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Jika ingin mengetahui kisah mengenai dinamika penduduk di kepulauan 
Nusantara setidaknya ada tiga substansi cerita dengan tema yang berkaitan, yakni 
pertama mengenai orang dalam perjalanan, apakah itu pedagang atau ulama, atau 
lainnya. Di antara mereka ada yang meneruskan perjalanannya dari satu tempat ke 
tempat lain, atau ada juga dari mereka yang menetap kemudian menjadi bagian dari 
komunitas lokal. Kedua, kisah mengenai orang yang terdampar, dan ketiga mengenai 
negeri atau pulau yang tenggelam. Ditinjau dari substansinya ketiga jenis kisah tersebut 
pada dasarnya mengenai dunia dari sebuah negeri kepulauan atau kemaritiman atau 
kebaharian. 

Dalam dunia kemaritiman Melayu-Nusantara yakni penduduk yang bergerak 
dari pulau ke pulau telah memperihatkan jaringan yang luas dalam abad-abad yang 
lampau. Dari bagian timur kepulauan Micronesia sampai ke Madagaskar memasukkan 
kepulauan yang sekarang bernama Indonesia bersama Semenanjung (Malaysia) ke 
dalamnya. Orang Melayu pada masa yang panjang itu mengisi teritori maritim (maritory 
= maritime territory) yang luas itu. Siapa orang Melayu? Ada yang mengatakan asal 
usul kata Melayu, berarti "orang yang lari" atau "pergi meninggalkan" suatu wilayah di 
bagian Palembang ke Tumasek dan seterusnya yang membangun kerajaan Malaka. 
Itulah perjalanan Parameswara dengan pengikutnya setelah Sriwijaya berakhir karena 
diserang Majapahit. Suku-suku utama adalah Batak, Aceh, Bugis, Minang, Suku Selat 
(Andaya, 2010). 

Orang Buton yang diketengahkan dalam pembicaraan ini, sesungguhnya tidak 
dapat dipisahkan dari dunia kemaritiman Nusantara. Suku ini termasuk rumpun Melayu 
juga. Apalagi terdapat tradisi lokal yang mengatakan bahwa pendiri kerajaan Buton 
adalah orang-orang dari Johor (Zuhdi 2010). Namun kemaritiman Buton nyaris tak 
terungkap, meskipun peranannya cukup besar dalam merajut jaringan pelayaran 
Nusantara, Makalah ini berupaya memperlihatkan profile orang Buton dalam konteks 
budaya maritim dengan kearifan lokal dan dikaitkan dengan kerangka lebih luas yakni 
diospora mereka di kepulauan. Pertanyaan pokok makalah ini adalah bagaimana 
peranan Buton dalam kerangka jaringan kemaritiman itu dan mengapa mereka 
berdiaspora dan apa yang mereka perankan dalam pembentukan masyarakat baru di 
pesisir kawasan, khususnya Indonesia timur. 

Tujuan makalah ini adalah untuk mengidentifikasi nilai budaya maritim Buton 
dalam kerangka diaspora sehingga diperoleh peta pengetahuan tentang kemaritiman 
Buton dalam jaringan pelayaran dan peran Buton daiam pembentukan dunia kehidupan 
masyarakat maritim di kawasan Indonesia Timur. 
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KEMARITIMAN MELAYU – NUSANTARA 

Dinamika "orang dalam perjalanan" umumnya melalui laut dengan 
menggunakan berbagai alat transportasi; baik untuk jarak pendek, sedang hingga yang 
paling jauh. Pelayaran dapat dengan menggunakan "sampan, perahu, dan kapal; atau 
pun dengan menggunakan arumbai, Bangka, jukung, galai, gobang, lancang, lepa-lepa, 
londe, padewakang, pencalang, pinisi, rah, soppe, wangkang, dan berbagai jenis sarana 
angkutan air lainnya" (Lapian, 1992:4). 

