anak dari pernikahan antara wanita Orang Asli dan laki-laki etnis 

lain, anak tersebut berbicara bahasa Orang Asli, mengikuti cara hidup, adat dan 

kepercayaan Orang Asli. Selain itu, bagi  mereka yang memeluk agama lain selain 

dari agama atau kepercayaan Orang Asli selama masih berbicara bahasa orang 

Asli, mengikuti cara hidup dan adat Orang Asli, masih dikategorikan sebagai 

Orang Asli (The Commisioner of Law Revision, 2006, hal. 6-7). 

Jumlah populasi Orang Asli di semenanjung Malaysia pada tahun 2014 

berjumlah sekitar 178.197. Senoi merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 

97.856 (54,9%), kemudian Proto-Melayu berjumlah 75,332 (42,3%) dan Negrito 

5,009 (2,8%) (Jabatan Kemajuan Orang Asli, 2014). Penyebaran orang Asli paling 

banyak ditemukan diwilayah Pahang, Perak, Kelantan, Selangor, Johor serta 

Negeri Sembilan. Disamping itu di wilayah Perlis, Penang, Sabah, Serawak, 

Federal Territory, Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan hampir tidak ditempati 
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oleh Orang Asli. Orang Asli yang tersebar di wilayah Pahang dan Perak sekitar 

70%, kemudian Selangor 9,9%, Kelantan 7,6%, johor 7,4% serta Negeri Sembilan 

5,9%.  

Persebaran kelompok Senoi di terletak di wilayah Perak, Pahang dan 

Kelantan diantaranya yakni suku Semai dan Temiar, Pahang Tengah (suku Jah 

Hut dan Che Wong), Pesisir Selangor (suku Mah Mari) dan Pahang Tengah 

Selatan (suku Semoq Beri). (Ghani, 2014, hal. 255). Sementara untuk kelompok 

Proto Melayu banyak tersebar di wilayah Pahang, Johor dan Selangor, kemudian 

kelompok Negrito banyak tersebar di wilayah Perak, Kelantan dan Pahang. Pada 

dasarnya, Sub grup Orang Asli ini memiliki banyak perbedaan baik itu dalam segi 

karakter, bahasa dan kultur atau kebiasaan.  

2.1.1. Karakteristik 

kelompok Senoi diklasifikasikan sebagai Senoic (kelompok Aslian tengah), 

kemudian sub grup kedua terbesar dalam kelompok Orang Asli diklasifikasikan 

sebagai kelompok Malayaic (kelompok Austronesia), memiliki karakteristik 

dengan bentuk fisik yang lebih tinggi dari Negrito serta warna kulit yang lebih 

terang dan rambut yang cenderung bergelombang. Kelompok tersebut merupakan 

keturunan Hoabinhians dan Neolithic cultivators yang berasal dari daerah 

Mongoloid (Nicholas, 2012). 

Negrito diklasifikasikan sebagai kelompok Aslian Utara ini juga sering 

disebut sebagai little negroes karena memiliki karakteristik fisik yang cenderung 

kecil (<1.5m), memiliki rambut keriting, kulit gelap, hidung lebar, mata bulat 

serta tulang pipi yang rendah. Sementara Proto Melayu sendiri dianggap sebagai 
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keturunan Deutero-Malays (nenek moyang etnis Melayu) karena memiliki 

karakteristik yang mirip dengan orang Melayu, karena kelompok ini berasal dari 

orang-orang laut di daerah Kalimantan, Indonesia yang kemudian berasimilasi 

dengan orang Austronesia (Nicholas, 2012). 

2.1.2. Bahasa  

Bahasa yang digunakan oleh 3 sub grup dalam etnis Orang Asli ini juga 

berbeda-beda. Kelompok Orang Asli yang terletak di wilayah utara Malaysia 

seperti Senoi dan Negrito memiliki bahasa yang kini biasa disebut sebagai bahasa 

Aslian. Bahasa ini diyakini memiliki keterkaitan dan dipengaruhi oleh bahasa 

klasik dari etnis Mon, Khmer, Thai dan Melayu. Sementara kelompok Proto 

Melayu lebih banyak menggunakan bahasa Melayu kuno dan beberapa dari 

kelompok Senoi menggunakan bahasa Austro-Asiatic dari sub grup Mon dan 

Khmer (Ghani, 2014, hal. 255). 

