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Lingkup Hak Cipta
Pasal 1:
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbulsecara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undang- an.

Ketentuan Pidana
Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f,
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e,
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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Key Biodiversity Area (KBA) Wabula di kabupaten Buton
merupakan salah satu ekosistem penting di pulau Sulawesi.
Kelimpahan keanekaragaman hayati sumberdaya laut, wilayah
ini didukung oleh sistim pengelolaan berbasis Masyarakat
Hukum Adat (MHA) yang telah berlangsung secara turun
temurun. 

Model pengelolaan sumberdaya laut dengan kearifan lokal
oleh MHA Wabula dilakukan dengan sistim Kaombo di wilayah
Nambo (laut), yang sejalan dengan model pengelolaan atau
konservasi lautmelalui sistim zonasi. Di wilayah Nambo
terdapat zona Kaombo atau zona inti yang tertutup dari
kegiatan penangkapan ikan. Uniknya, penutupan tersebut ada
yang dilakukan sepanjang masa (Kaombo Saumuru) dan ada
yang sewaktu-waktu bisa dibuka (Kaombo Awaktu).

Dalam kurun waktu satu tahun (2021-2022), DFW Indonesia
telah mengimplementasikan program di KBA Wabula yang
bertujuan untuk: i) menyediakan data dan informasi, ii)
memperkuat kapasitas pengelolaan, dan iii) mendukung
kebijakan pengelolaan sumberdaya laut berbasis desa oleh
masyarakat.

Dalam proses implementasi program tersebut, DFW
Indonesia mendapat dukungan dan kerjasama dengan
pemerintah kabupaten Buton, pemerintah kecamatan
Pasarwajo, pemerintah kecamatan Wabula, pemerintah desa
Wabula, Wabula 1, Wasampela, Wasumba dan Holimobo Jaya.
Selain itu, dukungan juga diberikan oleh lembaga adat
Wabula, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. 

Pengantar



Untuk mendokumentasikan proses dan hasil program ini,
DFW Indonesia menyusun buku ini dengan judul “Ruang
Hidup di Laut Masyarakat Adat Wabula”. Buku ini memuat
sejarah, status dan kondisi sumberdaya laut, isu pengelolaan,
tantangan pembangunan dan peluang pemanfaatan
sumberdaya laut untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi
masyarakat.

Dalam penulisan buku ini, kami mendapat dukungan dari
berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Tapi tanpa mengecilkan kontribusi para pihak, kami mau
mengucapkan terima kasih kepada Direktur Eksekutif Burung
Indonesia, Bupati Buton, Kepala Bappeda Buton, Kepala Dinas
Perikanan Buton dan Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Makassar.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada tim DFW dalam
Program Wabula yaitu Nasruddin, Hamzah, Arifuddin, Imam
Trihatmadja, Laode Hardiani, Fariz dan Siska yang dengan
penuh dedikasi telah bekerja secara intensif mengawal
program ini dilapangan. Juga terima kasih kepada Yadi yang
telah mengumpulkan bahan, melakukan wawancara dan
menulis buku ini sehingga bisa selesai tepat waktu. Semoga
dengan hadirnya buku ini dapat menambah wawasan dan
turut berkontribusi dalam praktik pengelolaan sumberdaya
laut berbasis masyarakat adat.

Jakarta, Juli 2022

Moh Abdi Suhufan
Koordinator Nasional DFW Indonesia
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Sambutan

Saya menyambut baik terbitnya buku ini sebagai dokumentasi
penting Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam mengelola
sumberdaya laut. Kita ketahui bahwa masyarakat Buton
memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya laut.
Salah satu yang terkenal dan telah berjalan secara turun
temurun adalah sistim pengelolaan laut berbasis masyarakat
hukum adat atau Kaombo di wilayah Nambo (laut).

Sistem Kaombo lebih merupakan “hak kelola” yang dilakukan
oleh masyarakat hukum adat yang direpresentasikan oleh
lembaga adat. Salah satu yang masih berjalan sampai saat ini
adalah pengelolaan Kaombo oleh Masyarakat Hukum Adat
(MHA) Wabula. Pengelolaan sumberdaya laut berbasis hukum
adat ini telah banyak diteliti dan di-dokumentasikan oleh
berbagai pihak sehingga menjadi sumber pembelajaran.

Dengan terbitnya buku ini, diharapkan akan menambah
wawasan dan perspektif baru kita tentang pengelolaan
sumberdaya laut oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) Wabula. 

Di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus
perubahan, penguatan sistim pengelolan oleh masyarakat
lokal termasuk Masyarakat Hukum Adat (MHA) akan semakin
teruji. Ujian tersebut datang dari internal masyarakat yang
semakin terbuka, serta eksploitasi sumberdaya atas nama
pembangunan. Dalam konteks tersebut, kita dituntut untuk
lebih memperhatikan keberlanjutan sumberdaya laut melalui
pemanfaatan yang lebih seimbang.



Dalam kesempatan ini, saya mengucapan terima kasih kepada
Destructive Fishing Watch (DFW) dan Burung Indonesia yang
telah mendukung dan memperkuat pengelolaan Key
Biodiversity Area (KBA) Wabula berbasis Masyarakat Hukum
Adat. Program ini telah berhasil mengidentfikasi secara lebih
detil praktek pengelolaan, hambatan dan peluang serta
perencanaan yang lebih integratif.

Semoga dengan adanya buku ini dapat memperdalam
pemahaman kita semua tentang KBA Wabula dan bagaimana
cara melindungi ekosistem ini melalui pendekatan yang lebih
holistik.

Buton, Juli 2022

La Bakry, M.Si
Bupati Buton





Potensi sumber daya laut dan pesisir Wabula begitu
berlimpah dan memiliki nilai ekonomi yang cukup
tinggi. Berbagai jenis ikan dan biota laut dapat kita
temukan di wilayah laut dan pesisir Wabula. 

Untuk mengelola kekayaan sumber daya alam ini,
Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia
bekerjasama dengan Burung Indonesia dan didukung
oleh Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)
mengembangkan konsep pengelolaan perikanan skala
kecil berbasis masyarakat adat di Key Biodiversity Area
(KBA) yang merupakan wilayah sensitif dan kaya akan
keanekaragaman hayati laut.

Kekayaan sumber daya laut yang dimiliki terbentang
disepanjang Wabula, dengan luas 47.140 ha. Program
yang digawangi oleh DFW Indonesia memiliki tujuan
untuk menyediakan data profil sumberdaya perikanan
skala kecil di KBA Wabula, meningkatkan kapasitas
masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber
daya laut, serta mendorong kebijakan pengelolaan
sumber daya laut berdasarkan kearifan lokal untuk
menciptakan tata kelola sumber daya laut yang lebih
baik.

Praktik pengelolaan sumber daya laut yang dilakukan
oleh masyarakat adat Wabula adalah sistem Kaombo.
Praktik pengelolaannya dilakukan secara tradisional
berdasarkan hukum adat Sarano Wabula.
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Beberapa jenis biota laut yang dapat
ditemukan di wilayah Nambo (laut) yang
di Kaombo, di antaranya Teripang (sea
cucumbers) dan Lola (trochus niloticus).

Jenis teripang yang dimiliki yaitu teripang
pasir, gama, susu dan batu. Sementara
untuk jenis ikan yang ditemukan adalah

populasi ikan Napoleon (humphead
wrasse) dan Penyu.



Ada tiga wilayah ekosistem esensial di KBA Wabula,
yaitu, mangrove, lamun, dan terumbu karang.
Kawasan-kawasan tersebut merupakan tempat
pemijahan, asuhan dan tempat mencari makan bagi
organisme atau biota pendukung yang mendiami
kawasan tersebut sebagai suatu ekosistem yang
keseimbangannya terus terjaga, sebagaimana itu sejak
lama ditetapkan oleh masyarakat adat Wabula sebagai
kawasan perlindungan Kaombo.