Adapun mengenai orang-orang terdampar itu pun berkaitan dengan kisah 
perjalanan laut. Begitu pula dengan cerita negeri yang tenggelam selain yang terjadi 
pada bagian di daratan, sering pula terjadi tenggelam sebuah pulau. seperti terjadi pada 
Pulau Keroko Puken berada antara Pulau Lembata dan Putau Pantar. Begitu pula 
dengan kisah tanah yang tenggelam, Mangahetang (Pulau Siau di Sangir-Talaud) yang 
konon dahulu menyatu dengan Pulau Mindanao (Lapian, 1992: 19-20). Faktor bencana 
seperti gunung meletus (Tambora tahun 1815 dan Krakatau tahun 1885) mewarnai kisah 
yang orang terdampar. Fenomena seperti ini berarti penting bagi "sejarah geografi" dan 
"geografi sejarah" yang patut dipelajari. Fenomena kisah-kisah tersebut agaknya 
menarik Jika dikaitkan dengan issue perubahan iklim sekarang ini. Diperkirakan dalam 
beberapa dekade ke depan Indonesia akan kehilangan ratusan pulau kecil yang 
tenggelam. Kisah-kisah tentang banjir dalam perspektif sejarah kebumian kita dalam 
rentang ribuan tahun yang lampau, merupakan fenomena yang wajar terjadi. Menurut 
Oppenheimer, seorang dokter yang yang berpengalaman bekerja di daerah tropis di Asia 
Tenggara, mencatat ribuan mitos banjir di Nusantara (Oppenheimer, 2001). 

Kisah-kisah yang dalam perkembangannya dapat menjadi mitos, pada mulanya 
adalah fakta sejarah juga. Hanya saja perjalanan mereka tidak tercatat dalam catatan 
pribadi, dokumen atau arsip sebagai kebiasaan orang Eropa. Kisah mereka hanya 
diingat dan diturunkan dari generasi ke generasi sebagai tradisi lisan. Tentu saja di 
dalam konteks kelisanan itu terdapat unsur sejarah lisan. Artinya sumber informasi yang 
kita peroleh masih dapat diketahui dari pelaku atau saksi atau dari orang yang 
memperolehnya dari tangan pertama. Sumber yang disebut terakhir disebut sekunder. 
Semakin jauh dari sumber sekunder atau tersier akan sulit dikonfirmasi dan dalam 
perkembangan selanjutnya akan tertutup oleh kisah-kisah yang bercirikan mitos. 
Berbagai bentuk tradisi lisan mengenai kisah orang di Nusantara terdapat dalam 
berbagai bentuk dan jenis tuturan, syair, nyanyian, pertunjukan teater, tarian dan corak 
kesenian lainnya. 

Sejarah dalam arti umum dan dikenal dalam masyarakat justru adalah kisah-
kisah yang disampaikan melalui kelisanan (orally communicated history) (Allen dan 
Montell, 1946). Kisah-kisah perjalanan sebagaimana disebut di atas, merupakan sejarah 
dari masyarakat kepulauan, yang kebanyakan dikenal melalui sejarah kelisanan itu. 
Dalam peribahasa Ghana terdapat ungkapan " berbagai hal yang berkaitan dengan masa 
lampau tetap terdengar di tetinga” ( "tete ka asom ene kakyero") (Vansina, 1985: xi), 
Pedalanan dari satu pulau ke pulau dimungkinan karena angin musim (monsoon) yang 
secara berkala dalam waktu tertentu mereka dapat bergerak dari Timur ke Barat dan dari 
Selatan ke Utara dan sebaliknya [a.l. Reid, 1988; 1993). Sejak awal millennia pertama 
kepulauan Nusantara khususnya di bagian barat telah menjadi lalulintas pelayaran dari 
Timur ke Barat, dari Cina ke India. Dalam perkembangannya jaringan itu memasukkan 
Jepang di Timur dan Arab selanjutnya ke Laut Tengah (Mediterranian Sea). 
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Meskipun tidak semarak di bagian Barat Nusantara pelayaran di bagian Timur 
memperlihatkan dinamika yang menarik untuk diungkap. Sebelum kedatangan Barat, 
bagian Timur Nusantara sesungguhnya sudah menjadi bagian dari pelayaran di bagian 
Barat. Dalam milenea pertama pelayaran di Nusantara adalah yang digerakkan oleh 
Melayu Austronesia. Kedatangan bangsa Barat terutama setelah Malaka jatuh ke tangan 
Portugis (1511) terjadi perubahan peta pelayaran meskipun hakikatnya masih 
memperlihatkan tradisi pelayaran lama. Namun fakta yang terjadi adalah munculnya 
pelabuhan-pelabuhan yang tumbuh berkembang di pantai Utara Jawa dan Makassar di 
Sulawesi Selatan, yang menjadi pusat jaringan pelayaran di bagian Timur. Pada 
prinsipnya jalur-jalur pelayaran itu tetap dikuasai oleh suku-suku maritim di Nusantara. 

