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Abstrak 

Sebagai salah satu destinasi wisata baru di Indonesia, Wakatobi memiliki daya tarik tersendiri. 
Namun, penembangan pariwisata tersebut, tidak terlepas dari masalah social di dalam 
masyarakat Wakatobi sendiri. Beberapa tanah adat (meliputi: padangkuku, motika, kaindea, 
kaluku kapala, dan asset budaya lainnya sudah lepas dari control sara atau adat. Pengembangan 
pariwisata khususnya pembangunan beberapa resort di Wakatobi rata-rata memanfaatkan tanah 
adat yang sudah dijual secara pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
etnografi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara, serta 
keterlibatan langsung dalam berbagai diskusi dan gerakan dengan beberapa lembaga adat, sara 
dan tokoh masyarakat serta pemerintah kabupaten Wakatobi. Hasil penelitian ini menunjukkan: 
(1) beberapa tanah adat/sara sampai saat ini sudah di luar control sara, seperti kalaku kapala; 
hutan (motika; kaindea; padangkuku, dan ontoala) sudah mengalami kerusakan dan di luar 
control sara; (2) timbulnya potensi konflik terbuka yang berhubungan dengan tanah adat di 
wilayah adat Liya; (3) beberapa pantai milik sara sudah dijual secara pribadi dan dikembangkan 
menjadi resort; (4) adanya konflik antara pemerintah dan masyarakat mengenai zonasi laut yang 
dilakukan oleh pemerintah kabupaten Wakatobi. Untuk itu, berdasarkan hasil diskusi dengan 
masyarakat Liya, maka ditemukan tiga rekomendasi yaitu : (1) diperlukan penguatan internal 
lembaga-lembaga sara di wilayah Kabupaten Wakatobi; (2) perlunya Perda untuk 
menjembatani tiga kepentingan di Wakatobi, yaitu (a) kepentingan Taman Nasional sebagai 
objek wisata; (b) pemerintah kabupatan Wakatobi yang membangun pariwisata; dan (c) 
kepentingan lembaga adat atau sara yang tetap mempertahankan seluruh hal yang berhubungan 
dengan property mereka di dalam masyarakat Wakatobi; (3) diperlukan dialog antartiga 
kepentingan tersebut, terutama dalam mensinergikan seluruh kepentingan tersebut yang 
dimediasi oleh pemerintah kabupaten Wakatobi. 

Kata kunci: Pariwisata, tanah adat, sara, perlawanan, masyarakat adat 
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A.  Latar Belakang 

Pariwisata Indonesia tumbuh mengesankan selama tahun 2011. Dari target 
wisatawan mancanegara sebanyak 7,1 juta orang, Indonesia mampu mendatangkan 
sebanyak 7,6 juta orang tahun lalu. Perolehan jumlah wisatawan itu tumbuh 8,5 persen 
dibanding 2010. Bahkan, kinerja pariwisata Indonesia mengalahkan dunia yang hanya 
tumbuh 4,5 persen. Perolehan devisa pariwisata selama 2011 tercatat mencapai US$8,5 
miliar, atau tumbuh 11,8 persen dibanding tahun sebelumnya US$7,6 miliar3. Namun, 
pertumbuhan itu tidak hanya dilihat dalam konteks ekonomi semata, tetapi juga harus 
dilihat dari aspek lain, seperi social budaya masyarakat di daerah pariwisata. 

Jumlah wisatawan mancanegara dan domestik yang mengunjungi Kabupaten 
Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, meningkat 100 persen bila dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya. "Tahun 2010, jumlah wisatawan yang berkunjung ke 
Wakatobi hanya sekitar 3.000 orang. Tahun 2011 mencapai sekitar 6.000 orang atau 
meningkat sekitar 100 persen," kata Bupati Wakatobi Hugua di Wangi-wangi, 
(Kompas,Selasa (27/12/2011). 

Sebagai salah satu destinasi wisata baru di Indonesia, Wakatobi memiliki daya 
tarik tersendiri. Namun, pengembangan pariwisata tersebut, tidak terlepas dari masalah 
sosial budaya di dalam masyarakat Wakatobi terutama dalam hubungannya dengan 
masyarakat adat/sara. Beberapa masalah dalam pengembangan pariwisata di Wakatobi 
adalah sistem regulasi dan peran sara pada wilayah adat yang ada di Wakatobi. Kalau 
melihat sistem regulasi yang ada di Wakatobi, maka terdapat tiga regulasi yang harus 
disinegrikan yaitu Keputusan Menteri Kehutanan tentang Taman Nasional Wakatobi4, 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Wakatobi, serta tatanan hukum adat sara5 yang selama ini hidup dan 
berkembang dalam masyarakat Wakatobi6. 

Penunjukan dan penetapan Wakatobi sebagai Taman Nasional telah membawa 
konsekuensi kepentingan yang berbeda antara sara atau masyarakat adat, pemerintah 
Kabupaten Wakatobi dan pihak pemerintah pusat melalui Taman Nasional Wakatobi. 
Pemerintah pusat melalui TNW telah menuntut dilakukannya perlindungan dan 
konservasi yang ketat di wilayah Taman Nasional Wakatobi, sementara pemerintah 
Kabupaten Wakatobi berkepentingan untuk mengelola pembangunan Wakatobi yang 
jelas akan berseberangan dengan tujuan TNW. Sedangkan di sisi lain, masyarakat 
Wakatobi masih tetap memiliki hokum adat yang tetap tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat Wakatobi yang selalu memanfaatkan asset-aset sara berupa tanah (hutan, 
laut) untuk kepentingan masyarakat.  

Di samping masalah regulasi pada pemanfaatn tanah (hutan dan laut) tersebut, 
pengembangan pariwisata Wakatobi memiliki kendala seperti adanya perbedaan nilai 

                                                 
3 http://raymondfrans63.wordpress.com diakses tanggal 16 Januari 2012 
4 Ditunjuk Menteri Kehutanan, SK No. 393/Kpts-V/1996 luas 1.390.000 hektar dan Ditetapkan Menteri 

Kehutanan, SK No. 765/Kpts-II/2002luas 1.390.000 hektar 
5 Sara merupakan pemerintahan adat yang ada dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton. 
6 Bergabungnya kesultanan Buton tahun 1960-an bukan berarti hilangnya tatanan adat Buton dalam 

masyarakat Wakatobi, tetapi sampai sekarang masih tumbuh dan berkembang, terutama dalam 
hubungannya dengan persoalan-persoalan hidup dan mati masyarakat. 
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budaya antara turis dan masyarakat lokal7, pembelian tanah-tanah sara yang dijual oleh 
orang perorang ke pengusaha di bidang pariwisata8. Di samping itu, berkurangnya hasil 
tangkapan masyarakat local di sekitar daerah wisata atau zona wisata maupun di zona 
pemanfaatan, semakin memperparah dan memicu perlawanan masyarakat terhadap 
pengembangan pariwisata di Wakatobi. Sebagai contoh, ketika turis yang menjadi tamu 
Patuno Resort berjalan-jalan di Patuno dengan menggunakan pakaian yang tidak sopan 
menurut masyarakat setempat, telah memicu protes masyarakat setempat. Di sisi yang 
lain, beberapa pemuka agama dan anggota sara telah berpikir untuk melakukan 
pengusiran terhadap tamu resort. 

Dengan demikian, diperlukan upaya untuk menyatukan presepsi melalui dialog 
guna menghindari meluasnya konflik kepentingan antara Taman Nasional Wakatobi 
(pemerintah pusat), pemerintah Kabupaten Wakatobi dan pihak masyarakat adat yang 
diwakili oleh sara, dalam pengembangan pariwisata di Wakatobi. Karena persoalan 
konflik yang dipicu oleh ruang/tanah dan nilai-nilai budaya memiliki potensi besar 
untuk memicu konflik secara terbuka di masa depan. Beberapa konflik kepentingan 
yang dipicu oleh masalah tanah, telah menjadi pemicu konflik di beberapa daerah di 
Indonesia. Tentunya dari setiap konflik yang ada, pihak yang paling dirugikan adalah 
rakyat kecil sebagai kelompok kepentingan yang tidak punya pilihan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode etnografi9. Pengumpulan 
data dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara, serta keterlibatan langsung 
dalam berbagai diskusi dan gerakan dengan beberapa lembaga adat, sara dan tokoh 
masyarakat serta pemerintah kabupaten Wakatobi. Oleh kerena itu, penelitian ini 
dilakukan guna mengungkap berbagai masalah sosial dalam pembangunan pariwisata di 
Wakatobi, guna mendapatkan pandangan masyarakat Wakatobi terhadap pengembangan 
pariwisata, pemanfaatan asset-aset sara, serta pandangan pemerintah kabupaten 
Wakatobi serta pihak TNW sehingga ditemukan solusi dalam pemecahan masalah untuk 
kepentingan pembangunan Wakatobi yang berkelanjutan.  