Dalam menjalankan program, DFW Indonesia atas
dukungan Burung Indonesia melakukan pengamatan
langsung (survei lapang) ekosistem laut di Key
Biodiversity Area (KBA) Wabula untuk: 1) menghimpun
data kualitatif meliputi ekosistem laut, mangrove,
padang lamun, dan terumbu karang di KBA Wabula,
dan 2) memberikan informasi yang lebih akurat kepada
pemerintah dan masyarakat terkait dengan sumber
daya perairan yang ada di KBA Wabula.

Ekosistem terumbu karang yang terdapat di Wabula
merupakan kawasan ekosistem terumbu karang
terluas di Kabupaten Buton, dengan luas 554,2 ha.
Habitat terumbu karang di wilayah ini didominasi
karang hidup, yang berkisar antara 30-61%. Selain
terumbu karang, Wabula memiliki hutan mangrove
dengan luas 49,4 ha dan padang lamun yang memiliki
luas 709,8 ha.

14



Terumbu Karang

Dari hasil pengamatan ekosistem terumbu karang
pada KBA Wabula di wilayah larang ambil (Kaombo)
yang terletak di perairan desa Wasampela, Wabula, dan
Wasuemba, diperoleh hasil sebagai berikut: 

STASIUN

1 Perairan desa Wasampela, diketahui kondisi
tutupan substrat pada kedalaman 4 meter
didominasi oleh kategori Live Coral 63%, diikuti
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kategori Dead Coral 15%, Abiotik 12%, Algae 6%,
dan kategori Other 5%. Sedangkan pada
kedalaman 10 meter didominasi oleh kategori
Live Coral 54%, Algae 23%, Other 11%, Dead
Coral 9%, dan Abiotik 5%.

STASIUN

2 Perbatasan antara desa Wabula dan desa
Wasampela, diketahui kondisi tutupan substrat
pada kedalaman 4 meter didominasi oleh
kategori Live Coral 47%, Abiotik 26%, Dead Coral
18%, Algae 6%, Other 5%. Sedangkan pada
kedalam 10 meter didominasi oleh Live Coral
53%, Algae 20%, Dead Coral 12%, Other 8%, dan
Abiotik 7%.

STASIUN

3Perairan desa Wasuemba, diketahui kondisi
tutupan substrat pada kedalam 4 meter
didominasi oleh kategori Live Coral 70%, Other
9%, Abiotik 8%, Algae 8%, dan Dead Coral 7%.
Sedangkan pada kedalaman 10 meter
didominasi oleh kategori Live Coral 45%, Algae
25%, Abiotik 6%, Other 20%, dan Dead Coral 5%.
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Perairan desa Wasuemba, diketahui bahwa
kondisi tutupan substrat didominasi oleh
kategori Live Coral 66%, Algae 12%, Dead Coral
11%, dan Abiotik 6%. Sedangkan pada
kedalaman 10 meter didominasi oleh kategori
Live Coral 41%, Algae 25%, Other 25%, Abiotik
6%, dan kategori Dead Coral 5%.

STASIUN

4

Hasil pengamatan dan analisis tersebut di atas
berdasarkan Kepmen Lingkungan Hidup No.4 Tahun
2001, bahwa persentase tutupan karang hidup di
stasiun 1 kedalaman 4 meter tergolong dalam kondisi
Baik (63%), sedangkan pada kedalaman 10 meter juga
tergolong dalam kondisi Baik. 

Pada stasiun 2 kedalaman 4 meter tergolong dalam
kondisi Sedang (47%), sedangkan pada kedalaman 10
meter tergolong dalam kondisi Baik (53%). 

Kemudian pada stasiun 3 kedalaman 4 meter
tergolong dalam kondisi Baik (70%), sedangkan pada
kedalaman 10 meter dalam kondisi Sedang (45%). 

Dan pada stasiun 4 kedalaman 4 meter tergolong
dalam kondisi Baik (66%), sedangkan pada kedalaman
10 meter tergolong dalam kondisi Sedang (41%).

17



Ikan Karang

Dari hasil pengamatan jenis ikan, ditemukan sebanyak
9 famili ikan karang, yaitu: Acanthuridae, Balistidae,
Chaetodontidae, Labridae, Lutjanidae, Nemipteridae,
Pomacentridae, Serranidae dan Zanclidae yang terdapat
di perairan desa Wasampela, dengan jumlah
kelimpahan ikan karang stasiun 1 sebanyak 342
ind/500 m2. 

Kelimpahan ikan karang di perairan desa Wasampela
pada stasiun 1 didominasi oleh famili Pomacentridae
sebanyak 87 ind/500 m2 di kedalaman 4 meter dan
famili Balistidae sebanyak 125 ind/500 m2 di
kedalaman 10 meter.
18



Kelimpahan ikan karang di perairan desa Wabula dan
Wasampela pada stasiun 2 didominasi oleh famili
Pomacentridae sebanyak 82 ind/500 m2 di kedalaman 4
meter dan sebanyak 48 ind/500 m2di kedalaman 10
meter. 

Kelimpahan ikan karang di perairan desa Wasuemba
pada Stasiun 3 didominasi oleh famili Pomacentridae
sebanyak 310 ind/500 m2 di kedalaman 4 meter dan
famili Balistidae sebanyak 50 ind/500 m2di kedalaman
10 meter. 

Kelimpahan ikan karang di perairan desa Wasuemba
pada Stasiun 4 didominasi oleh famili Pomacentridae
sebanyak 377ind/500 m2 di kedalaman 4 meter dan
famili Balistidae sebanyak 370 ind/500 m2di kedalaman
10 meter.

Megabenthos

Dari hasil pengamatan di perairan desa Wasampela,
Wabula dan Wasuemba, tercatat beberapa jenis
Megabenthos yang ditemukan, yaitu Linckia Lavigata,
Acanthaster, Drupella Spp, Giant clam, dan Trochus
niloticus. 

Kelimpahan Megabenthos stasiun 1 didominasi oleh
Bintang laut biru (Linckia lavigata) sebanyak 8
ind/500m2 di kedalaman 4 meter dan sebanyak 5
ind/500m2  di kedalaman 10 meter.
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Kelimpahan Megabenthos di stasiun 2 didominasi oleh
Bintang laut biru (Linckia lavigata) sebanyak 10
ind/500m2 pada kedalaman 4 meter dan sebanyak 5
ind/500m2 pada kedalaman 10 meter.

Kelimpahan Megabenthos di stasiun 3 didominasi oleh
Siput Laut (Drupella spp) sebanyak 4 ind/500m2 pada
kedalaman 4 meter dan sebanyak 3 ind/500m2 pada
kedalaman 10 meter. 

Kelimpahan Megabenthos di Key Biodiversity Area
(KBA) Wabula Stasiun 4 didominasi Lola (Trochus
niloticus) sebanyak 2 ind/500m2  pada kedalaman 4
meter dan sebanyak 4 ind/500m2 pada kedalaman 10
meter.

Padang Lamun

Dari hasil pengamatan pada stasiun 1 perairan desa
Wasampela, rata-rata penutupan Lamun masih
tergolong padat (67,80%). Jenis Lamun yang ditemukan
yaitu Enhalus acoroides 34,28%, Thalassia hemprichii
25,27%. Kemudian pada stasiun 2 perairan desa
Wabula rata-rata penutupan Lamun masih tergolong
padat (70,26%). 

Adapun jenis Lamun yang ditemukan yaitu Enhalus
acoroides 10,98%, Thalassia hemprichii 5,30%,
Cymodocea rotundata 54,17%. 

20



Pada Stasiun 3 di perairan desa Wasuemba, rata-rata
penutupan Lamun masih tergolong padat (64,58%).
Adapun jenis Lamun yang ditemukan yaitu Enhalus
acoroides 0,19%, Thalassia hemprichii 7,01%, Cymodocea
rotundata 55,87% dan Syringodium isoetifolium 0,27%.

Mangrove

Dari hasil pengamatan stasiun 1 perairan desa
Wasampela, rata-rata penutupan Mangrove masih
tergolong padat (66,78%). 

21



Jenis Mangrove yang ditemukan yaitu, Avecennia sp,
dengan kerapatan 8000 Ind/ha, Rhizopora sp dengan
kerapatan 13000 Ind/ha, dan Sonneratia Alba dengan
kerapatan 12000 Ind/ha. 