BUDAYA MARITIM 

Budaya dalam arti praktis dapat dimengerti sebagai perwujudan dari sistem nilai 
budaya suatu masyarakat yang memperlihatkan karakter atau identitas yang tampak 
mencolok sehingga mudah dikenali kehadirannya. Beberapa suku atau komunitas di 
Nusantara yang dikenal mempertihatkan kehidupan yang erat dengan laut adalah antara 
lain Aceh, Orang Selat, Bugis-Makassar, Mandar, Madura. Suku Jawa, khususnya 
sebelum terjadi kemunduran di Laut dan Mataram kehilangan daerah pesisir utara Jawa 
akibat masuknya VOC/Belanda. merupakan pelaut yang ulung juga. Relief perahu pada 
candi Borobudur menunjukkan kehidupan di laut dari manusia Jawa yang jauh telah 
berlayar dalam abad-abad sebelumnya. 

Di antara suku-suku maritim yang disebut di atas, tampaknya kehadiran orang 
Buton dalam kaitan dengan kelautan, belum banyak diungkap. Beberapa karya yang 
menulis tentang kemaritiman Buton adalah Michael Soufhen (1995), Schoorl (2003), 
Rusdiansyah (2009), Susonto Zuhdi (2010) meskipun dalam karyanya lebih 
menekankan sejarah diplomasi Buton dalam konteks interaksi Gowa, Ternate dan VOC 
Belanda, diungkap pula jaringan pelayaran orang Buton . 

Pelayaran bagi orang Buton merupakan kehidupan Itu sendiri, baik dalam arti 
karakteryang melekat pada ciri kesultanan (state) dan digambarkan sebagai perahu (The 
ship of State), yakni barata maupun masyarakatnya. Barata digambarkan sebagai perahu 
bercadik ganda yang terdiri atas dua barata di kanan dan dua barata lagi di sebelah kiri. 
Barata berarti "pengikat' atau penguat negara. Keempat barata itu adalah Muna, Tiworo, 
Kulisusu, dan Kaledupa. 

Dalam konteks ini gambaran tentang laut yang merupakan sejarah relevan 
dengan penggambaran Niemeyer yang membuat judul atas wawancaranya dengan Prof. 
A.B, Lapian "a Sea of histories — a history of the Seas" (Niemeyer, 2004). Lebih lanjut 
dapat dirumuskan bahwa laut adalah sejarah, sejarah adalah kehidupan, maka kehidupan 
adalah laut. Laut adalah kehidupan orang Buton dapat dilihat dari peranan pelayaran 
mereka khususnya ke bagian Timur Nusantara. 

Buton bukan sebutan untuk menyebut suku bangsa tertentu, melainkan suatu 
wilayah yang diikat oleh kesultanan yang meliputi daerah yang sekarang merupakan 
sebagian besar Provinsi Sulawesi Tenggara. Kesultanan yang disebut Wolio, berdiri 
pada abad ke-14 dan berakhir pada tahun 1960. Di dalam wilayah kekuasaan ini 
terdapat daerah-doerah lain yang terdiri atas beberapa pulau: Kabaena, Muna, Tiworo, 
Buton, Kepulauan Tukang Besi (Wakatobi) dan sejumlah pulau lainnya. Pada umumnya 
penduduk dari wilayah ini berorientasi dan bermata pencaharian di laut. 
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Di bagian tertentu seperti Tiworo dan kepulauan Tukang besi banyak dijumpai 
komunitas orang Bajau (orang Sama) yang sepenuhnya berkaitan dengan laut. Dapatlah 
dikatakan mereka itulah yang sesungguhnya dapat dikatakan sebagai orang atau suku 
laut. Kedekatan antara orang Buton dan orang Bajo dapat dilihat dari adanya daerah 
bernama Pasar Wajo. Tempat ini merupakan interaksi antara orang Buton dan Bajo. 
Wajo sebutan untuk Bajo. Nama Pasar Wajo jangan diasosiasikan dehgan Wajo, nama 
daerah di Sulawesi Setatan. 