2.1.3. Kultur  

Disamping itu, gaya hidup dan kebiasaan masing-masing suku ini juga 

berbeda. Orang Laut, Seletar, dan Mahmeri lebih banyak bergantung pada 

kegiatan memancing sebagai pekerjaan utama. Sementara itu, suku lainnya 

bergantung pada pertanian seperti kelapa sawit dan cokelat seperti yang dilakukan 

oleh suku Jakun, Semai dan Temuan. Kemudian, kelompok lainnya masih banyak 

bergantung pada hutan dan melakukan kekgiatan berburu dan meramu. Hal 

tersebut dilakukan oleh sekitar 40% dari kelompok orang Asli seperti Semai, 

Temiar, Che Wong, Jahut, Semelai dan Semoq Beri. Sebagian kecil dari suku 
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Jahai dan Lanoh masih bertahan dengan gaya hidup semi-nomaden, namun 

beberapa orang dari kelompok Asli ini juga sudah ada yang menetap dan bekerja 

di perkotaan (Masron, Masami, & Ismail, 2007, hal. 78-81). 

2.1.4. Kepercayaan 

Dalam kepercayaan pada dasarnya masyarakat Orang Asli juga memiliki 

kepercayaan yang cukup beragam. Dalam kelompok Senoi, baik Semai ataupun 

Temiar memiliki kepercayaan yang sama yakni kepercayaan pada makhluk 

supranatural yang umumnya disebut animisme. Kepercayaan tersebut juga 

menjadi mayoritas kepercayaan bagi kelompok Negrito. Walaupun beberapa dari 

mereka percaya terhadap dewa serta memiliki keyakinan untuk belajar ilmu sihir 

dan banyak menggunakan ramalan asap (Capnomancy) dalam kesehariannya. 

Sementara beberapa suku dari kelompok Proto Malay sendiri memeluk agama 

Islam yang banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang berasal dari Indonesia. 

Kemudian setelah Malaysia berada dibawah pengaruh kolonialisme kepercayaan 

baru seperti Kristen dan Bahai telah masuk dalam lingkungan Orang Asli. 

(Masron, Masami, & Ismail, 2007, hal. 83-85) 

2.2 Klasifikasi Sub Grup Orang Asli 

2.2.1. Senoi 

Sub grup Orang Asli dengan jumlah populasi terbesar yang disebut sebagai 

Senoi berasal dari kata Semai dan Temiar yakni Sen-oi dan Seng-oi yang berarti 

orang. Namun, bagi orang-orang diluar kelompok Orang Asli kata Sen-oi dan 
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Seng-oi ini merujuk langsung pada posisi orang Asli sebagai indigenous. Istilah 

tersebut pertama kali digunakan oleh Mayor P.D.R Williams-Hunt sebagai 

panggilan terhadap orang Sakai (dalam konteks negatif) (Masron, Masami, & 

Ismail, 2007, hal. 81). 

Pada tahun 2008 Penyebaran Senoi banyak terletak di wilayah tengan 

negara Malaysia dengan jumlah penduduk 79156. Suku Semai sendiri tersebar di 

daerah barat laut Pahang dan Perak selatan. Kemudian suku Temiar berada di 

Perak Utara and Kelantan selatan, suku Jah Hut dan Che Wong berada diwilayah 

Pahang tengah. Sementara itu, suku Mah Meri tersebar di wilayah pesisir 

Selangor dan Semoq Beri berada di wilayah selatan tengah Pahang (Ghani, 2014, 

hal. 256). 

Semai sendiri merupakan suku dengan jumlah populasi terbesar dalam sub 

grup Senoi yang kemudian disususl oleh Temiar. Pada dasarnya Semai dibagi 

menjadi dua kelompok yakni Semai dataran tinggi dan dataran rendah. Orang 

Semai di dataran tinggi cenderung bergantung pada sumberdaya hutan seperti 

berburu, meramu, dan memancing. Sementara orang Semai di dataran rendah 

lebih banyak bertani, bekerja sebagai buruh, dan mulai berdagang. Sementara 

suku Temiar lebih banyak tinggal di daerah pedalaman. Mereka masih melakukan 

perburuan, meramu dan melakukan perladangan berpindah dan beberapa sudah 

mulai berniaga sebagai pemasok hasil hutan (Masron, Masami, & Ismail, 2007, 

hal. 82). 