Pada stasiun 2 perairan desa Wabula, rata-rata
penutupan Mangrove masih tergolong padat (73,70%).
Adapun jenis Mangrove yang ditemukan yaitu Bruguiera
gymnorrhiza dengan kerapatan 5000 Ind/ha, Rhizopora
sp dengan kerapatan 14000 Ind/ha dan Sonneratia alba
dengan kerapatan 13000 Ind/ha.

Kemudian pada stasiun 3 perairan desa Wasuemba,
rata-rata penutupan Mangrove masih tergolong padat
(66,62%). 
22



Adapun jenis Mangrove yang ditemukan, yaitu
Avecennia sp dengan kerapatan 14000 Ind/ha,
Rhizophora sp, dengan kerapatan 12000 Ind/ha, dan
Bruguiera gymnorrhiza, dengan kerapatan 8000
Ind/ha.

Tingginya persentase terumbu karang, lamun, dan
mangrove yang masuk dalam kategori ‘Baik’ di Wabula
karena hal ini tidak terlepas dari prinsip pengelolaan
tradisional (Kaombo) yang sejak lama dilakukan oleh
Masyarakat Hukum Adat (MHA) Wabula secara turun-
temurun.

Sistem pengelolaan sumber daya laut
melalui Kaombo telah memberi

kesempatan kepada ekosistem dan
biota laut seperti ikan, lola dan teripang

untuk dapat berkembang biak serta
pemanfaatannya dilakukan secara

berkelanjutan.
Prinsip pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat
lokal (adat) ini sejalan dengan blue economy, yakni
pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
lapangan kerja dengan tetap menjaga kualitas ekonomi
dan ekosistem laut.
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Key Biodiversity Area (KBA) Wabula telah memberi
dampak positif bagi masyarakat desa serta memberi
perlindungan bagi ekosistem penting di laut. 

Dengan pengelolaan sumber daya laut melalui sistem
Kaombo, kebutuhan pangan ikan dapat tercukupi serta
adanya peningkatan ekonomi yang dirasakan oleh
masyarakat Wabula.

Untuk memperkuat model pengelolaan sumber daya
laut berbasis masyarakat adat, DFW Indonesia telah
mendorong dan memfasilitasi penyusunan rencana
pengelolaan Kaombo Wabula. 

24



Sistem pengelolaan sumber daya laut (Kaombo) ini
disusun bersama dengan masyarakat dan pemerintah
desa se-kecamatan Wabula, yang memuat strategi dan
indikasi program pengeloaan Kaombo.

Rencana pengelolaan ini akan menjadi dokumen yang
disepakati bersama serta menjadi rujukan dalam
memperkuat sistem pengelolaan Kaombo di masing-
masing desa se-kecamatan Wabula. Dengan begitu,
kelak pembangunan di desa diharap lebih berorientasi
pada kegiatan perikanan dan konservasi sumber daya
laut.

25





Masyarakat Buton sejak beberapa abad silam dikenal
sebagai salah satu suku bangsa maritim di Indonesia
yang masih melestarikan nilai dan kearifan lokal dalam
kehidupan mereka. 

Tradisi ini telah dilakukan secara turun-temurun.
Bukanlah mudah untuk menjalani kehidupan sebagai
pelaut, namun dengan landasan nilai dan budaya yang
kuat, tradisi bahari masyarakat Buton masih terus
berlangsung dari waktu ke waktu.

Orang Buton memiliki peta jelajah di lautan. Mereka
memiliki pengetahuan lokal (local knowledge) untuk
bernavigasi dan memprediksi cuaca di laut. 

Aktivitas mereka di laut bisa berbulan-bulan lamanya.
Bisa dikatakan aktivitas mereka lebih banyak di laut
daripada di darat. Sebagaimana yang pernah di
istilahkan oleh Abu Hamid (1994), perahu adalah
sebuah desa yang mengapung di laut.

Bagi orang Buton, perahu/kapal, atau dalam bahasa
lokal dikenal dengan Bangka memiliki peran penting
dalam roda kehidupan. 

Karena pentingnya perahu/kapal dalam kehidupan
orang Buton, mereka menyebutnya sebagai sahabat
(Sabangka).

27



28

Masyarakat pesisir Buton tidak hanya piawai dalam
melaut, tetapi mereka juga pandai membuat perahu-
perahu layar (Bangka). 

Dalam catatan antropolog sebagaimana yang pernah
ditulis oleh Tahara (2014), di tahun 1987 ada 1.281
kapal perdagangan lokal (perahu lambo) di Kabupaten
Buton. 

Umumnya, aktivitas kebaharian orang-orang Buton
adalah melakukan perdagangan dengan membawa
hasil-hasil laut seperti lola, teripang, sirip ikan hiu, dan
lain-lain.



Pola pelayaran yang mereka lakukan mengikuti arah
angin (musim). Semisal ketika angin berhembus ke
barat, daerah-daerah tujuan mereka yaitu Surabaya,
Gresik, Tanjung Pinang, bahkan hingga ke wilayah
Malaysia dan Singapura. 

Pelayaran membawa beberapa jenis komoditi seperti
pala, cengkih dan lain-lain, juga beberapa barang
seperti kain, piring, dan guci. 

Sementara saat angin berhembus ke timur, daerah-
daerah tujuan pelayar Buton adalah Ambon,
Halmahera, pulau Banda, Ternate, Papua, hingga ke
Filipina.

Sejak dulu orang-orang Buton dikenal tangguh dalam
berlayar. Mereka berani mengarungi gelombang tinggi
di lautan, melintasi luasnya samudera lalu singgah dari
satu pulau ke pulau lain. 

Di wilayah timur, kebanyakan pelayar-pelayar Buton
memilih untuk menetap lama di sana. Mereka berbaur
dengan masyarakat lokal. Di situ, mereka membuka
usaha dagang dan berbagai jenis usaha lain. 

Diaspora Buton mulai tumbuh di daerah-daerah timur
nusantara, yang memang sejak awal kedatangan
mereka adalah misi dagang. 

29



30

Orang-orang Buton telah membuka jalur pelayaran,
kemudian mengenalkan budaya mereka kepada
masyarakat timur serta ikut terlibat dalam geliat
ekonomi di wilayah-wilayah yang mereka pernah
singgah.

Para pelayar yang juga dikenal sebagai perantau itu
kebanyakan datang dari desa-desa di Kabupaten
Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton
Tengah, Kabupaten Wakatobi dan Kota Baubau. 

Kita bisa melihat masyarakat desa Bahari dan pulau
Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan yang pandai
membuat kapal (Bangka). 

Selain membuat kapal, sebagian besar laki-laki di desa
melakukan pelayaran dengan Bangka selama berbulan-
bulan lamannya. 





Di Kabupaten Buton, kita bisa menemui para pembuat
kapal di desa Dongkala. Sebagian besar masyarakat
pesisir Buton adalah nelayan yang menggantungkan
hidup dari sumber daya laut.

Di Buton, budaya bahari begitu lekat dengan
masyarakat desa-desa pesisir di Kecamatan Lasalimu
Selatan, Kecamatan Pasarwajo dan Kecamatan Wabula. 

Masyarakat pesisir Wabula memiliki identitas tersendiri
sebagai masyarakat hukum adat yang begitu lekat
dengan budaya bahari. 

Namun ditengah kemajuan teknologi serta
pembangunan yang kian masif, perubahan sosial dan
budaya masyarakat desa menjadi menarik untuk
ditelisik.

Fenomena sosial yang dapat kita lihat adalah lunturnya
budaya bahari masyarakat Wabula serta melemahnya
peranan kelembagaan adat.