KEARIFAN LOKAL 

Terdapat banyak pengertian tentang kearifan lokal, tetapi pada prinsipnya 
mengenai nilai-nilai (dasar) budaya yang menjadi simbol-simbol yang bermakna positif 
dan bermanfaat oleh karena itu perlu dilestarikan. Setiap masyarakat memiliki sistem 
nilai budaya yang diacu sebagai pedoman kehidupannya. Meskipun dalam prakfiknya 
terjadi dinamika atau bahkan perubahan sosial dalam masyarakat, pada prinsipnya nilai-
nilai dasarnya tetap dipegang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam konteks 
ini topik yang menarik dibicarakan adalah soal pelestarian budaya yang dianggap perlu 
pada setiap masyarakat-bangsa. Demikian pula dengan kehidupan orang Buton yang 
memiliki nilai budaya "pabanci-binci kuli" dan filsafat "buah nanas". Jabaran nilai 
budaya yang disebut pertama terdiri atas "Pomaa Maasiaka; Pomae Maeka; Poia-
piara; dan Paangka-angkataka" (Muchir 2003), berisi ajaran inti yakni "saling 
mengasihi atau sikap tenggang rasa, amanah dan saling menghargai". Intinya adalah 
janganlah menyakiti" orang lain dengan ungkapan "jika kau cubit tanganmu sendiri 
merasa sakit maka janganlah kau lakukan pada orang lain". Sedangkan buah nanas 
merupakan simbol keuletan orang Buton yang dapat hidup dalam kondisi apa saja, 
seperti nanas yang dapat hidup di tanah kering dan gersang. 

Dalam dunia pelayaran, orang Buton memiliki kekhasan perahu yang mereka 
ciptakan. Meskipun tidak sepenuhnya asli, tetap melalui modifikasi dengan menyerap 
pengetahuan dari barat adalah bentuk kreativitas budaya. Perahu yang dalam arti alat 
transportasi dan sarana nelayan Buton mencari ikan bernama boti (ukuran kecil) dan 
untuk sarana angkutan barang disebut lambo (ukuran lebih besar). Dalam 
perkembangannya lambo dapat mengangkut 300 ton. Kekhasan perahu yang diproduksi 
orang Buton adalah penggunaan layar nade yang sebetulnya pengaruh barat Pelaut yang 
paling kenal dengan perahu layar berasal dan Pulau Buton. Mereka juga menggunakan 
perahu tertentu bernama lambo. Lambo merupakan model modifikasi perahu Nusantara 
dengan perahu Barat. Pada mulanya tipe baru ini Untuk menyaingi pinisi, felapi pinisi 
terus ditingkatkan sehingga lambo lebih cocok sebagai perahu berukuran sedang 
(Liebner, 2005: 102). 

Selain itu terlihat pula dalam aspek pemikiran atau filosofi Buton dengan bukti 
adanya kabanti yang berkaitan dengan laut. "Kabanti Kaheruna Mohelana" yang artinya 
"penerangnya orang yang berlayar" merupakan nilai budaya Buton. Bahkan makna 
kabanti ini, telah menjadi dasar filosofi orang Buton dalam berperilaku dan 
berkehidupan. Penggalan kabanti "Kanturuna Mohelana" di bawah ini menunjukkan 
laut erat dengan kehidupan orang Buton. 
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Kusarongiya kobanti inciya siy Kunamakan kabanti ini 

Kuibereya kanturuna mohelana Kuibaratkan lampunya orang berlayar 

Ahelaaka asapo ibatawi Berlayar ke Betawi 

Atilameya bari-bariya sawina Disinari semua sawinya 

 
Dalam arti nasihat yang terdapat di dalam kabanti itu, dapat diperhatikan di bawah ini: 

Ee komiyu watitinai mobose Wahai kalian keluarga yang berlayar 

Mai' rangoya tolidaku pande hala Mari dengar sepupuku pelayar 

Dambaa keya kafaka baabaana Pelihara mufakat yang mula-mula 

Muliangiya odati imatoumu Muliakan adat yang kamu ketahui 

 

DIASPORA BUTON 

Sebutan orang Buton yang mencakupi daerah kekuasaan kesultanan itu pada 
umumnya mereka yang melakukan pelayaran ke luar wilayahnya. Berbagai faktor yang 
mendorong pelayaran orang Buton baik dalam arti penghubung pulau-pulau tetapi 
banyak pula yang membuka wilayah baru dan atau beradaptasi di negeri-negeri yang 
sudah berpenduduk. Faktor pendorong bermigrasinya orang Buton adalah karena 
kondisi geografis yang tidak subur dan letaknya di jalur pelayaran yang 
menghubungkan Timur dan Barat Nusantara. 