B.  Pengembangan Pariwisata dan Hilangnya Tanah-Tanah Adat 

Salah satu aspek yang paling penting dalam pertarungan global adalah 
penguasaan asset. Tanah merupakan salah satu investasi yang penting, asset yang paling 
strategis, mengingat tanah merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan umat 
manusia pada kebudayaan manapun di dunia. Pengembangan pariwisata, tentunya tidak 
terlepas dari apa yang disebut dengan tanah. Karena tanah merupakan ruang yang 
memegang peranan penting dalam kehidupan baik dalam masyarakat tradisional 

                                                 
7 Pelaksanaan pesta Mangani’a Kabuenga tahun 2010 dan 2011 yang bertepatan dengan bulan puasa 

merupakan ruang persoalan masyarakat adat dan pemerintah Wakatobi yang sampai saat ini masih tetap 
hangat didiskusikan oleh masyarakat Wakatobi (Udu, 2010: 20). 

8 Beberapa tanah yang sudah dijual tersebut merupakan wilayah tanah adat yang dulu dikelola oleh kepala 
distrik atau lakina yang memerintah di zaman kesultanan Buton. Saat ini kondisi sara yang secara 
kelembagaan kurang berfungsi, mengakibatkan mereka belum bisa berjuang secara kelembagaan. 

9 Etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan dengan tujuan untuk memahami 
suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli (Spradley, 1997: 3). Hal yang sama dengan 
dikatakan Malinowski yang mengatakan bahwa tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang 
penduduk asli, hubungannya dengan kehidupannya, untuk mendapatkan pandangannya mengenai 
dunianya (1922: 52). 
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maupun dalam kepentingan kapitalis global di dalam masyarakat modern10. Dengan 
demikian, masyarakat adat/sara yang ada di Wakatobi cenderung menjadikan pantai 
mereka sebagai ruang public (milik sara) yang biasanya ditanami kepala. 

Jika menoleh ke belakang, maka Indonesia merupakan gabungan berbagai 
kebudayaan yang terdiri dari negara bangsa yang menyatu untuk mewujudkan cita-cita 
bersama, kesejahteraan bersama dalam wadah NKRI. Namun, perkembangan politik 
Indonesia telah menyisakan betapa lemahnya negara dalam melindungi berbagai 
keragaman budaya yang ada di Indonesia11. Akibatnya, berbagai gerakan perlawanan 
untuk memisahkan diri dari pusat, konflik sosial yang meluas di masyarakat, perjuangan 
untuk merebut asset-aset seperti tanah adat muncul diberbagai daerah. 

Beberapa kasus seperti kasus sengketa tanah di Cimerak Jawa Barat tahun 1989, 
pendudukan kantor Bupati Cilacap pada tahun yang sama, serta beberapa hari terakhir 
ini terjadi di Bima, Lampung, Papua, Ambon merupakan bentuk-bentuk gerakan 
masyarakat yang umumnya berkisar pada alasan ganti rugi tanah dan relokasi (Akhmad, 
2006: 95). Gerakan-gerakan ini mampu membentuk solidaritas sehingga ribuan petani 
dan menjadi isu penting dalam kelahiran gerakan petani di Indonesia pasca Orde Baru. 
Perjuangan petani dengan cara menggerakan massa seperti itu, merupakan jalan 
strategis yang dapat digunakan petani dalam melawan para pemilik modal dan 
kekuasaan yang tidak mempertimbangkan keadilan masyarakat.  

Sebagai kabupaten kepulauan, kabupaten Wakatobi memiliki 97% lautan, dan 
3% daratan12. Dengan demikian, tanah di wilayah Kabupaten Wakatobi merupakan hal 
yang harusnya dikelola dengan baik, mengingat sempitnya daratan yang dihuni oleh 
masyarakat13. Di tambah lagi dengan adanya gejala sosial yang terjadi di dalam 
masyarakat Wakatobi (khususnya masyarakat Wangi-Wangi) yang cenderung menjual 
tanah-tanah mereka14, maka masyarakat Wakatobi (khususnya Wangi-Wangi) akan 
menjadi budak bagi kaum kapitalis yang membeli atau merampas tanah mereka.  

                                                 
10 Dalam sejarahnya, masyarakat Wakatobi merupakan bagian dari masyarakat Matirim yang memiliki 

sejarah pelayaran yang panjang, dalam pandangan mereka pantai merupakan ruang public yang 
sekaligus menjadi ruang melakukan berbagai aktivitas perdagangan dengan dunia luar (Hamid, 2010: 
14). Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Mahan (1974) yang mengatakan bahwa masyarakat yang 
memiliki pantai akan cenderung untuk melakukan hubungan perdagangan dengan dunia luar.  

11 Dalam bukunya “Konstruksi dan Rekonstruksi Kebudayaan (2009:63-64)” Irwan Abdullah mengatakan 
kurangnya tempat untuk mengekspresikan keragaman budaya di Indonesia, telah melahirkan berbagai 
masalah sosial di dalam masyarakat, seperti upaya untuk melawan pemerintah pusat yang tidak lagi 
memiliki kredibilitas.  

12 Dalam buku Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Wakatobi, dijelaskan bahwa pariwisata 
Wakatobi merupakan pariwisata bahari karena wilayah Wakatobi terdiri dari 97% lautan dan 3% darat 
(Tim, 2008: Bab III-15). 

13 Kepadatan penduduk Wakatobi telah cukup padat, hal ini dapat dilihat pada rata-rata kepadatan 
penduduk menurut BPS Wakatobi, yaitu 213 orang/km² di Kaledupa dan 91/km² di Pulau Wanci. 
Dengan tingkat pertumbuhan Penduduk Kabupaten Wakatobi selama sepuluh tahun terakhir dari tahun 
2000 s.d 2010 sebesar 0,33 persen per tahun, laju pertumbuhan Penduduk Kecamatan Wangi-Wangi 
merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Wakatobi yakni 
sebesar 2,09 persen, diikuti kecamatan Kaledupa sebesar 1,23 persen per tahun. Sedangkan yang 
terendah di kecamatan Tomia Timur yakni -2,09 persen (BPS, Kabupaten Wakatobi 2010). Ini semua 
menunjukan begitu besarnya tekanan pada lahan yang sempit tersebut. 

14 Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan ditemukan bahwa sudah hampir 30% tanah-
tanah rakyat yang ada di wilayah Longa, Patuno dan Togo, Wanci, telah dijual kepada pendatang atau 
yang punya uang. Bahkan perilaku konsumsi masyarakat Longa, Matahora, Patuno seringkali menjual 
tanah untuk membeli motor dan hand phone. Diperparah lagi oleh adanya masyarakat Patuno yang 
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Pada hal kalau merujuk ke belakang, masyarakat Wakatobi sejak dulu telah 
memiliki konsep pengelolaan ruang yang berpihak pada kepentingan masyarakat 
Wakatobi. Bagi mereka, tanah (pantai dan laut) yang kemanfaatannya untuk 
kepentingan public tidak boleh dikuasai secara pribadi atau kelompok, terlebih kalau 
dijual. Hal ini dapat dilihat pada pengelolaan laut untu15, bungi, dan tondora yang hanya 
dipergunakan sebagai hak guna pakai, pantai-pantai dijadikan milik public, 
padangkuku16, motika17, kaindea18 dan hanta tooge19 dikelalola menjadi milik public, 
tanpa satupun ruang yang memegang hajat hidup orang banyak diserahkan pada pribadi 
atau kelompok. 

Bagi masyarakat adat/sara Wakatobi, tanah bukan hanya sebagai lahan atau 
ruang sebagaimana pada masyarakat agraria yang memiliki tanah-tanah yang luas 
seperti di Kalimantan, Jawa atau di beberapa negara di Afrika, tetapi bagi masyarakat 
Wakatobi, tanah merupakan symbol yang memiliki makna sebagai suatu ikatan 
kekerabatan keluarga atau wilayah keberadaan sara. Sehingga tanah bagi mereka, bukan 
hanya sebagai ruang atau lahan, tetapi bagi mereka tanah merupakan symbol harga 
diri20. Mungkin seperti inilah yang disinyalir oleh Barthes dalam melihat tempura21 
dalam masyarakat Jepang, yang menurut Barthes, tempura bagi masyarakat Jepang 
bukan hanya semacam makanan, melainkan sebuah penanda tentang resonansi yang 
sangat besar, yang menyinari pemikiran dan perasaan orang Jepang (Berger, 2005: 26-
27). Dengan demikian, tanah bagi masyarakat Wakatobi merupakan symbol yang 
menyatukan sistem kekeluargaan dan keberadaan masyarakat adat/sara. Dengan 
demikian, maka upaya masyarakat adat/sara untuk memperoleh tanah-tanah mereka 
adalah upaya untuk menemukan harga diri mereka sebagai sebuah tatanan yang harus 
direbutnya kembali. 

                                                                                                                                               
menukar tanah mereka dengan jaminan lulus sebagai CPNS, dan tentunya ini merupakan salah satu 
bentuk kejahatan yang dilakukan oleh oknum penguasa Wakatobi hari ini. 