Kini, masyarakat adat Wabula seakan terus dituntut
untuk mendapatkan standar kehidupan sebagaimana
budaya orang kota. Modernisasi perlahan mengikis
budaya dan kebiasaan yang dimiliki masyarakat di
desa.
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Kita juga dapat melihat bagaimana para
generasi muda mulai meninggalkan

kehidupan di pesisir dan memilih untuk
mengadu nasib ke kota. Sementara itu,
masyarakat dan lembaga adat hampir

tidak berdaya ketika masuknya berbagai
kebijakan pemerintah serta undang-
undang yang saling tumpang-tinding

dalam mengatur ruang hidup mereka di
pesisir dan laut.
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Kehidupan masyarakat pesisir Wabula juga hampir
serupa dengan masyarakat pesisir di daerah-daerah
lain. Laut yang selama ini menjadi ruang hidup mereka
tidak menutup kemungkinan akan tersisih dari
kekuatan para investor yang ingin meraup keuntungan
besar dari potensi sumber daya yang dimiliki desa.
Apalagi secara internal masyarakat menjadi rapuh dan
tidak bersatu dalam menjaga nilai-nilai budaya yang
mereka miliki.

Kita mungkin pernah menyaksikan langsung, rentetan
konflik pernah terjadi di Wabula. Konflik yang bermula
dari hal kecil tetapi akhirnya membesar karena tak ada
yang bisa menengahi. 

Lembaga adat dan tokoh agama yang selama ini
memiliki pengaruh kuat di desa justru hampir tidak
memiliki kewenangan dalam penyelesaian konflik.
Inilah potret bagaimana dinamika kehidupan
masyarakat pesisir Wabula. 

Jika dendam di antara mereka masih ada dan konflik
selalu muncul, pada akhirnya setiap generasi hanya
bisa menikmati romantisme kejayaan leluhur mereka
sebagai bangsa pelaut. Jika memang kebudayaan
bahari yang telah diwariskan leluhur tidak mampu lagi
dipertahankan, tak menutup kemungkinan kita hanya
bisa melihat laut yang selama ini menjadi ruang hidup
dicaplok dengan alasan investasi. 
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Tidak menutup kemungkinan
kita akan melihat para
nelayan tidak lagi memliki
akses untuk mencari ikan di
wilayah pesisir dan laut kita,
juga bagaimana kewenangan
kelembagaan adat dicabut
atas nama undang-undang
demi kepentingan industri
pariwisata.

Sementara itu, wilayah
Kaombo yang selama ini
menjadi sumber kehidupan
dan mata pencaharian
masyarakat dibuka secara
terus-menerus demi
kepentingan investor.

Semua kemungkinan itu bisa
saja terjadi ketika masyarakat
Wabula tidak lagi bersatu
untuk mengembalikan nilai
dan budaya bahari yang
selama ini begitu lekat dan
telah menjadi sebuah
identitas bersama.
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Setiap menjelang sore anak-anak pesisir pantai Wabula
selalu bermain di pantai. Bagi mereka, pantai dan laut
adalah taman bermain yang selalu menyenangkan.

Saat air laut surut, mereka bisa bermain di atas pasir
putih atau menombak ikan-ikan yang terjebak di pasir
pantai yang ketika air laut surut bisa sampai 2
kilometer jaraknya.

Di saat air laut surut, masyarakat selalu ramai di pesisir
pantai, orang-orang desa datang mencari kerang atau
menangkap ikan di Sero (tempat penangkap ikan
tradisional yang dibuat berupa susunan pagar yang
nantinya akan menuntun ikan menuju perangkap).

Alat tangkap Sero terdiri dari empat bagian penting
yang masing-masing disebut: penajo (main fance),
sayap (wing), badan (body), dan bunuhan (crip).

Meskipun Sero dianggap efektif untuk menangkap ikan,
namun tidak semua masyarakat memiliki Sero.
Begitupun dalam pengelolaan Kaombo, Sero dapat
mengganggu ekosistem di wilayah laut yang ditetapkan
sebagai wilayah adat.
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Wabula merupakan salah satu desa adat di wilayah
pesisir yang secara administratif masuk dalam
Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Adat dan budayanya masih terpelihara dengan baik.
Kelembagaan adat Wabula (Sarano Wabula) memiliki
kearifan dalam menjaga, melindungi, memelihara, dan
mengatur sistem pengeloaan sumber daya alam di
desa. 

Sejak dulu, Masyarakat Hukum Adat (MHA) Wabula
telah mengenal bentuk pengeloaan sumber daya alam
melalui Kaombo. 
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Dalam konsepsi masyarakat Wabula, Kaombo adalah
larangan memasuki wilayah adat yang memiliki potensi
sumber daya alam dalam waktu tertentu.

Kelembagaan adat membagi dua wilayah sumber daya
alam itu menjadi dua, yaitu wilayah darat yang disebut
Pangkolo, dan wilayah laut yang disebut Nambo.

Wilayah darat (Pangkolo) dibagi dan diatur menjadi
empat kawasan: 
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KAWASAN
PEMUKIMAN

1
KAWASAN PERKEBUNAN/

PERTANIAN

2
KAWASAN HUTAN

LINDUNG

3
KAWASAN

PENGEMBANGAN

4

Sebagaimana wilayah darat (Pangkolo), pengelolaan
sumber daya alam di wilayah laut (Nambo) wilayahnya
meliputi dari Picikoluano Ponu (tempat berkembang
biaknya Penyu) sampai dengan Wacu Kandiy-ndiy
(wilayah laut antara desa Wasampela dan desa
Holimombo).

Karakteristik dan keunikan yang dimiliki Nambo
memiliki beberapa kawasan ekosistem, yaitu: Longka-
longka (hutan bakau), Parangkudu (padang lamun), Pasi
(terumbu karang) dan Kito (laut dalam).
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Pada Nambo (wilayah laut) terdapat pula beberapa
yang spesifik, antara lain: Picikoluano Ponu (tempat
berkembang biaknya Penyu), Hou/Lagon, dan
sekitarnya yang selama ini menjadi fishing ground dan
dijadikan lokasi pemeliharaan budidaya perikanan dan
Pasi (terumbu karang).

Selain menjadi pusat konsentrasi biota
laut, wilayah Kaombo juga merupakan
benteng pelindung pantai yang kokoh.



Bagi masyarakat Wabula, laut adalah sumber
kehidupan. Sebagian besar masyarakat
menggantungkan hidup dari sumber daya laut.
Kekayaan sumber daya laut yang mereka miliki dikelola
dan dimanfaatkan secara bersama (communal property
right).

Sebagai kawasan laut yang dilindungi adat, ada dua
kawasan laut yang di Kaombo, Pertama, Kaombo
Awaktu,dan Kedua, Kaombo Saumuru.

Pada Kaombo Awaktu, masyarakat bisa memanfaatkan
hasil laut di waktu-waktu tertentu. Periode dan wilayah
pengambilan hasil laut ditentukan melalui musyawarah
adat.

Saat salah satu wilayah Kaombo dibuka (Bongkaana
Kaombo), maka ada wilayah Kaombo lain yang ditutup.
Cara ini adalah untuk memberi kesempatan ikan dan
biota laut tetap berkembang biak sebelum nantinya di
panen kembali secara berkelanjutan.

Kaombo Awaktu juga dimaksudkan agar ekosistem
bawah laut terus terjaga. Lain halnya dengan Kaombo
Awaktu, konsep Kaombo Saumurua tidak bisa sama
sekali di akses.

Wilayah laut Kaombo Saumura ditutup selama-lamanya
dan tidak seorang pun dapat memasuki wilayah laut itu
untuk mengambil hasil laut.
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Konsep ini bisa dipahami oleh masyarakat, bahwa
ketika ada yang secara sengaja memasuki wilayah
Kaombo, maka konsekuensinya adalah sanksi adat. 

Sebagian masyarakat meyakini, pelanggaran memasuki
wilayah Kaombo berakibat terjadinya musibah dan
menurunnya sumber penghasilan di laut.

Sanksi yang diberikan lembaga adat (Sarano Wabula)
kepada masyarakat yang terbukti bersalah memasuki
wilayah Kaombo dilakukan secara arif dan bijaksana
tergantung besar kecilnya kesalahan yang dilakukan.

Biasanya, jika ada nelayan terbukti hanya memasuki
dan tidak mengambil apa-apa di wilayah Kaombo,
maka dirinya dapat dimaafkan tanpa ada ganti rugi
yang diserahkan ke lembaga adat.