Orang Semai dikenal sebagai orang-orang yang anti dengan kekerasan dan 

pekerja keras. Pada era Melayu kuno orang Semai biasanya dijadikan sebagai 
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pengelola daerah pedalam dengan diberikan gelar seperti Tok Maharaja, Tok 

Singa Merban, dan Tok Singa Merjan oleh penguasa Melayu (Masron, Masami, & 

Ismail, 2007, hal. 82). 

2.2.2. Proto Melayu 

Proto Melayu yang merupakan sub grup kedua terbesar dalam etnis orang 

Asli banyak tersebar di bagian selatan Malaysia. Suku Temuan mayoritas tesebar 

di wilayah Selangor dan Negeri Sembilan, kemudian Semelai berada di wilayah 

Pahang tengah dan Negeri Sembilan bagian timur. Suku Jakun sendiri tersebar di 

daerah Pahang selatan dan Johor utara, serta Orang kanaq banyak bermukim di 

wilayah Johor timur. Sementara Orang Kuala dan Orang Seletar tersebar di 

wilayah johor bagian barat dan sekitar pantai selatan (Ghani, 2014, hal. 256) 

Kelompok Proto Melayu ini juga dibagi dalam tiga kelompok yakni mereka 

yang terdiri dari suku Melayu Asli, berbahasa Melayu, berpenampilan seperti 

orang Melayu salah satunya adalah suku temuan. Kemudian, yang kedua adalah 

percampuran dari Proto Melayu dan Senoi baik dari segi budaya ataupun bahasa. 

Yang terakhir adalah orang-orang yang berada di darah pesisir, umumnya 

beragama Islam serta berbicara bahasa Melayu dengan dialek seperti orang 

Sumatera (Masron, Masami, & Ismail, 2007, hal. 83).  

2.2.3. Negrito (Semang) 

Kelompok Negrito atau Semang yang juga dikenal sebagai kelompok Aslian 

utara atau Semang dataran rendah (Sakai) ini merupakan entis Orang Asli yang 

paling tua atau yang paling pertama datang ke wilayah semenanjung Malaysia 
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yakni sekitar 25.000 tahun yang lalu. Walaupun pada saat ini, mereka menjadi sub 

grup Orang Asli dengan jumlah populasi paling sedikit. Kelompok ini banyak 

tersebar di bagian tengah dan utara Malaysia, Kensiu, mayoritas tersebar di 

wilayah timur laut Kedah serta suku Kintak berada di perbatasan Kedah dan 

Perak. Kemudian, Jahai, banyak tersebar di wilayah timur laut Perak dan Kelantan 

barat, Lanoh sendiri mayoritas bermukim di wilayah Perak utara dan tengah. 

sementara Mendriq, tersebar di wilayah Kelantan tenggara dan suku Bateq 

mayoritas berada di wilayah timur laut Pahang dan Kelantan selatan (Ghani, 2014, 

hal. 256). 

Jumlah populasi kelompok Negrito yang semakin sedikit telah 

menempatkan kelompok ini sebagai etnis yang hampir punah. Proses moderinisasi 

yang semakin gencar dilakukan bahkan hingga ke daerah pedalaman yang 

merupakan kawasan bagi orang Asli telah menyebabkan kelompok Negrito ini 

mengalami transmutasi yang cukup drastis sehingga hal tersebut dianggap sangat 

mengancam kelestarian budaya, bahasa dan cara hidup tradisional orang Asli 

(Masron, Masami, & Ismail, 2007, hal. 85). 

2.3 Orang Asli Sebagai Pribumi Malaysia 

Orang Asli dalam hal ini dikategorikan sebagai indiginous people atau 

orang pribumi dari negara Malaysia. Kriteria mengenai indigenous people 

pertama kali diungkapkan oleh Martinez Cobo, menurutnya indigenous people 

atau orang pribumi merupakan: 

“communities, peoples and nations are those which, having a 

historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that 
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developed on their territories, consider themselves distinct from other 

sectors of the societies now prevailing on those territories, or parts of 

them. They form at present non-dominant sectors of society and are 

determined to preserve, develop and transmit to future generations 

their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of 

their continued existence as peoples, in accordance with their own 

cultural patterns, social institutions and legal system” (UNDRIP, 

2013, hal. 6) 