15 Untu merupakan wilayah konservasi adat terhadap laut hal dapat dilihat pada wilayah keramat Untu Wa 
Ode yang selama ini dipercaya dihuni oleh imbu (gurita besar) yang memiliki saudara dengan penduduk 
setempat, sehingga mengganggu wilayah konservasi adat itu berati mengganggu saudaranya yang ada 
di darat. Taalami, mengatakan bahwa masyarakat Wakatobi mempercayai adanya orang-orang yang 
hidup kembar dengan imbu dan kodipo (ikan hiu) (La Ode Taalami, 2008: 68). 

16 Padangkuku merupakan wilayah daratan yang hanya ditumbuhi oleh alang-alang, dan sehubungan 
dengan itu, masyarakat Wakatobi menjadikannya sebagai ruang public, dimana semua orang hanya 
dapat menanam tanaman jangka pendek, dan tidak punya hak untuk memiliki tanah itu. Kalau 
tanamannya sudah dipanen dan tidak mau menglolah tanah itu, maka siapapun dapat mengolah tanah 
itu. 

17 Ruang yang ditumbuhi pohon-pohon besar, yang fungsi dan peruntukkannya  digunakan untuk daerah 
tumbuhnya bahan makanan seperti umbi-umbian dan siapapun dapat memanen, biasanya digunakan 
sebagai cadangan makanan masyarakat dimusim paceklik, di samping penggunaan kayu yang 
digunakan untuk kepentingan umum, atau pribadi yang disetuji oleh adat. 

18 Ruang yang ditumbuhi berbagai jenis hutan yang di dalamnya ada air /sungai yang mengalir. Sama 
dengan fungsi hutan, yaitu sebagai tempat cadangan makanan masyarakat seperti tempat tumbuhnya 
sagu, kenari dan bambu yang merupakan tempat masyarakat mengambil ketika kekurangan bahan 
makanan dimusim kering. 

19 Wilayah resapan air yang kemudian menjadi ladang subur masyarakat yang pengelolaannya sebenarnya 
adalah sama dengan padangkuku. 

20 Kasus tanah di Wakatobi telah mewariskan pembunuhan dari satu generasi ke generasi karena itu 
dinggap sebagai suatu tindakan yang memalukan keluarga. Mereka lebih memilih untuk mati, jika 
tanah mereka diambil oleh orang lain. 

21 Merupakan jenis makan goring yang berat di Jepang, dimana tepung membungkus intinya seperti 
menabur bunga (1982: 24). 
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Inilah yang tidak dipahami dalam konteks kebangsaan Indonesia saat ini, dimana 
sistem keindonesiaan kita lupa pada pondasi dasar peletakan dasar-dasar negara yang 
diabadikan dalam slogan “Bhineka Tunggal Ika” atau memang, itu hanya sekedar 
slogan yang dijadikan sebagai alat untuk mengelabui berbagai negara bangsa yang 
secara suka rela menyerahkan diri atau bangsa dan negaranya pada cita-cita besar 
bangsa ini yakni NKRI? Saya yakin, pendiri bangsa ini memahmi konsep “Bhineka 
Tunggal Ika”, dan kalau dewasa ini, memperlihatkan begitu besarnya kelupaan para 
pemimpin bangsa ini dalam memahami symbol-simbol adat yang ada diberbagai daerah 
di Nusantara, itu merupakan bukti mengapa kita tidak pernah belajar dari sejarah 
pendirian bangsa ini.  

Sebagai salah satu sector andalan pembangunan kabupaten Wakatobi, pariwisata 
Wakatobi telah menelan biaya promosi baik langsung maupun tidak langsung lebih 
kurang dua puluh milyar rupiah22. Akibat kebijakan itu, maka pemerintah kabupaten 
Wakatobi membangun Bandara Matahora sebagai salah satu sarana dalam mendukung 
aksesbilitas pembangunan pariwisata Wakatobi. Ini semua akan berdampak pada 
pemilikan tanah di dalam masyarakat Wakatobi. Beberapa wilayah adat/sara yang ada 
di sekitar bandara telah dijual masyarakat, baik tanah-tanah keluarga maupun tanah 
adat/sara (padangkuku) yang ada di sekitar bandara.  

Pembangunan Bandara Matahora telah berdampak, baik langsung ataupun tidak 
langsung telah mendorong harga tanah di daerah ini menjadi naik, maka perburuan 
tanah pun dilakukan oleh masyarakat borjuis untuk membeli tanah-tanah keluarga di 
daerah ini23, bahkan tanah sara/ dan pulau pun kini menjadi milik pribadi, yang secara 
tidak langsung berdampak pada hilangnya sistem kekerabatan keluarga, karena tanah 
sebagai simbol yang mengikat mereka sudah dijual, dan tergantikan dengan 
kecemburuan yang disebabkan oleh kurangnya kesepahaman dalam proses penjualan 
tanah keluarga atau kurang adilnya pembagian hasil penjualan tanah tersebut. 

Tanah-tanah yang menjadi target perburuan itu adalah pantai, hutan, padankuku, 
serta tanah-tanah keluarga yang ada dalam masyarakat Wakatobi. Ini menunjukan 
betapa masyarakat Wakatobi kehilangan makna pada symbol dalam kebudayaan 
mereka. Akibat hilangnya makna tanah tersebut, mengakibatkan tanah sebagai symbol 
tersebut digantikan dengan makna lain yaitu uang. Sehingga tanah-tanah mereka sudah 
dijadikan alat tukar untuk mendapatkan uang secara cepat. Ini sekaligus menunjukkan 
bahwa betapa pariwisata telah mengubah hidup konsumeristik dalam masyarakat di 
daerah destinasi24. 

Beberapa pantai yang telah diburu dan berpotensi untuk dijadikan sebagai salah 
satu tujuan wisata adalah pantai yang ada di Kaluku Kapala, pantai di pulau Hoga, One 
Moba’a dan beberapa pantai lainnya di Wakatobi. Saat ini, pantai kaluku kapala  sudah 

                                                 
22 Diskusi dengan Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi Dariono di Hotel Grand Price tanggal 15 Juni tahun 

2011 di Yogyakarta. 
23 La Rumadi mengatakan bahwa dalam setiap harinya, rata-rata lima sampai enam orang yang datang 

menanyakan tentang tanah di sekitar bandara (Wawancara, saat La Rumadi Membangun Rumahnya di 
dekat pintu Bandara Matahora, Januari 2011).  

24 Pasca pembayaran harga tanah di sekitar bandara Matahora, masyarakat yang menjual tanahnya 
langsung membeli sepeda motor, berbelanja bahan rumah, membuat pesta dan hanya beberapa bulan 
uang yang bernilai miliyaran rupiah itu telah habis dibelanjakan, dan akhirnya mereka memecahkan 
batu untuk dijual, dengan terlebih dahulu harus meminta izin kepada pembeli tanah untukmemecahkan 
batu di atas tanah yang mereka jual. 
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menjadi milik pribadi dan menjadi lokasi pengembangan salah satu resort di daerah 
Patuno kecamatan Wangi-Wangi. Pemilikan pantai secara pribadi ini, berdampak pada 
hilangnya akses masyarakat terhadap ruang publiknya. Dan merupakan ruang dimana 
sara atau adat telah kehilangan makna atas tatanan yang menjadi harga diri mereka. 
Tatanan yang memberikan ruang untuk dapat dimaknai oleh seluruh masyarakat, dan 
diperuntukkan untuk kepentingan public masyarakat Wakatobi. 

Di samping dua wilayah itu (pulau Matahora25 dan kaluku kapala), beberapa 
wilayah adat yang kini diincar oleh kaum kapitalis adalah pantai-pantai yang berpotensi 
untuk dikembangkan sebagai salah satu tempat tujuan wisata. Tempat-tempat itu adalah 
pantai yang di belakang Kapota26, pantai Usuno di pulau Kapota, pantai-pantai lainnya 
akan menjadi target kaum kapitalis untuk dikuasai secara pribadi atau kelompok, dan 
dikelola bukan untuk kepentingan masyarakat Wakatobi, tetapi untuk keuntungan 
pribadi atau golongan. 

Dengan demikian, kasus tanah di Wakatobi dan beberapa tempat di Indonesia 
tidak hanya dipandang sebagai ruang yang biasa, tetapi tanah harus dipandang sebagai 
symbol tatanan masyarakat adat yang ada di daerah-daerah. Sehingga pemerintah pusat 
dan daerah harus mampu melindungi tanah-tanah masyarakat dan keluarga, karena bisa 
jadi, kalau tanah-tanah adat dan tanah keluarga itu tidak dilindungi oleh negara, maka 
tidak menutup kemungkinan bangsa ini tinggallah sebuah tatanan kenegaraan yang 
kehilangan tanah air, karena semuanya sudah dibeli atau dikontrakan kepada bangsa 
lain27. Pada hal syarat sah sebuah negara adalah negara yang memiliki wilayah, 
masyarakat dan hokum, namun kalau kita meihat realitas hari ini, maka perkebunan-
perkebunan kelapa sawit seperti di Sumatra, beberapa tempat wisata di Bali sudah 
dikelola oleh bangsa lain. Ini menunjukkan betapa tidak berdaulatnya bangsa ini dalam 
hal asset tanah yang ada. 