Jika ada yang terbukti dan mau mengakui telah
menangkap ikan atau biota laut di wilayah Kaombo,
maka ia berkewajiban menanggung akibat dan di
adakan perhitungan ganti rugi sesuai dengan aturan
dalam hukum adat Sarano Wabula.

Namun ketika ada nelayan yang tidak mau sama sekali
mengakui kesalahan memasuki wilayah Kaombo dan
mengambil hasil laut di tempat itu, maka Sarano
Wabula akan melakukan prosesi adat yang dikenal
dengan Kaleo-leo.
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Ritual ini untuk membuktikan seseorang melanggar
aturan adat, termasuk melanggar memasuki wilayah
Kaombo. Prosesinya disaksikan oleh perangkat adat
dan seluruh masyarakat desa.

Masyarakat yang diduga bersalah diminta menyelam
sambil memegang sebatang kayu yang menancap di
dasar laut. Jika bersalah, maka ia merasakan kesakitan
dan segera keluar dari dalam laut. Namun jika
seseorang tidak bersalah, maka ia tidak merasakan
apa-apa selama berada di air.

Konsep pengelolaan sumber daya alam tradisional
(Kaombo) ini sudah sejak lama dilakukan, jauh sebelum
undang-undang dan berbagai aturan yang dibuat
pemerintah itu hadir dan memihak kepada masyarakat
nelayan di wilayah pesisir.
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Konsep Kaombo yang dijalankan masyarakat hukum
adat Wabula mirip dengan konsep-konsep pengelolaan
berbasis nilai kearifan lokal masyarakat di beberapa
daerah lain. Seperti Sasi di Maluku Tengah, Bapongka
di Sulawesi Tengah, Eha-Mane’e di Pulau Kakorotan
Sulawesi Utara, Awig-awig di Bali dan Nusa Tenggara
Barat, serta Ola Nua di Nusa Tenggara Timur.

Model pengelolaan ini dilakukan secara swadaya dan
partisipasi aktif masyarakat adat pesisir demi
mewujudkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut
yang lestari dan berkelanjutan.
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Seperti halnya di daerah-daerah lain, konsep
pengelolaan sumber daya milik bersama di Wabula
diatur oleh kelembagaan adat (Sarano Wabula).

Menurut penuturan beberapa tokoh adat Wabula,
Sarano Wabula dibentuk oleh Kumaha, seseorang yang
sangat dihormati ketika itu menjalankan kekuasaan
dan pemerintahan di Wabula. 

Sarano Wabula dipimpin oleh seorang Parabela, yang
wewenang untuk mengatur dan menjalankan
pemerintahan dalam adat.

Budaya dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat
hukum adat Wabula dalam memanfaatkan dan
konservasi sumber daya laut menuntun mereka untuk
selalu hidup selaras dan harmonis dengan alam
lingkungannya.

Kaombo adalah warisan leluhur yang terus
dipertahankan hingga saat ini. Konsep pengelolaan
sumber daya alam ini dinilai mampu menyeimbangkan
dimana wilayah pemanfaatan untuk menopang
kebutuhan hidup masyarakat dan dimana wilayah yang
dilarang untuk di akses agar ekosistem tetap terjaga.

Kita dapat memetik banyak pelajaran dari kehidupan
orang-orang Wabula yang sejak dulu mempraktikkan
konsep pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
laut di desa mereka.
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Di sisi lain, Parabela dianggap menjadi sosok penting di
desa. Masyarakat percaya, kepemimpinan dan
kharismanya memberi pengaruh terhadap kehidupan
mereka.

Menurut mereka, seorang Parabela dianggap gagal
memimpin ketika ada warga desa secara berturut-turut
dalam tempo waktu yang dekat meninggal dunia, atau
tejadi bencana di desa lalu memakan korban jiwa.

Begitupun sebaliknya, Parabela dianggap mampu
menahkodai lembaga adat ketika tak ada peristiwa
memilukan yang terus terjadi di desa.

Pada akhirnya, sesuatu yang dianggap mitos sekalipun
menjadi sulit untuk dipisahakan dari kehidupan
masyarakat kita yang memiliki kepercayaan terhadap
nilai-nilai leluhur, sehingga hal itu membentuk perilaku
mereka.

Anggapan ini menjadi tidak salah kalau cara atau
kebiasaan yang dilakukan oleh setiap masyarakat
memberi kontribusi positif bagi kehidupan manusia
dan alam semesta.

Kehidupan masyarakat di desa Wabula berjalan
sebagaimana biasanya. Para suami pergi mencari ikan
pada hari menjelang malam dan pulang saat fajar.
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Sementara kaum ibu beberapa dari mereka hari-
harinya diisi dengan membuat kain tenun dan
berdagang.

Saat sore ketika air laut sedang surut, terlihat orang-
orang begitu ramai mencari kerang dan menombak
ikan di sepanjang pantai. Anak-anak juga terlihat riang
gembira bermain di atas pasir putih.





Konflik itu pecah pada Oktober 2021, masyarakat
kembali terbelah. Padahal hubungan masyarakat
Wabula dan Wasuemba mulanya terlihat baik-baik saja,
semua berjalan normal sebagaimana hari-hari biasa.

Wabula dan Wasuemba memiliki leluhur yang sama,
satu kelembagaan adat dan satu galampa (tempat
musyarawarah adat). 

Setiap acara adat digelar, para tokoh duduk bersama
melakukan prosesi ritual, merapalkan doa untuk
keselamatan dan kesejahteraan masyarakat kampung.

Tetapi rupanya dendam tak pernah redup, diam-diam
banyak dari mereka saling membenci dan memutus tali
kekeluargaan.  
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Hari itu, situasi desa menjadi tidak kondusif karena
masyarakat dua desa kembali bermusuhan. Kedua
desa itu memang sejak lama tidak harmonis.

Masyarakat desa Wabula dan desa Wasuemba sudah
lama menyimpan dendam dan tak pernah ada titik
temu dalam penyelesaian masalah. 

Padahal masalah yang muncul kerap kali hanya di
dasari hal-hal sepeleh. Namun ketika ada oknum yang
menjadi pemantik, kedua masyarakat desa kembali
terbakar dan apinya menjalar ke soal-soal lain.

Setiap masalah yang muncul adalah akumulasi dari
dendam-dendam lama. Ketika konflik itu muncul ke
permukaan, masyarakat kembali mengungkit kejadian-
kejadian sebelumnya. 

Dendam itu seperti bom waktu, ketika seseorang
menarik pelatuk, masalah kembali meledak dan
hubungan masyarakat dua desa itu kembali tercerai-
berai. 

Masyarakat desa begitu cepat tersulut emosi. Mereka
saling hujat dan memutus tali persaudaraan. Meskipun
tak sampai perang fisik dan menelan korban jiwa,
tetapi konflik telah merusak tatanan adat dan budaya.



Masyarakat adat
Wabula dan
Wasuemba
sebetulnya

adalah satu.
Mereka adalah
saudara dan

memiliki
karakteristik
yang sama.

53



Masyarakat Wabula dan Wasuemba punya satu
kelembagaan adat (Sarano Wabula), yang dipimpin
oleh seorang Parabela (pemimpin adat). Parabela
menjadi tokoh penting di kelembagaan adat. 

Orang-orang Wabula adalah juga orang Wasuemba,
begitupun sebaliknya. Maka belakangan ini muncul
istilah Wabula adalah Wasuemba, Wasuemba adalah
Wabula demi meredam konflik yang tengah membara.

Secara administratif, desa Wabula dan desa Wasuemba
berada dalam satu kecamatan Wabula, sama-sama
desa pesisir yang rata-rata masyarakatnya berprofesi
sebagai nelayan dan penenun.
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Posisi desa Wasuemba berada paling ujung, hanya ada
satu akses jalan dengan melewati desa Wabula dan
desa Wabula I. Ketika berkonflik, masyarakat desa
Wasuemba melakukan boikot dengan menutup akses
jalan ke desa mereka. 

 
Senin, 11 Oktober 2021 masyarakat Wabula
mendatangi kantor bupati Buton dan melakukan unjuk
rasa untuk meminta bupati segera mengambil sikap
dalam penyelesaian konflik di desa mereka. 