Selain itu oleh karena letaknya juga, wilayah Buton menjadi daerah tujuan bajak 
laut baik dari Tobelo dan dari kawasan Laut Sulu yang dikenal sebagai Balangingi atau 
Iranun (Warren, 2002). Dalam konteks ini ketenteraman Buton selalu terancam. Bahkan 
ingatan kolektif itu terbawa jauh hingga kini. Dari seorang informan di Ternate, 
dikisahkan tentang kehidupan masyarakat Kolensusu (Kulisusu) pantai timur Pulau 
Buton yang dahulu pernah diserang bajak laut dari Mangindanao. Pada awalnya orang 
Buton berhasil menghalau Mangindanao, tetapi setelah mereka mendapat bantuan orang 
Bungku, maka kalah orang Buton. Faktor itulah yang menyebabkan orang Buton 
berdiaspora ke Ternate (Zuhdi dkk. 2009:32) 

Di dalam konteks ancaman tersebut di atas yang mendorong pada umumnya 
orang Buton berdiaspora. Diaspora adalah suatu istilah" yang erat berkaitan dengan 
studi pasca kolonial (post-colonial). Dalam satu abad yang lampau dunia telah 
memperlihatkan dislokasi penduduk dalam skala yang besar sebagai pergolakan besar di 
dunia dan di Asia Tenggara akibat perang Dunia Kedua. Menurut Kathryn Woodward, 
"diaspora is a networking of people, scattered in a process of non-voluntary 
displacement usually created by violence or under threat of violence or death" 
(Woodward 1999: 328). Dalam kamus Oxford (1974) diaspora berarti "scattering of 
people in several places individual or group". 

Dalam aspek politik eksternal posisi Buton berada dalam ketegangan tarik 
menarik kekuatan Gowa dan Ternate. Ekspansi kedua kerajaan besar di bagian Timur 
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Nusantara itulah menyebabkan Buton seperti "shuttle cock" yang dipukul ulang alik. 
sekali ke Gowa dan kali yang lain ke Ternate dalam periode yang lama (Schoorl, 2003).  

Dalam metafora perahu, yang juga dapat berarti kondisi sesungguhnya, "barata 
Buton" terombang ambing tiada menentu. Ke arah haluan (rope) Buton menghadapi 
ancaman Gowa sedangkan ken arah buritan (wana) harus berhadapan dengan ancaman 
Ternate. Dalam ketegangan terus menerus itulah, kehadiran VOC yang "membebaskan" 
Buton dari ancaman dan bahkan serangan armada kuat Gowa beberapa kali dilakukan 
dalam decade pertengahan abad ke-17 (Zuhdi, 2010). 

Selesai dengan ancaman kekerasan peperangan regional dalam konteks 
khususnya Gowa-VOC, dalam abad-abad selanjutnya suatu perompakan yang berkala 
ditakutkan suku Iranun atau Balangingi dari Laut Sulu menjarah pulau-pulau di Buton. 
Masa Pendudukan Jepang masa Revolusi dan gejolak daerah tahun 1950-an, mendorong 
keluarnya orang-orang Buton ke daerah lain. Dalam masa tragedy tahun 1965, Buton 
terkena imbas yang menyakitkan terutama mereka yang dituduh tertibat dalam Gerakan 
Tiga puluh September 1965 (Darmawan, 2009). 

Program pembangunan yang berlangsung dalam masa Orde Baru selama kurang 
lebih 30 tahun, pada umumnya menyebabkan ketertinggalan kawasan timur Indonesia. 
Ketimpangan pembangunan dalam konteks yang sedang kita bicarakan juga berarti 
kekerasan yang dirasakan orang Buton. Pertumbuhan kota-kota besar di bagian Barat 
atau Timur telah mendorong diaspora Buton semakin meluas. 