Pengembangan pariwisata Wakatobi telah mendorong perlindungan dan 
konservasi sumber daya alam (hutan dan laut) oleh pemerintah daerah. Hal ini 
disebabkan karena Wakatobi merupakan salah satu destinasi wisata alam (bawah laut) 
yang mengandalkan keindahan alam. Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah 
kabupaten Wakatobi telah mentetapkan beberapa wilayah hutan adat/sara sebagai hutan 
lindung. Akibat penetapan ini, masyarakat adat/sara sudah tidak dapat lagi 
memanfaatkan hutan adat untuk kepentingan masyarakat (sara), terutama dalam 
pemanfaatan hasil-hasil hutan seperti kayu. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada 
masyarakat Tindoi yang mengalami kendala dalam pembangunan mesjid Al-Qamariah 
di desa Tindoi yang mengalami kesulitan mendapatkan kayu untuk rangka atas, 
sehingga mereka harus berutang.  

                                                 
25 Pulau Matahora merupakan wilayah sara Mandati yang ditanami kepala milik sara, namun setelah 

tahun 1960-an dimana Kesultanan Buton dikuburkan dalam kasus oprasi militer, maka asset sara 
tersebut tidak terawat dan kemudian dibeli oleh masyarakat setempat, lalu pada beberapa tahun 
terakhir, pulau (kelapa) itu sudah dibeli kembali secara pribadi. 

26 Berdasarkan mantan kepala dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Drs. Hasirun Adi, tanah di belakang 
Kapota telah diincar pengusaha wisata dari Bali sejak tahun 2008 yang lalu. 

27 Beberapa teman dari luar negeri, bertanya kepada saya, Apakah mereka dapat membeli tanah di 
Wakatobi? Tentunya kalau tidak dipahami bahwa kalau tanah dianggap sebagai alat tukar uang, maka 
kemungkinan Wakatobi beberapa tahun ke depan sudah dibeli oleh orang lain dari luar Wakatobi atau 
bahkan oleh bangsa lain. Gejala ini, sudah kelihatan, dimana setiap hari selalu saja ada cukung tanah 
yang berkeliaran di dalam masyarakat, dan hampir 40% tanah di sekitar bandara sudah dibeli oleh 
orang dari luar wilayah itu, termasuk dari luar Wakatobi. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota sara di Desa Tindoi (wilayah 
Kadia Wance) soal pengelolaan hutan adat di Wakatobi, mereka mengatakan bahwa 
pemanfaatan hutan adat di wilayah Kadia Wanse telah mengalami perubahan fungsi. 
Karena pemerintah kabupaten Wakatobi telah menetapkan hutan adat tersebut sebagai 
hutan lindung. Pada hal menurut hukum adat, hutan berfungsi untuk memenuhi 
kebutuhan kepentingan umum masyarakat adat seperti kebutuhan kayu untuk 
kepentingan umum, seperti pembangunan mesjid, sekolah dan kepentingan umum 
lainnya. Di samping itu, hutan (motika dan kaindea) juga berfungsi sebagai tempat yang 
menyediakan cadangan makanan bagi masyarakat (Wawancara, dengan tokoh-tokoh 
masjid Wakomba desa Tindoi, tanggal Jumat, 26 November 2010). 

Tumbuhnya beberapa resort di Wakatobi seperti Resort Hoga, Wakatobi Dive 
Resort, dan Patuno Resort telah melahirkan pertanyaan dari beberapa tokoh masyarakat 
Wakatobi. Mereka mempertanyakan tentang status tanah sara yang ditempati oleh 
beberapa resort tersebut. Apakah tanah tersebut sudah diserahkan oleh pihak Kesultanan 
Buton saat Kesultanan Buton bergabung dengan NKRI, atau belum? Karena jika belum, 
maka lokasi itu masih menjadi milik sara, tetapi jika sudah diserahkan maka pihak sara 
harus transparan terhadap kepemilikan asset itu? Dengan demikian, jika itu belum jelas, 
maka berbagai kegelisahan mengenai status pantai-pantai itu sangat beralasan. Hal ini 
sebagaimana kesaksian beberapa tokoh masyarakat Tindoi yang mengatakan bahwa 
kaluku kapala28 ditanam oleh masyarakat Tindoi bersama-sama dengan masyarakat 
Longa dan Patuno, dimana bibitnya disiapkan oleh masyarakat Tindoi dan yang 
membersihkan rumputnya adalah masyarakat Longa dan Patuno29. Sehingga kalau 
masyarakat mempertanyakan tentang status tanah tersebut, merupakan sesuatu yang 
wajar. Bagi  masyarakat Tindoi (Wakomba, Seru) pantai kaluku kapala merupakan 
pangkalan mereka sebagai nelayan tradisional selama berates-ratus tahun. Dan setelah 
statusnya berubah, maka tidak dapat lagi digunakan sebagai pangkalan para nelayan, 
karena pantai itu telah berubah menjadi resort.  

Aspak lain yang menjadi kasus dalam masyarakat Wakatobi adalah masalah 
dokumen Amdal pembangunan Bandara Matahora Wakatobi. Berdasarkan Analisis 
Dampak Lingkungan dan Sosial Bandara Matahora, pemerintah kabupaten Wakatobi 
harus memberikan kompensasi tanah yang terbagi menjadi tiga bagian (a) Kompensasi 
jangka pendek yaitu pembayaran tanah rakyat. Berdasarkan hasil pemantauan di 
lapangan masyarakat Matahora hanya mendapatkan uang ganti rugi tanah antara dua 
ribu lima ratus rupiah sampai dengan tiga ribu rupiah permetar. Dan ini dinggap tidak 
sesuai dengan harga tanah yang ada saat itu; (b) Kopensasi jangka menengah berupa 
pembukaan lapangan kerja karena tanah masyarakat sudah dialih fungsikan menjadi 
Bandara Matahora sampai saat ini, belum semua masyarakat yang menjual tanahnya 
mendapatkan perhatian pemerintah kabupaten Wakatobi, terutama dalam menciptakan 
lapangan kerja bagi masyarakat lokal30; (c) kompensasi jangka panjang (anak-anak di 
sekitar Bandara Matahora (dua desa yakni desa Longa dan Matahora) akan 

                                                 
28 Kaluku kapala yang artinya kelapa pemerintah atau kepala merupakan konsep untuk menyebut 

kepemilikan adat dalam masyarakat wakaktobi – Buton. Saat ini sedang dikembangkan menjadi salah 
satu resort di Wakatobi yaitu Patuno Resort. 

29 Wawancara dengan pengurus mesjid Wakamba desa Tindoi pada hari Jumat tanggal, 26 November 
2010 

30 Beberapa masyarakat telah dipekerjakan sebagai kariyawan Bandara Matahora, mereka bekerja sebagai 
clening servis, danbeberapa orang dizinkan untuk menjual minuman di areal bandara.  
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mendapatkan dana pendidikan sampai di perguruan tinggi dan mendapatkan jaminan 
untuk bekerja di pemerintah Kabupaten Wakatobi. Namun, sampai saat ini, belum 
satupun beasiswa pemerintah kabupaten Wakatobi yang diarahkan untuk masyarakat di 
sekitar Bandara. 

Bentuk kelupaan atau kesengajaan pemerintah kabupaten Wakatobi untuk 
menepati dukumen Amdal dari Bandara Matahora, merupakan bentuk pelanggaran hak-
hak masyarakat di daerah Bandara Matahora. Dokumen Amdal ini seharusnya 
digunakan sebagai bagian pertanggungjawaban pemerintah daerah kabupaten Wakatobi 
dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat yang ada di wilayah pembangunan 
bandara Matahora sesuai dengan yang diamanatkan oleh dokumen Amdal. Sehubungan 
itu, Mitchell, dkk (2003: 81-82 dalam, Suka, 2011: 245) mengatakan bahwa analisis 
Amdal harus mampu dilakukan secara holistic yang melibatkan analisi lingkungan alam 
dan manusia. Oleh karena itu, tuntutan dokumen Amdal itu seharusnya menjadi 
tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan masyarakat di sekitar bandara. 

Di laut, kasus Penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) atau Zonasi yang 
dilakukan oleh Taman Nasional Wakatobi telah melahirkan perlawanan masyarakat 
Wakatobi yang disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman konsep zonasi. Dalam 
sosialisasi zonasi laut yang dilakukan oleh Coremap Wakatobi bekerja sama dengan 
Taman Nasional Wakatobi di hadapan beberapa LSM dan tokoh-tokoh masyarakat 
Wakatobi, ditemukan bahwa ada beberapa desa yang menolak zonasi, seperti 
masyarakat Bajo, Waha, Longa, dan Patuno. Masyarakat Waha yang menolak zonasi di 
wilayah adat/sara, disebabkan karena mereka tidak memahami konsep zonasi (DPL) 
yang tawarkan oleh NTW, mereka lebih memilih untuk tetap melakukan konservasi 
secara adat yaitu mereka menawarkan konsep bungi31 atau untu yang selama ini telah 
melindungi laut dan hutan32 mereka.  