Massa aksi meminta sang bupati untuk menindak para
oknum pegawai negeri sipil yang disinyalir ikut terlibat
dalam memperkeruh situasi. Masyarakat juga meminta
untuk berdialog langsung dengan bupati untuk
mencari titik temu penyelesaian masalah.
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Demonstrasi yang dilakukan masyarakat Wabula
adalah rentetan dari konflik-konflik yang pernah terjadi
sebelumnya. 

Masyarakat Wabula meluapkan kekecewaannya
dengan mengungkap beberapa konflik, seperti yang
pernah terjadi ketika seorang warga yang tak diberi
surat pengantar nikah oleh pemerintah desa
Wasuemba karena akan menggelar prosesi adat di
desa dengan mengundang masyarakat desa Wabula.

Begitupun dengan masyarakat desa Wabula, anak-anak
mereka tak ingin diajar oleh guru-guru yang berasal
dari desa Wasuemba.



Kami sangat menyesalkan jika konflik
yang terjadi di internal Wabula dan

Wasuemba yang diduga ada
keterlibatan beberapa oknum ASN

menjadi provokator. Sehingga dalam
kesempatan ini kami meminta kepada

Bupati Buton untuk segera disikapi
dan ditindak tegas oknum yang

diduga sebagai provokator tersebut
agar tali silaturahmi antara Wabula

dan Wasuemba terbangun.
kata Ovan, seorang warga Wabula

dalam orasinya. 
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Konflik antar dua desa ini memang pelik. Pemerintah
daerah telah berusaha untuk memediasi dan mencoba
mendudukan para pihak yang bertikai untuk mencari
jalan damai. 

Namun tetap saja, perpecahan itu masih belum bisa
diselesaikan. Sebab, masyarakat Wabula kembali
menggelar demonstrasi pada Kamis, 31 Maret 2022,
yang saat itu sedang diselenggarakan sebuah kegiatan
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pembinaan Desa
Wisata se-Sulawesi Tenggara bertempat di desa
Wabula dan dihadiri langsung oleh Ali Mazi, Gubernur
Sulawesi Tenggara serta perwakilan 17 kabupaten/kota
se Sulawesi Tenggara.

Masyarakat Wabula yang menggelar aksi demonstrasi
hari itu tak menerima jika destinasi wisata pantai
Lahonduru diklaim sepihak oleh pemerintah desa
Wasuemba. Mereka ingin pengembangan pariwisata
pantai Lahonduru segera dihentikan karena status
kepemilikannya masih menjadi polemik antara
pemerintah desa Wasuemba dengan lembaga adat
Wabula. 

Menurut masyarakat Wabula, pantai Lahonduru
merupakan hak milik ulayat masyarakat hukum adat
Wabula, sehingga masyarakat Wasuemba tidak
memiliki hak atas kepemilikan pantai itu.
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Konflik antara Wabula dan Wasumba adalah sebuah
fenomena konflik dengan nuansa yang unik karena
melibatkan masyarakat dan lembaga adat dari
kelompok etnis dan agama yang sama. 

Mereka juga memiliki satu silsilah keluarga. Perbedaan
yang paling mencolok hanyalah wilayah administrasi
dan batas-batas desa yang memisahkan mereka.

Jika dilihat lebih jernih, konflik-konflik yang terjadi
selama ini kebanyakan dipicu oleh masalah kecil yang
awalnya bersifat personal kemudian berubah menjadi
komunal dengan menonjolkan identitas pembeda
berdasarkan batas wilayah sehingga akhirnya menjadi
konflik antar desa. 
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Konflik antara Wabula dan Wasuemba telah beberapa
kali coba diselesaikan. Sayangnya konflik ini tidak
menyentuh kepada aspek penyadaran. 

Konflik panjang ini seperti memadamkan api tetapi
kemudian kembali membara ketika angin datang
menerpa.

Upaya penyelesaian konflik antara Wabula dan
Wasuemba tak pernah didalami sumber dan akar
masalahnya, sehingga upaya penyelesaian terkesan
hanya seremonial dan sampai di jabat tangan. 

Perlu ada penelusuran untuk mencari sumber, akar
dan pemicu di level para aktor yang terlibat, agar ada
gambaran yang utuh seperti apa masalah yang
seringkali menyebabkan konflik antar dua desa itu.
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Debur ombak menggulung menghantam perahu kecil
yang sedang dikemudikan La Madi. Tubuhnya
bergeming, matanya nanar menatap horizon di ujung
pulau Buton nan hijau.

Ia kadung lama bersahabat dengan gemintang, langit,
serta gelombang laut tinggi yang bertaut-taut. Kakinya
yang legam panjang, berselonjor berbagi tempat
dengan puluhan ikan pelagis kecil seperti tongkol,
layang, dan kembung berserakan di atas perahunya.

Beberapa masih menggelapar-gelepar. Adalah Tuna
dan Cakalang yang membuat senyumnya mengulum
tipis.  “Alhamdulillah, hasil hari ini lumayan,” batinnya.
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La Madi adalah satu dari sekian nelayan yang hidup di
pesisir laut desa Holimombo Jaya, Kecamatan
Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi
Tenggara.

Desa yang dahulu bernama kampung Belo. Setelah
mekar, tahun 2001 Holimombo Jaya terbentuk menjadi
dua kampung yaitu Belo dan Wakunama. Desa yang
80% masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.

Mayoritas dari nelayan itu adalah penangkap tuna. Tak
heran, desa Holimombo Jaya masyhur dengan nama
kampung tuna.

Penangkapan ikan di desa Holimombo Jaya tergolong
skala kecil. Hal ini terlihat dari 100% perahu yang
digunakan nelayan tergolong ukuran kecil, rata-rata di
bawah 1GT. 

Masyarakat lokal biasa menyebut perahu ini bodi atau
ketinting. Modal pembuatan satu perahu berkisar di
angka 28 juta, sudah dipasang dengan mesin tempel
seharga Rp 7 juta.

Dalam sekali melaut, setiap bodi menampung 1-3
orang nelayan. Data tim DFW Indonesia menyebut,
terdapat 300-an bodi di desa Holimombo Jaya. 
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Jumlah ini terbanyak dibanding desa-desa sekitar. Dari
sekitar 300-an bodi tersebut, hanya sekitar 10 bodi
yang telah teregistrasi oleh KSOP.

Saban hari, para nelayan melaut di sekitar Buton
Selatan, khususnya perairan Batu Atas. Wilayah ini
masuk dalam wilayah tangkap (fishing ground) nelayan
Holimombo Jaya yang mencapai 7-50 mil laut ke arah
selatan. 

Untuk memancing tuna dan cakalang, mereka
menggunakan handline. Untuk menangkap ikan pelagis
kecil, alat yang digunakan adalah jaring.



Lokasi penangkapan ikan tuna biasanya dilakukan di
rumpon-rumpon milik warga desa Holimombo Jaya
atau desa-desa sekitarnya seperti Kondowa, Wabula
dan Donggala. 

Uniknya, nelayan yang melakukan penangkapan tuna di
sekitar rumpon tidak memiliki perjanjian bagi hasil
dengan pemilik rumpon. 

Pemilik rumpon biasanya juga memiliki bodi sendiri
serta melakukan penangkapan ikan dengan jaring di
rumponnya sendiri. 

Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan
yang diletakan di tengah laut menggunakan tali pada
kedalaman 6 depa atau sekitar 70 meter. Besaran
investasi untuk pembuatan rumpon berkisar 23 jutaan.

Sekali trip melaut—dengan hitungan tiga kali (pagi,
sore, dan subuh)—nelayan mengeluarkan modal
sebanyak Rp.120.000 untuk pembelian 20 liter BBM.

Bahan bakar itu didapat dari pengecer yang ada di
desa dengan harga enam ribu perliternya. Angka
tersebut belum termasuk pembelian es biji. 

Sekali trip melaut, dibutuhkan 12 es biji dengan harga
Rp.75.000. Belum lagi biaya untuk kebutuhan yang lain,
seperti perlengkapan mancing dan umpan ikan. 
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Modal yang  dikeluarkan bukan angka yang kecil untuk
seorang nelayan. Mereka bertaruh dengan pendapatan
yang bakal didapat di lautan. 