Ada dua pola migrasi atau diaspora orang Buton di daerah barunya yang menjadi 
karakter keberhasilan mereka di perantauan. Pola Ternate memperlihatkan hubungan 
antarkesultanan yang sudah berlangung sejak lama, yang melibatkan orang-orang Buton 
di bagian utara, terutama Kulisusu, yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh 
kalangan keraton Ternate. Mereka hidup dan bermasyarakat di sekitar Kedaton Ternate. 
Pola kedua adalah pola Ambon. Migrasi atau diaspora orang Buton ke Ambon dan 
wilayah sekitarnya, berasal dari Kepulauan Tukang Besi, sekarang dikenal dengan 
akronim Wakatobi (Wanci, Kaledupa, Tomea, dan Binongko). Jika lebih spesifik lagi 
daerah asal yang dimaksud adalah Binongko. Karakter kemaritiman yang sesungguhnya 
dari Buton adalah berasal dari kepulauan ini. 

Tidak sebagaimana posisi migrasi pola Ternate yang menempati kedudukan 
tinggi, posisi orang Kepulauan Tukang Besi di Ambon dalam strata rendah. Merekalah 
yang membuka wilayah baru di Teluk dan Kota Ambon. Tantui adalah perkampungan 
orang Tomea (Kepulauan Tukang Besi) wilayah pesisir di Teluk Ambon. Sampai 
sebelum terjadinya konflik tahun 1999-2000, bagian kota Ambon yakni Wai Halong, 
yang semula kosong, hampir semuanya merupakan pemukiman orang Buton. Pekerjaan 
mereka kebanyakan dari tukang beca dan penjual barang kelontong dan hasil bumi 
berskala kecil. Dalam kenyataan mereka memang menyadari akan hal itu. Bahkan 
ungkapan 'Binungku' berarti posisi "rendah" dan berarti juga sebagai "ejekan" jadi 
bersifat pejorative. 

Berkat keuletannya dalam bekerja dan "semangat juang pantang menyerah" 
yang besar, orang Buton dapat meraih keberhasilan, meskipun berskala kecil, dalam 
berbagai bidang kehidupan (Zuhdi dkk, 2009). Perkembangan dalam masyarakat terus 
berjalan dan perubahan suatu keniscayaan, apalagi bagi aktor atau agensi sekecil apapun 
perannya terus merasa tidak puas terhadap struktur yang membelenggu, maka 
demikianlah dengan fenomena orang Buton di Ambon, Dalam perkembangannya kini 
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banyak pujian yang diberikan orang Ambon untuk keberhasilan orang Buton. Selain 
orang Bugis, orang Buton kini menguasai perekonomian di Pasar Merdeka Ambon. 
Dalam kaitan ini orang Ambon menyebut Buton mungkin berlebihan, dikatakan seperti 
"orang Cina yang pandai berdagang". Keterangan lain yang penulis peroleh1 adalah 
bagaimana dibayangkan kini orang Ambon menjadi pasien dan berobat pada dokter 
yang orang Buton2. Sementara itu di bidang politik dan kekuasaan. Di Seram Barat 
tercatat orang Buton sebagai wakil bupati. Sedangkan di Sula, bupatinya adalah orang 
Buton (Informasi diperoleh di Ambon, 7 Agustus 2010). 

CATATAN PENUTUP 

Kesimpulan bahwa Buton merupakan salah satu suku maritim di Kepulauan 
yang tidak kalah pentingnya dalam merajut simpul-simpul pelayaran di Nusantara tidak 
dapat dipungkiri. Budaya maritim Buton bukan hanya memperhatikan nilai dan praktik 
kehidupan yang konkret, seperti dalam bidang teknologi perahu dan navigasi, tetapi laut 
dan perahu juga diangkat sebagai metafora kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
pada masa pemerintahan kesultanan masih berdiri (dari abad ke- 14 hingga 1940). 
Kondisi geopolitik dan geobudaya Buton mendorong mereka berdiaspora dan 
berdampak penting terhadap kehidupan pelayaran dan pembentukan masyarakat 
maritim Indonesia. 
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