Namun, pihak TNW yang didukung oleh pemerintah kabupaten Wakatobi tetap 
menetapkan wilayah Untu Waode dan Watu Towengka sebagai Daerah Perlindungan 
Laut, yaitu sebagai zona pemanfaatan wisata. Akibat dari kebijakan ini, Untu Waode 
dan Watu Towengka merupakan dua tempat diving yang indah dan disukai oleh para 
turis, karena selama ini daerah itu dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Penetapan 
Untu Waode dan Watu Towengka sebagai zonasi ini berdampak pada banyaknya turis 
yang berenang di daaerah ini. Akibatnya, kepercayaan masyarakat mengenai mitos Untu 
Wa Ode pelan-pelan tergerus dari kesadaran masyarakat yang selama ini hidup dalam 
masyarakat Waha dan masyarakat Wangi-Wangi pada umumnya33. Dimana selama ini, 
mereka meyakini bahwa dua tempat itu dijaga oleh imbu dan ikan hiu.  

                                                 
31 Bungi merupakan konsep sara dalam melakukan konservasi di daerah laut di Wakatobi. Dimana daerah 

ini dikeramatkan dan dimitoskan memiliki imbu atau gurita dengan kaki sembilan. Menurut 
kepercayaan masyarakat Wakatobi sebagaian dari mereka adalah memiliki hubungan geneologis 
dengan imbu. Sehingga dalam masyarakat Waha memiliki dua tempat daerah perlindungan sara yaitu 
Untu Waode  dan Watu Towengka (batu terbelah) yang apabila daerah itu diganggu, berarti sama 
dengan mengganggu saudara mereka yang ada di darat. 

32 Masyarakat Waha memiliki hutan Wabue-bue yang juga dimitoskan sebagai kota yang dihuni oleh 
Waliullah yang berhubungan dengan Untu Waode dan Watu Towengka. 

33 Masyarakat Longa, Patuno dan Waha melakukan ritual ketika mereka melawati wilayah ini, jika 
mereka mendayung sampan, maka mereka sangat hati-hati jangan sampai mengganggu mahluk halus 
penunggu Untu Waode. Berdasarkan hasil penelitian TNC/FFW daerah ini merupakan salah satu 
tempat inkubasi ikan yang ada di Wakatobi. Dengan demikian, masyarakat adat sudah lama memahami 
perlindungan laut mereka melalui mitos mereka, kearifan local mereka. 
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Di samping itu, ramainya turis yang berenang di wilayah ini, masyarakat Waha 
khususnya nelayan laut dangkal tradisional mengeluhkan perilaku turis (tamu) yang 
melakukan pembiusan terhadap ikan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini sebagaimana 
pengakuan La Madi bahwa setiap kapal-kapal putih itu melakukan daving di wilayah 
ini, sering kali nelayan mendapatkan ikan mati yang terapung. Ini menunjukan bahwa 
ada aktifitas yang berbahaya di dasar laut. Dampaknya kemudian membangkitkan 
gerakan sosial masyarakat Waha yang pernah berusaha untuk mengusir para turis 
dengan kekerasan, mengejar mereka dengan tombak dan parang (Wawancara, tanggal 6 
Januari 2012). Di samping itu, mereka juga mengeluhkan tentang hilangnya berbagai 
biota laut seperti lopster dari karang di sekitar mereka. Padahal menurut La Madi, 
lopster di sekitar Waha sering dijumpai oleh nelayan tradisional yang memanah ikan 
dimalam hari, selama turis-turis itu belum ramai berenang di daerah ini.  

Di samping kasus-kasus tanah di atas, kasus hutan Lagiampa yang menjadi 
wilayah kasilapa (perbatasan) sara Mandati dan Liya yang telah dijadikan sebagai 
wilayah pembangunan kampus Kelautan Internasional di Wakatobi masih menyimpan 
berbagai pertanyaan dari masyarakat adat, khususnya Sara Liya dan sara Mandati. 
Mereka masih mempertanyakan tentang pemanfaatan hutan itu oleh pemerintah daerah 
kabupaten Wakatobi. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini belum ada kesepakatan 
dan kopensasi tanah yang diterima oleh masyarakat adat/sara. Bahkan disinyalir bahwa 
wilayah kampus itu telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi kepada oknum 
tertentu dan ini di luar control sara Liya maupun sara Mandati. Ini menunjukkan bahwa 
peran sara atas asset-aset public (hutan Lagiampa) yang selama ini dijaganya sudah 
tidak ada lagi. Tentunya ini harus diwaspadai sebagai bentuk pengrusakan dan 
peniadaan hak-hak adat/sara, dan jika ini tidak ditindaklanjuti oleh lembaga adat maka 
beberapa wilayah adat lainnya akan diperlakukan seperti itu.  

Di wilayah hukum sara Liya, kasus penetapan pandakuku sebagai hutan lindung 
berujung pada demonstrasi masyarakat Liya ketika penanaman perdana pohon mahoni 
di wilayah tersebut. Mereka melakukan demonstrasi dengan membawa parang. Mereka 
menuntut diadakannya koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten Wakatobi 
dengan lembaga adat Liya yang mewaliki sara Liya. Atas demonstrasi tersebut, 
pemerintah kabupaten Wakatobi merasa panic, dan melakukan negosiasi dengan para 
demonstran agar memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan penanaman 
secara symbolis, setelah itu terserah kalian34. Ini merupakan bentuk respon pemerintah 
ketika lembaga adat/sara melakukan perlawanan pada pemerintah. 

Dalam kesaksiannya, sara Liya yang diwakili oleh lembaga adat Liya 
mengatakan bahwa sara Liya belum memiliki konsep atas tanah yang ditanami tersebut. 
Apakah penanaman itu, sesuai dengan konsep hutan lindung atau bukan? Karena selama 
ini sara Liya mengetahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi telah 
menetapkan wilayah itu sebagai hutan lindung. Sementara sara Liya memiliki konsep 
untuk pengembangan wilayah adat/sara (padangkuku, motika, maupun daerah laut 
lainnya. Sehingga seluruh hal yang berhubungan dengan lingkungan adat Liya 
seharusnya dikoordinasikan dengan sara Liya, termasuk yang dilakukan oleh 

                                                 
34 Wawancara dengan salah satu pejabat Wakatobi yang berwenang tanggal 6 Januari 2012. 
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pemerintah kabupaten Wakatobi35, sehingga tidak ada yang dirugikan baik Sara Liya 
maupun pemerintah kabupaten Wakatobi.  

Menurut masyarakat adat/sara Liya, penanaman pohon yang dilakukan oleh 
Dinas kehutanan Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu bentuk tindakan sepihak 
yang dilakukan oleh dinas terkait. Sara Liya menginginkan kejelasan status tanah adat, 
mereka khawatir jangan sampai dijadikan hutan lindung sebagaimana ketetapan menteri 
kehutanan. Mereka juga mengkhawatirkan tentang beberapa wilayah hutan mereka 
seperti hutan Lagiampa yang berbatasan dengan kadia Mandati, maupun wilayah hutan 
di pulau Oroho dan Sumanga. Mereka ingin meninjau kembali statusnya yang 
ditetapkan oleh mentri kehutanan sebagai hutan lindung dan mengembalikannya pada 
fungsi dan statusnya sebagai hutan adat/sara. 

Di Kadia Wanse (wilayah adat/sara Wanse) kasus tanah sara telah diperebutkan 
oleh masyarakat yang melakukan klaim atas tanah-tanah sara seperti di beberapa 
kaindea, padangkuku dan hutan di jalan Patuno – Longa36. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya orang-orang tua di wilayah 
kadia Wanse, mereka masih heran dengan adanya perubahan status tanah tersebut. 
Tokoh-tokoh adat selalu mempertanyakan di setiap kegiatan seperti di pesta-pesta adat, 
di warung-warung kopi, dan diberbagai tempat diskusi. Mereka mempertanyakan 
landasan hukum adat yang memberikan kewenagan atas pengalihan tanah adat tersebut. 
Memang benar, bahwa dalam sistem pemerintahan kesultanan Buton terdapat tanah-
tanah hibah atau kompensasi atas jasa seseorang (termasuk pemimpin) dalam bentuk 
tanah, tetapi sampai saat ini, belum ada bukti fisik mengenai kompensasi itu dari 
kesultanan atau sara. Sehingga beberaoa tokoh masyarakat maupun Sara Wanse pun 
mempertanyakan tentang status tanah tersebut. 

Di pulau Binongko, konflik tanah adat berlangsung antarmasyarakat, dimana 
masyarakat yang memiliki uang lebih cenderung membeli tanah-tanah adat sebagai 
asset pribadi. Dalam beberapa tahun terakhir, potensi konflik semakin memanas, bahkan 
Muslimin, salah seorang anak muda yang berasal dari kampung lama (kampung kaluku) 
mengatakan bahwa di dalam masyarakat Binongko telah melihat itu sebagai bentuk 
pengusiran. Konfik ini tentunya merupakan dampak naiknya harga tanah dan semakin 
bermaknanya tanah sebagai dampak dari adanya tekanan penduduk pada tanah-tanah di 
Wakatobi.  