Para nelayan menyabung hidup di tengah cuaca yang
kadang tak kondusif, gelombang laut yang tinggi, atau
harga ikan yang fluktuatif. 

Ikan hasil tangkapan jaring nelayan Holimombo Jaya
berupa ikan layang, tongkol, dan kembung, dijual lewat
papalele atau pengumpul. 

Papalele biasanya tak lain diperankan oleh istri
nelayan. Mereka menjajakan ikan-ikan itu di pasar lokal
seperti Takimpo dan Sabo. Kadang juga dibawa ke
daerah lain (pasar di kota Baubau).

Pada saat harga ikan cukup baik di perusahaan,
mereka menjual hasil tangkapan di PT. Triko—satu-
satunya perusahan perikanan yang melakukan
pembelian ikan hasil tangkapan di Pasarwajo dan
sekitarnya.

Hasil tangkapan ikan tuna dijual kepada pengumpul
yang ada di desa. Pengumpul kemudian melanjutkan
rantai pasar dengan mengirim ikan tuna dalam bentuk
loin ke Baubau dan Kendari. 
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Satu ekor ikan tuna dapat menghasilkan 20 Kg daging
loin, yang dijual nelayan kepada pengumpul seharga
Rp 50.000/kg. Adapun baby tuna harganya rata-rata
Rp.15.000-18.000/ekor, ikan cakalang Rp.10.000-
20.000/ekor.

Hari itu La Madi mengeluhkan penurunan hasil
tangkapan dibanding tahun awal 2000-an. Menurutnya,
rata-rata nelayan tuna paling banyak dapat menangkap
tiga ekor dalam sekali melaut. Bahkan kadang-kadang
nihil, tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali.

Biasanya dalam sebulan, jika beruntung, nelayan paling
banyak mendapatkan hasil tangkapan sepuluh ekor
ikan tuna. Penangkapan ikan dilakukan secara
tradisional yang diperoleh secara turun temurun dari
leluhur. Belum ada pelatihan penangkapan ikan atau
penanganan mutu ikan oleh pemerintah setempat
maupun pihak lain.
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Penurunan tangkapan tuna juga disinyalir terjadi
karena banyaknya kapal purseine (kapal redi) yang
melakukan penangkapan ikan di rumpon dengan
menggunakan mata jaring kecil dengan ukuran
dibawah 1 inchi.

Hal ini diperburuk dengan keberadaan kapal ikan ilegal
karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin di
zona/jalur I dan II, yang merupakan kewenangan
provinsi Sulawesi Tenggara. Kapal ikan purseine itu
berasal dari Sulawesi Selatan dengan ukuran kapal di
bawah 30GT.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah
diharapkan rutin melakukan operasi pengawasan
terhadap kapal ikan purseine yang melakukan operasi
penangkapan ikan di perairan Buton dan Sulawesi
Tenggara dan pemeriksan alat tangkap pursenine yang
menggunakan mata jaring ukuran di bawah 1 inchi.
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Masalah berikutnya yang dikeluhkan oleh nelayan
adalah makin banyaknya rumpon yang ada di laut.
Rumpon ini tidak saja milik nelayan lokal, tapi juga
banyak dipasang oleh nelayan dari luar Buton yaitu
dari Sulawesi Selatan. 

Selain makin banyak, jarak antar rumpon juga
terlampau dekat (1,5 km per rumpon). Padahal, jarak
tersebut menyalahi ketentuan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan No. 26/Permen-KP/214
tentang rumpon disebutkan bahwa jarak antar rumpon
adalah 10 mil atau 16 km. 

Praktik monopoli harga juga menjadi batu sandungan
besar bagi nelayan dalam menjual ikan hasil
tangkapannya. Hal ini terjadi karena PT Triko adalah
satu-satunya perusahaan ikan yang melakukan
pembelian ikan nelayan di Pasarwajo dan sekitarnya.
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Para nelayan mengeluhkan harga pembelian ikan PT
Triko yang sangat rendah dan suka memainkan harga
ikan. Demikian sekelumit cerita dari kampung tuna di
Holimombo Jaya. 

Para nelayan tangguh itu terus melaut meski
gelombang masalah dan tantangan, bergulung silih
berganti menempa. 

Mungkin, dipikiran sederhana para nelayan itu, melaut
hanyalah pekerjaan saban hari untuk bertahan di
tengah kesulitan hidup yang mendera. 

Namun disadari atau tidak, peran mereka, kehadiran
kampung tuna, menjadi satu napas panjang dari detak
kehidupan ekonomi di pulau Buton. 
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Sebagai salah satu desa tujuan wisatawan di
kabupaten Buton, desa Wabula tengah berbenah.
Berbagai sarana dan infrastruktur sedang gencar-
gencarnya di bangun, apakah dengan menggunakan
sumber anggaran dari dana desa ataukah melalui
anggaran pemerintah daerah. 

Sejumlah proyek pembangunan sedang dikerjakan,
mulai dari jalan, sarana air bersih, gedung pertemuan,
hingga reklamasi pantai. 

Dari beberapa yang telah dibangun, yang paling
mencolok dari proyek pembangunan itu adalah
reklamasi pantai Wabula.
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Ada beberapa alasan sehingga dilakukan reklamasi di
pesisir pantai Wabula, antara lain adalah dengan
terbukanya lahan baru yang  diharap dapat
menumbuhkan perekonomian dan menopang kegiatan
pariwisata di desa. 

Di atas lahan reklamasi, di bangun beberapa sarana
dan kios yang menjadi lapak dagang untuk masyarakat
desa. Sejak adanya reklamasi, aktivitas ekonomi lebih
hidup dan dampaknya dirasakan langsung oleh
masyarakat.

Namun demikian, proyek reklamasi seharusnya lebih
mempertimbangkan daya dukung ekologi. Proyek
reklamasi di kawasan pesisir pantai Wabula mestinya
terlebih dulu memperhitungkan kelayakannya secara
transparan melalui sebuah kajian teknis terhadap
seberapa besar dampak kerusakan lingkungan yang
ditimbulkan oleh proyek reklamasi.

Dampak reklamasi telah memberi perubahan
ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi,
sedimentasi pantai, serta rusaknya biota laut dan lain
sebagainya.

Ekosistem pantai Wabula telah lama terbentuk dan
tertata sebagaimana mestinya, tetapi begitu cepat
hancur dan rusak akibat adanya reklamasi.
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Kerusakan pantai dan laut akibat
reklamasi juga memberi dampak
terhadap ekonomi rumah  tangga

nelayan. Sebab, kerusakan ekosistem ini
membuat ikan dan biota laut menjadi

tersingkir sehingga menyulitkan nelayan
untuk mencari sumber-sumber

penghidupannya di laut.



Reklamasi pantai Wabula menyebabkan perubahan
pada kawasan pantai yang semula menjadi ruang bagi
segala aktivitas nelayan. 

Tak hanya itu, keindahan pantai yang alami kini telah
tiada seiring dengan pengembangan wilayah reklamasi
yang berubah menjadi daratan baru. 
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Kondisi ini tentu akan menyulitkan nelayan-nelayan
pesisir Wabula untuk menangkap ikan di laut sekitar
pantai. Mereka akan semakin jauh melaut mencari
ikan.
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Reklamasi pantai Wabula telah merusak ekosistem
terumbu karang karena adanya sedimentasi. Begitu
juga dengan sampah dan limbah rumah tangga yang

mencemari laut sehingga menyebabkan matinya
biota serta ikan mulai berpindah.

Kita telah melihat perubahan landscape pantai Wabula
yang dahulu menjadi rumah nyaman bagi setiap
nelayan karena sumber daya lautnya yang berlimpah
serta pantainya yang eksotik, kini telah berubah oleh
hiruk-pikuk pembangunan yang menggerus kebiasaan
dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat nelayan di
pesisir pantai Wabula.