Disamping itu, Cobo juga menjelaskan salah atu kriteria indigenous people, 

bahwa indigenous people merupakan keturunan dari orang-orang yang menempati 

suatu wilayah dalam sebuah negara hingga saaat ini. Ketika orang atau kelompok 

yang berasal dari etnis lain yang berbeda dari negara lain tiba di wilayah tersebut 

yang kemudian menaklukan mereka dengan mengambil alih wilayah dan 

pemukiman mereka, mengurangi populasi mereka hingga menjadi kelompok yang 

tidak dominan. Saat ini mereka hidup dengan tradisi mereka sendiri baik itu 

secara sosial, ekonomi, dan budaya. Erica Irene A. Daes juga menambahkan 

bahwa salah satu kriteria dari indigeneous people ini yakni mereka memiliki 

pengalaman akan marginalinasi, diskriminasi, exclusion atau dikecualiakin dari 

lingkungan sosial, baik itu mereka dapat bertahan atau tidak (Nicholas, Engi, & 

Ping, 2010, hal. 13-14). 

Dalam opration manual world bank mengenai indigenous people. Kriteria 

mengenai indigenous people ini terdiri dari beberapa kategori yakni: 

a) mereka mengidentifikasi dirinya atau diidentifikasi sebagai kelompok 

budaya pribumi yang berbeda dengan kelompok lain. 
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b) memiliki keterkaitan yang erat dengan tradisi dan habitatnya yang 

merupakan wilayah leluhur mereka.  

c) terpisah dari kelompok masyarakat mayoritas atau dominan baik secara 

budaya, ekonomi, sosial, ataupun politik adat;  

d) cenderung lebih banyak menggunakan bahasa asli mereka sendiri 

dibanding dengan bahasa negara. (World Bank, 2013) 

Dari kriteria-kriteria tersebut dapat dipastikan bahawa Orang Asli di 

Semenanjung Malaysia merupakan salah satu dari masyarakat pribumi atau 

indigenous people yang ada di Malaysia. Orang Asli sendiri telah 

mengidentifikasi diri mereka sebagai kelompok masyarakat adat yang diterima 

oleh penduduk Malaysia dengan sebutan mereka sebagai Orang Asli (orang 

pertamaa atau Asli). Selain itu, keterikatan mereka terhadap tanah yang mereka 

tempati sebagai tanah leluhur dan tanah yang akan selalu dijaga oleh generasi. 

Kriteria sebagai masyarakat adat dan memiliki keterikatan terhadap tanahnya 

merupakan kriteria paling penting dalam mengkategorikan indigenous people. 

Mereka memiliki hubungan spiritual, emosional, sejarah dan budaya yang kuat 

terhadap tanah tradisional mereka yang kemudian hal tersebut membentuk jalan 

hidup dan identitas mereka sendiri (Nicholas, Engi, & Ping, 2010, hal. 16-17). 

Disamping itu, dalam pengertian bumiputera Malaysia yakni pribumi 

Malaysia atau „son of soil‟, terdapat banyak anggapan mengenai status  Orang 

Asli sebagai bumiputera Malaysia. Istilah bumiputera sendiri mulai muncul 

setelah adanya dasar ekonomi baru atau new economy policy tahun 1970. Tetapi 

istilah bumiputera sendiri tidak tertulis secara resmi dalam undang-undanng 

negara Malaysia. Walaupun istilah bumiputera ini lebih banyak merujuk pada 
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masyarakat Melayu tetapi, masyarakat Sabah, Sarawak dan Orang Asli diyakini 

termasuk dalam bagian bumiputera Malaysia (Nicholas, 2004). Namun, dalam 

undang-undang Malaysia pasal 153 tahun 1957, kedudukan istimewa yang harus 

didapatkan oleh bumiputera ini tidak termasuk bagi orang Asli. 

“Menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi 

kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara 

Negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut 

peruntukan Perkara ini” (Perlembagaan Persekutuan, 2009, hal. 165) 

Dalam konstitusi tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan istimewa hanya 

diberikan terhadap orang Melayu, Sabah dan Sarawak. Oleh karenanya, walaupun 

dalam beberapa kriteria yang telah dijelaskan Orang Asli dikategorikan sebagai 

pribumi atau indigenous, namun status orang Asli sebagai bumiputera masih 

belum benar-benar jelas. Karena meskipun Orang Asli tetap dianggap sebagai 

salah satu pribumi Malaysia mereka tetap tidak memiliki keistimewaan seperti 

yang didapatkan oleh pribumi lainnya yakni Melayu, orang Sabah dan Sarawak. 

 