Di samping itu, berbagai kasus tanah ini disebabkan karena wilayah tanah-tanah 
adat/sara tersebut itu rata-rata pantai, sehingga mendorong para pemburu asset ini untuk 
membeli pantai semakin tinggi. Para pemburu pantai di Wakatobi pun memberikan 
tawaran yang tinggi kepada masyarakat, sehingga masyarakat berani menjual tanah-

                                                 
35 Dalam diskusi di Hotel Jabal Rahman yang dimediasi oleh TNC WWF Wakatobi dengan Lembaga adat 

Liya dan pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 7 Januari 2012, kepada Desa Liya mengatakan 
bahwa perlawanan masyarakat Liya terhadap penanaman pohon di wilayah sara Liya karena tidak 
adanya koordinasi dengan sara Liya, dan adanya upaya untuk menetapkan tanah sara kadia Liya 
sebagai hutan lindung. Ini sangat mengganggu wilayah sara Liya sebagai salah satu kadia di zaman 
kesultanan Buton. 

36 Motika yang terletak di daerah Longa – Patuno merupakan hutan wilayah adat Wance yang sekitar 
tahun 1980-an ditanami oleh masyarakat Patuno  dengan kelapa yang ditanam di tengah hutan, dan 
setelah kelapa itu tumbuh mereka melakukan klaim terhadap wilayah hutan tersebut. Saat ini wilayah 
ini menjadi ruang jual beli tanah yang paling ramai serta menjadi wilayah pembangunan Pusat 
Penelitian Kelautan di Wakatobi. 
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tanah tersebut tanpa mempertimbangkan masa depan kehidupan mereka di Wakatobi 
yang hanya memiliki tanah yang sempit tersebut. Beberapa pemburu pantai itu berasal 
dari Wakatobi, atau bahkan ada juga yang berasal dari luar Wakatobi. Kasus tanah 
adat/sara Binongko, di Wangi-Wangi yang rata-rata berlokasi di pantai ini menjadi 
indikator betapa pariwisata Wakatobi telah mendorong perburuan tanah adat/sara atau 
tanah pribadi di pulau Binongko dan Wakatobi pada umumnya. 

Dengan demikian, perburuan tanah-tanah adat berupa pantai, padangkuku, 
motika dan kaindea telah memicu berbagai pertanyaan dan perlawanan masyarakat 
adat/sara di berbagai wilayah adat/sara di Wakatobi. Dan jika ini tidak ditangani 
dengan baik, maka akan melahirkan tingkat kemiskinan jangka panjang di dalam 
masyarakat Wakatobi, khususnya masyarakat yang tidak punya skill dan modal yang 
selama ini menggantungkan kehidupan mereka pada akar ubi kayu dan hasil laut. 
Sehingga kalau laut sudah di jadikan DPL dan tanah di darat sudah dijual, maka 
masyarakat Wakatobi tinggal punya pilihan lari dari Wakatobi atau hidup menjadi 
pengemis di negeri sendiri karena mereka sudah tidak punya akses untuk hidup dari 
tanah mereka. Tentunya ini membutuhkan penguatan lembaga adat sebagai lembaga 
komunal yang memiliki kepercayaan yang tinggi dari masyarakat menjadi alternative 
untuk mengurus asset-aset mereka. Di samping itu, diperlukan untuk kembali 
menyadarkan masyarakat akan pentingnya tanah sebagai symbol kekerabatan keluarga 
dan wilayah adat mereka. Selanjutnya, pemerintah daerah dan pusat sudah saatnya 
untuk melakukan proteksi atas tanah-tanah adat maupun tanah-tanah masyarakat yang 
ada di seluruh Wakatobi maupun Indonesia untuk kepentingan masyarakat adat/sara. 
Karena jika tidak, potensi konflik terbuka (massif) antara masyarakat adat dan 
pengusaha akan menghiasi berbagai daerah di bangsa ini. 

C.  Perlawanan Masyarakat Adat 

Indonesia merupakan negara bukan tanpa konflik, ini disebabkan karena adanya 
keragaman etnis yang ada. Oleh karena itu, persoalan yang dapat memicu konflik 
tersebut harus mampu direspon dengan mencoba mendengarkan berbagai solusi yang 
ditawarkan dari dalam etnis-etnis itu sendiri. Mengingat setiap daerah memiliki nilai 
dan dan norma-norma yang sudah pasti berbeda dengan daerah yang lainnya. 
Sehubungan dengan itu, Irwan Abdullah dkk, (2008: 6) mengatakan bahwa dibutuhkan 
kemampuan local atau cara-cara dari dalam untuk memecahkan persoalan yang sangat 
dibutuhkan dalam setiap konflik yang ada di masyarakat. Dengan demikian, persoalan-
persoalan yang terjadi antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat adat/sara 
hendaknya dapat diselesaikan dengan pemecahan solusi bersama yang saling 
menguntungkan, dan pemerintah harus mampu mendengarkan solusi yang ditawarkan 
oleh masyarakat local. Karena tidak menutup kemungkinan masyarakat tradisional lebih 
arif dalam pengelolaan ruang (hutan dan laut) yang dapat menguntungkan seluruh 
pihak. Di samping itu, pemerintah pusat sudah saatnya melakukan revolusi di bidang 
hukum yang harus mengacu kepada Pancasila khususnya yang berkeadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia, dan tidak memihak pada kepentingan kekuatan politik dan 
ekonomi dari pihak-pihak tertentu. 

Melihat berbagai persoalan tanah dalam masyarakat Wakatobi sebagai dampak 
langsung atau tidak langsung dari pengembangan pariwisata di Wakatobi, baik yang 
menyangkut masalah nilai-nilai maupun masalah asset adat berupa tanah dan property 
lainnya, maka beberapa kadia telah melakukan koordinasi untuk menghidupkan kembali 
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lembaga-lembaga adat di daerah kadia masing-masing. Masyarakat Wakatobi 
menyadari bahwa lembaga adat/sara  sangat penting dihidupkan kembali sebagai salah 
satu ruang perjuangan untuk mengembalikan asset-aset adat/sara yang sudah hampir 
hilang ini. 

Beberapa lembaga adat yang sudah bangkit di Wakatobi adalah lembaga 
adat/Sara Mandati, Liya, Kapota, dan Wanse. Sara Mandati yang selama ini 
mempertahankan status hutan adar/sara mereka masih memiliki hukum sosial yang 
dapat diterapkan untuk orang-orang yang merusak hutan. Bahkan dalam masyarakat 
Mandati mengenal (Yarona Kapala Desa Kanari37) untuk mengenal salah seorang 
kapala desa yang tidak mampu melindungi pohon kenari di hutan kainde disaat ia 
memikul jabatan sebagai kepala desa Mandati. Bahkan ketika hutan sara Mandati 
diklaim oleh masyarakat sebagai kebunnya, lembaga adat/sara Mandati memberikan 
sanksi sosial berupa ancaman untuk tidak membantu orang tersebut dalam setiap 
kegiatannya yang membutuhkan sara. Namun, karena orang tersebut, tetap melawan 
dan mengatakan bahwa hajat hidup dan matinya akan dilaksanakan di luar wilayah sara 
Mandati. Mendengarkan alasan itu, Sara Mandati akhirnya tidak menerima zakat fitrah 
orang tersebut ketika idul fitri, akibatnya orang itu menangis dan tidak lagi mengganggu 
hutan Mandati.  

Di samping itu, perjuangan sara mandati bukan saja pada asset (tanah) mereka, 
tetapi mereka juga memberikan perlawanan atas kebijakan pemerintah kabupaten 
Wakatobi yang menginginkan pelaksanaan tradisi kabuenga di bulan puasa. Mereka 
menginginkan agar nilai-nilai sosial budaya harus ditegakkan di wilayah Sara Mandati. 
Penyambutan kapal-kapal peserta sail Manado pada tahun 2010, dengan tradisi 
kabuenga38 di bulan puasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Wakatobi, mengakibatkan terjadinya demosntrasi dari mahasiswa yang didukung oleh 
masyarakat adat/sara yang menolak diadakannya acara makan-makan pada siang hari 
pada bulan puasa. Ini merupakan bentuk perlawanan atas nilai-nilai budaya dilanggar 
untuk kepentingan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi. 

Sara Mandati tidak hanya puas dengan demonstrasi tersebut, Sara Mandati juga 
memanggil Camat Wangi-Wangi Selatan ke Mesjid Raya Mandati untuk memper-
tanggungjawabkan kebijakannya yang mengizinkan pelaksanaan Kabuenga di bulan 
puasa di wilayah adat Sara Mandati. Sebagai kelanjutan atas protes tersebut, Sara 
Mandati mengambil kebijakan untuk tidak mengizinkan wilayah sara Mandati untuk 
dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan kabuenga atau kegiatan lainnya selama 
pelaksanaan Sail Wakatobi – Belitung 2011 yang juga masih bertepatan dengan bulan 
puasa.  

Di wilayah kadia Liya, perlawanan masyarakat adat secara terbuka telah 
dilakukan pada upaya penghadangan pohon mahoni di pandangkuku. Penetapan hutan 
lindung telah memicu perlawanan sara Liya pada pemerintah kabupaten Wakatobi. 
Serta pemanfaatan hutan Lagiampa yang merupakan perbatasan Mandati dan Liya juga 
                                                 
37 Sebutan untuk mantan kepada desa Mandati yang sewaktu menjabat tidak mampu melindungi pohon 

kenari yang ada di wilayah hutan adat  sara Mandati. 
38 Tradisi kabuenga merupakan tradisi masyarakat Wakatobi – Buton yang berfungsi untuk memeriksan 

sistem kekerabatan keluarga, terutama bagi pasangan muda-mudi yang ingin bertunangan. Melalui 
tradisi pesta rakyat ini, jodoh anak-anak muda diperiksa oleh sara, sehingga tradisi kabuenga adalah 
tradisi sara, namun karena kepentingan promosi pariwisata, kegiatan ini dilakukan pada bulan puasa, 
sara menolak ini. 
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merupakan ruang yang dapat memicu perlawanan masyarakat adat baik sara Liya 
maupun sara Mandati terhadap pemerintah Wakatobi. Karena wilayah ini adalah 
wilayah adat yang harus dibicarakan secara bersama-sama guna mendapatkan solusi 
yang baik, dan dapat berpihak kepada masyarakat adat/sara atau kepentingan umum. 

Sedangkan, di kadia Wanse, walaupun lembaga adat/sara belum efektif, karena 
kepercayaan masyarakat belum begitu bagus, namun berbagai diskusi di kalangan 
generasi muda mengenai berbagai asset adat itu sering kali menghiasi hampir setiap 
diskusi39. Dengan demikian, berbagai diskusi tersebut, merupakan gejala revolusi sunyi 
yang apabila tidak mendapatkan ruang ekspresi yang memadai, maka dapat berwujud 
pada berbagai bentuk pembangkangan sosial dan akhirnya bermuara pada ekspresi yang 
berbentuk kekerasan (revolusi sosial) yang tentunya tidak menguntungkan bagi 
perkembangan Wakatobi dan Indonesia pada umumnya. Karena kasus seperti ini 
bukanlah hanya terdapat di Wakatobi, tetapi menjadi bagian dari keseharian seluruh 
wilayah-wilayah adat yang ada di Indonesia. 

Hasil-hasil diskusi itu telah melahirkan keinginan untuk menghidupkan dan 
mengefektifkan lembaga adat sebagai wadah perjuangan mereka, dan ini merupakan 
satu langkah menuju menetasnya telur perlawanan terbuka di dalam masyarakat 
Wakatobi. Karena kehadiran lembaga adat, akan memberi ruang untuk 
memperjuangkan asset-aset adat yang telah dikuasai oleh orang per orang, koorporasi 
ataupun pemerintah. Persoalan hutan di Jalan Patuno – Longa yang kini dikonversi 
menjadi pertanian masyarakat dan diperjualbelikan tidak semua masyarakat menerima 
itu, karena mereka masih menganggapnya sebagai motika nu sara (hutan adat/sara) 
milik kadia Wanse.  

Sedangkan di Tomia, perlawanan masyarakat terhadap manajemen Wakatobi 
Dive Resort, tidak dapat dianggap sepele, karena itu berhubungan dengan kepentingan 
masyarakat setempat. Pola manajemen yang belum terpecahkan sampai saat ini telah 
melahirkan perlawanan masyarakat. Proses ketidakadilan manajemen dapat memicu 
berbagai gerakan yang tentunya akan merugikan kedua belah pihak. Masyarakat akan 
mendapatkan pemecatan dari pihak manajemen, sedangkan pihak  manajemen akan 
mengalami kendala karena adanya instabilitas sosial di sekitar resort, dan ini akan 
mengganggu tamu yang ada. 

Intimidasi berupa pemutusan kerja dan berbagai cara yang dilakukan oleh 
pemilik modal telah melahirkan berbagai gerakan perlawanan, karyawan resort, petani, 
karena motiv negara dan pengusaha yang selalu memanfaatkan lemahnya bukti atas 
penguasaan tanah, ketidakberdayaan lembaga adat, serta kemiskinan masyarakat telah 
memberi peluang untuk merebut tanah-tanah adat/sara atau keluarga melalui cara 
pembelian dengan penawaran yang tinggi. Akibatnya, semakin banyaknya masyarakat 
yang miskin, dan tidak punya tanah, ini kemudian akan berdampak pada perlawanan 
masyarakat adat/sara yang melibatkan massa sebagai ruang perjuangan yang efektif 
bagi petani dalam melawan kekuasaan dan pemilik modal di Wakatobi.  

                                                 
39 Dalam salah satu tesisnya Habermas mengatakan bahwa kehidupan demokrasi tidak hanya tergantu 

pada pemerintah, tetapi juga pada sumberdaya dan kebiasaan masyarakat secara luas. Demokrasi formal 
membutuhkan budaya dan organisasi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Begitu pula, dengan “arena 
public”, warung kopi, klub-klub sastra, jurnal dan mingguan moral membantu untuk menciptakan 
budaya partisipasi yang terbuka dan egaliter, dan sekaligus menjadi hal yang vital bagi perjuangan 
representasi demokrasi di masa depan  (Calhoun, 1992: 21 dalam Akhbad, 2006: 237) 
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Oleh karena itu, peran pemerintah dan lembaga adat sangat penting, karena dua 
lembaga inilah yang akan mampu melakukan mediasi berbagai persoalan masyarakat di 
Wakatobi. Sebab kalau kasus-kasus ini tidak dapat diselesaikan, maka berdampak pada 
perlawanan yang bersifat massif di masa depan karena ini menyangkut ruang yang 
dianggap oleh mereka sebagai ruang public mereka. Dampak lain, dari kasus ini adalah 
upaya peninjauan kembali ruang-ruang itu, sehingga ruang public yang dikuasai oleh 
adat/sara kembali dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, atau kalau tetap dikelola oleh 
pengusaha, hendaknya dapat bertanggung jawab atas kondisi masyarakat di daerah 
sekitar wilayah pemanfaatn ruang public itu. 

Tentunya ini tidak mudah bagi masyarakat Wakatobi, mengingat yang dihadapi 
adalah kekuasaan dan modal. Para pemilik modal akan mempertahankan property itu 
sebagai asset yang menguntungkan dan memotong perkembangan masyarakat di sekitar. 
Baik melalui jalur birokrasi maupun melalui pembuatan hukum yang menguntungkan 
mereka. Tetapi kalau kemiskinan dan ketidakadilan itu semakin menjepit dan 
menyengsarakan masyarakat, maka perilaku pemerintah dan pemilik modal itu 
melahirkan gerakan massa dari para petani, nelayan, kaum buruh yang akan melakukan 
pembangkangan sosial kepada pemerintah dan pengusaha yang akhirnya bermuara pada 
revolusi sosial sebagai bentuk perjuangan untuk merebut asset-aset public itu. 

D.  Ruang Negosiasi  

Untuk memecahkan persoalan masyarakat adat/sara, pemerintah kabupaten 
Wakatobi dan Taman Nasional Wakatobi, serta para pengusaha/pemilik modal tersebut, 
diperlukan upaya-upaya guna menemukan titik temu yang tidak merugikan seluruh 
pemangku kepentingan yang ada. Upaya untuk memecahkan masalah ini memerlukan 
suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk memberikan suatu 
‘intervensi’ atau dukungan yang diperlukan guna meningkatkan kapasitas indivudu, 
kelompok atau kelembagaan masyarakat yang apabila kita meminjam istilah teman-
teman di pemberdayaan disebut fasilitasi (Sumpeno, 2009: 1).  

Dengan demikian, ruang negosiasi dalam pengelolaan tanah di Wakatobi, harus 
mampu memberikan penguatan terhadap kelompok-kelompok kepentingan TNW, 
Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat adat/sara sehingga masing-masing mampu 
mendapatkan kemudahan dalam pengelolaan tanah (ruang) di dalam masyarakat 
Wakatobi yang kemudian dapat memberikan keadilan ke berbagai pihak. 

Dalam upaya untuk menemukan model pengelolaan lingkungan (tanah) maupun 
masalah-masalah sosial yang lainnya secara baik dan dapat menguntungkan pemerintah 
(pusat dan daerah) dan masyarakat, maka upaya pencarian solusi itu harus melibatkan 
beberapa pihak terkait yakni pihak (1) pemerintah pusat yang diwakili Balai Taman 
Nasional Wakatobi, (2) pemerintah Kabupaten Wakatobi; dan (3) sara atau Lembaga 
adat yang ada di seluruh wilayah Wakatobi (barata Kaedupa40).  

Sehubungan dengan upaya untuk menjembatani tiga kepentingan di atas, maka 
pihak TNC/WWF melakukan program untuk mefasilitasi masyarakat adat/sara Liya 
untuk melakukan koordinasi dengan pihak Taman Nasional Wakatobi, dan pemerintah 
kabupaten Wakatobi di hotel Jabal Rahman guna menemukan solusi pengelolaan 
                                                 
40 Barata Kaedupa merupakan salah satu barata atau daerah otonom yang ada di dalam sistem 

pemerintahan kesultanan Buton yang memiliki wewenang yang sangat luas untuk mengatur 
wilayahnya, kecuali keuangan, urusan luar negeri dan pertahanan keamanan. 
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lingkungan (darat (hutan: kainde, motika, pandagkuku, hanta tooge dan ontoala, laut 
(seluruh pasi) yang dapat mewujudkan tiga kepentingan yang ada secara berkeadilan. 

Dalam kesempatan yang difasilitasi oleh TNC/FFW tersebut, pemerintah 
kabupaten Wakatobi yang diwakili Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian dan Peternakan, 
pihak TNW dan masyarakat adat bertemu dan duduk bersama untuk memecahkan 
masalah mereka secara setara dan saling menghormati. Dalam kesempatan tersebut, 
pihak pemerintah kabupaten Wakatobi yang diwakiliki oleh kepala Dinas Kehutanan 
menjelaskan insiatif pemerintah kabupaten Wakatobi (Ir. Hugua) yang telah 
mengusulkan Kepemerintah Pusat agar hutan di Wakatobi diberi kekhususan mengingat 
seluruh hutan di Wakatobi merupakan wilayah adat/sara di kelola oleh lembaga 
Adat/sara berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya. Atas permintaan tersebut, 
pemerintah pusat mensyaratkan bahwa lembaga-lembaga adat yang mengelola hutan 
hendaknya di dukung oleh peraturan daerah. Dengan demikian, pemerintah kabupaten 
Wakatobi mendorong pembentukan lembaga-lembaga adat di seluruh kadia dan Wati 
yang ada di Wakatobi dan mendorong terwujudnya Peraturan Daerah pemerintah 
Kabupaten Wakatobi yang dapat mengatur/ruang-ruang kesepakatan lembaga-lembaga 
adat yang di Wakatobi terutama dalam pengelolaan lingkungan, serta acuan nilai-nilai di 
seluruh kadia yang ada, mengingat setiap kadia memiliki nilai-nilai yang berbeda dalam 
pengelolaan asset adat maupun nilai sosial budaya lainnya.  

Mendengarkan penjelasan itu, maka masyarakat adat/sara Liya memahami 
keinginan pemerintah daerah kabupaten Wakatobi, dan menyarankan agar Peraturan 
Pemerintah Daerah tentang pengelolaan tanah (hutan dan laut) itu harus 
mempertimbangkan konsep-konsep pengelolaan adat yang selama ini tumbuh dan 
berkembang di dalam msayarakat Wakatobi. Sementara pihak TNW, sebagai 
perwakilan pemerintah pusat, harus mendukung Peraturan Daerah tersebut, dengan 
syarat bahwa harus memuat pembangunan berkelanjutkan menjadi tujuan bersama dan 
keadilan bersama.  

Dengan demikian, upaya pembentukan dan penguatan lembaga-lembaga adat 
dan tuntutan pembuatan Peraturan Daerah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak 
dalam rangka mendukung keputusan tersebut. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh 
masyarakat adat di wilayah kadia-kadia di Wakatobi hendaknya membangun lembaga 
adat untuk kepentingan tersebut. Karena dengan terbentuknya lembaga adat tersebut, 
pemerintah daerah tinggal menjadi mediator dan fasilitator serta pengawal pengelolaan 
tanah berbasis masyarakat/lembaga adat/sara yang ada di Wakatobi, baik yang 
berhubungan dengan batas wilayah antarkadia, maupun yang berhubungan dengan 
pendanaan dalam pengelolaan hutan, seperti penyediaan bibit dan pupuk, perlindungan 
dari kebakaran, sampai dengan upaya pengawasan dari adanya pencurian kayu yang ada 
di setiap kawasan hutan lindung yang kelola oleh masyarakat adat/sara atau lembaga 
adat. 

Kepala dinas kehutanan, Pertanian dan Peternakan juga mengharapkan agar 
lembaga-lembaga adat/sara itu diharapkan dapat mengelola hutan yang ada di wilayah 
adat masing-masing sesuai dengan konsep peruntukkannya yang selama ini berlaku di 
dalam masyarakat adat/sara  dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat 
pusat yang mempertahankan kelestarian lingkungan (30%) dalam rangka mendukung 
pengembangan pariwisata dan pembangunan kabupatwn Wakatobi secara umum yang 
berkelanjutan. 
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Selanjutnya, masyarakat Liya menginginkan agar pengelolaan hutan, hendaknya 
dikembalikan pada konsep sara yang selama ini digunakan oleh masyarakat Wakatobi, 
termasuk status, fungsi dan peruntukkannya untuk kemaslahatan dan kepentingan 
masyarakat Wakatobi secara umum. Masyarakat adat juga mengharapkan asset-aset 
berupa tanah, (hutan, maupun laut), sistem sosial menggunakan istilah local dan 
dikelola secara adat, dan pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi melakukan 
pengawasan, bersama-sama dengan pihak TNW terhadap pengelolaan asset-aset adat 
oleh lembaga adat/sara. 

Untuk itu, pertemuan itu melahirkan tiga rekomendasi yang harus diperhatikan 
oleh Pemerintah Pusat (Taman Nasional Wakatobi), pemerintah Kabupaten Wakatobi, 
masyarakat adat/sara yaitu (1) diperlukan pembentukan dan penguatan internal 
lembaga-lembaga sara di wilayah Kabupaten Wakatobi; (2) perlunya Peraturan Daerah 
untuk menjembatani tiga kepentingan di Wakatobi, yaitu (a) kepentingan Taman 
Nasional sebagai objek wisata; (b) pemerintah kabupatan Wakatobi yang membangun 
pariwisata; dan (c) kepentingan lembaga adat atau sara yang tetap mempertahankan 
seluruh hal yang berhubungan dengan property mereka di dalam masyarakat Wakatobi; 
(3) diperlukan dialog antartiga kepentingan tersebut, terutama dalam mensinergikan 
seluruh kepentingan tersebut yang dimediasi oleh pemerintah kabupaten Wakatobi. 

Dari tiga rekomendari tersebut, rupanya pembentukan dan penguatan lembaga-
lembaga sara menjadi sangat strategis guna menjalankan amanat pemerintah, jika 
tanah-tanah adat (hutan dan laut) itu dikelola oleh lembaga sara di setiap wilayah kadia.  
Di samping itu, Peraturan Pemerintah Daerah kabupaten Wakatobi juga harus 
secepatnya diadakan guna memberikan rujukan bersama dalam pengelolaan tanah dan 
masalah-masalah sosial lainnya dalam wilayah pengembangan pariwisata Wakatobi. 
Selanjutnya pemerintah Pusat melalui Taman Nasional Wakatobi dan pemerintah 
Kabupaten Wakatobi tentunya harus tetap melakukan pengawasan melekat pada kinerja 
lembaga adat/sara jangan sampai melahirkan salah pengelolaan atau tidak mampu 
melakukan konservasi maupun perlindungan terhadap asset-aset adat sesuai dengan 
konsep pembangunan berkelanjutan. 

E.  Penutup 

Pengembangan pariwisata Wakatobi mengalami kendala regulasi, terutama yang 
berhubungan pemanfataan ruang yang melibatkan tiga eleman yaitu, pemerintah pusat 
(TNW), Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dan masyarakat adat/sara. Pengembangan 
pariwisata Wakatobi hendaknya dikelola dengan tetap memperhatikan kepentingan 
masyarakat adat/sara terutama untuk kepentingan buruh, nelayan dan petani yang 
sangat tergantung pada ruang (hutan dan laut) sebagai tempat mereka mengantungkan 
hidup. 

Diperlukan dialog yang terus menerus untuk mendapatkan konsep yang 
disepakati bersama dalam pengelolaan asset adat/sara yang bersama-sama dengan 
pemerintah pusat dan daerah, dengan mengedepankan pengembangan pariwisata 
berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Dengan meninjau kembali pengelolaan hutan 
dan laut, melalui peraturan daerah pemerintah kabupaten Wakatobi sesuai dengan 
konsep masyarakat adat, pemerintah kabupaten Wakatobi dan pemerintah pusat (TNW) 
dan memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan pembangunan 
berkelanjutan untuk kepentingan generasi masa depan.  
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Di samping itu, aspek nilai-nilai sosial budaya, kemanfaatan yang berkeadilan 
juga merupakan masalah-masalah sosial yang apabila tidak ditangani dengan baik, maka 
akan melahirkan perlawanan masyarakat adat yang dapat membangkitkan 
pembangkangan sosial secara massif dan mendorong meladaknya revolusi sosial yang 
di masa depan. 
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