Mungkin suatu hari nanti kita tidak akan lagi
menyaksikan anak-anak nelayan yang riang gembira
bermain di atas pasir putih tepi pantai. Begitu juga
dengan kebiasaan para ibu nelayan yang setiap petang
disaat air laut surut mereka ramai-ramai mencari
kerang di pantai. 

Daratan baru yang bernama reklamasi itu telah
mengubah kebiasaan masyarakat pesisir pantai
Wabula. Kehadirannya memberi dampak buruk
terhadap lingkungan. Reklamasi telah merampas ruang
hidup nelayan.





Seorang pria duduk diam terpaku di antara banyak
perahu yang terparkir dibibir pantai. Ia memandang
jauh ke depan, melihat ombak yang sedang
menggulung ganas terhempas di atas pasir dan pecah
di antara batu-batu karang. 

Ia tahu, kalau saja ia nekat menurunkan perahunya
untuk mencari ikan, maka nyawa menjadi taruhan. Tak
ada pilihan selain tidak melaut untuk sementara waktu.

Hari itu musim timur sedang berlangsung, angin
bertiup cukup kencang. Apalagi posisi pantai yang
berhadapan langsung dengan laut Banda yang terkenal
dengan gelombang tingginya. 
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Nelayan-nelayan yang berada di wilayah timur pantai
pulau Buton terpakasa harus libur mencari ikan. Untuk
sementara waktu, perahu-perahu mereka dinaikkan ke
tepi pantai untuk menghindari ombak.

Bapak itu menarik nafas dalam-dalam, ia melihat laut
yang masih belum bersahabat. Ia harus bersabar
menunggu beberapa bulan ke depan untuk bisa
melaut lagi.

Di tengah iklim ekstrim yang tak menentu, beberapa
nelayan tak bisa duduk diam. Mereka memanfaatkan
waktu liburnya untuk membetulkan peralatan
mancing, mengecat kembali perahu, atau mencari
pekerjaan lain agar kehidupan terus berlanjut. 







Sementara itu, para ibu dan anak-anak nelayan
mengisi waktu dengan mencari biya atau sejenis
kerang yang banyak ditemukan di antara batu dan
pasir saat air laut sedang surut. Kerang-kerang yang
dikumpul itu dijual dan sisanya menjadi konsumsi
untuk kebutuhan sehari-hari. 

Kehidupan nelayan di pesisir pantai Wabula memang
serba berkecukupan. Jika dulu sumber mata
pencaharian utama mereka ada di laut, namun seiring
menurunnya jumlah tangkapan ikan dan sulitnya
wilayah penangkapan karena kualitas lingkungan laut
yang terus menurun serta cuaca yang semakin
ekstrim, membuat nelayan memilih untuk mencari
sumber penghidupan disektor lain.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, aktivitas
masyarakat mencari ikan kian berkurang. Masyarakat
nelayan kerap mendapat kendala, di antaranya: 
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Pertama, lemahnya pengelolaan dan pemasaran.
Mereka belum memiliki alat pendingin yang baik,
sehingga ikan-ikan hasil tangkapan rusak dan tidak
terjual. Kedua, daerah penangkapan (fishing
ground) kian jauh membuat biaya operasional
(bahan bakar) semakin bertambah. Belum lagi
faktor keselamatan nelayan ketika menghadapi
cuaca ekstrim.
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Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
menunjukkan, secara nasional jumlah nelayan
mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai 2018,
meski sempat mengalami kenaikan 1%, dari 2,64 juta
menjadi 2,67 juta. Kemudian kembali mengalami
penurunan menjadi 2,39 juta (9,5%) pada tahun 2019. 

Daerah-daerah yang memiliki jumlah nelayan
terbanyak adalah Maluku 237,3 ribu orang,

kemudian Jawa Tengah 223,6 ribu orang, Jawa
Timur 187,1 ribu orang, Sumatera Utara 123,4
ribu orang, Sulawesi Selatan 108,8 ribu orang,

Kalimantan Selatan 100,2 ribu orang,
Kalimantan Timur 99 ribu orang, dan Sulawesi

Tenggara 85,2 ribu orang.

Fenomena menjauhnya masyarakat dari sumber mata
pencaharian di laut bukan tanpa sebab. Masyarakat
beranggapan, hidup sebagai nelayan tidak bisa lagi
untuk dipertahankan.

Seperti halnya masyarakat pesisir Wabula, mereka tak
lagi mengandalkan potensi laut sebagai sumber mata
pencaharian utama mereka. 



Fenomena menjauhnya masyarakat dari sumber mata
pencaharian di laut bukan tanpa sebab. Masyarakat
beranggapan, hidup sebagai nelayan tidak bisa lagi
untuk dipertahankan.

Seperti halnya masyarakat pesisir Wabula, mereka tak
lagi mengandalkan potensi laut sebagai sumber mata
pencaharian utama mereka. 

Dampak krisis perubahan iklim dan ekspansi industri
ekstraktif membuat nelayan-nelayan tak sanggup
melakukan adaptasi.

Dampak perubahan iklim memaksa nelayan untuk
tidak melaut. Krisis iklim membuat nelayan sulit
memprediksi cuaca. Tentu hal ini memperburuk
kehidupan sosial dan ekonomi rumah tangga nelayan.

Krisisi iklim akan terus memperburuk kehidupan
mereka. Cuaca buruk serta tingginya gelombang
menjadi ancaman bagi keselamatan setiap nelayan
saat mereka melaut.  
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Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI) mencatat, pada tahun 2020
jumlah nelayan yang meninggal di laut
tercatat sebanyak 251 orang.

Selain itu, berdasarkan laporan
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPPC) tahun 2022, krisis iklim
dilaporkan akan memperparah
peningkatan suhu dan memberi
dampak terhadap perpindahan ikan
dari wilayah tropis, sehingga
pendapatan Indonesia disektor
perikanan menjadi berkurang.

Kemudian diprediksi antara tahun
2030 dan tahun 2050, 99% terumbu
karang akan mengalami pemutihan
dan mati dikarenakan perubahan
iklim. Ini adalah level ancaman
tertinggi sebab perikanan sangat
bergantung dengan ekosistem
terumbu karang.

Hadirnya industri ekstraktif di wilayah
pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tak
kalah pelik. Masyarakat nelayan harus
berhadapan dengan ekspansi proyek
reklamasi dan pertambangan.
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WALHI mencatat, sebanyak 747.363 keluarga nelayan
di Indonesia terdampak oleh proyek reklamasi.
Sementara itu, pemerintah Indonesia masih
merencanakan wilayah reklamasi seluas 2.698.734,04
hektar hingga tahun 2040, dari angka 79.348 hektar di
tahun 2020.

Di sektor pertambangan, lebih dari 35 ribu keluarga
nelayan di Indonesia kehilangan ruang hidupnya.
Limbah pertambangan telah mencemari 6081 perairan
desa-desa pesisir. 

 

Pemerintah masih terus memaksa dan
merencanakan proyek pertambangan di

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seluas
12.985.477 hektar hingga di tahun 2040.

Tak sampai di situ, pemerintah tengah mendorong
kebijakan penangkapan ikan terukur sebagai salah satu
industri ekstraktif. 

Kebijakan ini memberi hak ekslusif kepada korporasi
untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan.
Pemerintah akan memberi konsesi kepada sejumlah
korporasi untuk menangkap ikan berdasarkan kuota di
sejumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan
sistem kontrak selama jangka waktu tertentu.



Kebijakan pemerintah itu akan memberi 66,6 persen
kuota kepada pihak perusahaan, dan bisa bertambah
hingga 95 persen. Kebijakan ini tentu merugikan
nelayan-nelayan kecil karena tak mampu bersaing
dengan kapal-kapal besar penangkap ikan.

Situasi seperti ini makin memperparah keberadaan
nelayan-nelayan kita yang selama ini menggantungkan
hidup dari sumber daya laut. 

Dampak perubahan iklim dan aktivitas industri
ekstraktif perlahan melenyapkan ruang hidup mereka
di wilayah pesisir dan laut. 

Suatu saat nanti kita tak lagi melihat peran-peran
nelayan sebagai ujung tombak dan berjasa
menghadirkan ikan di meja-meja makan kita. Mereka
adalah pahlawan protein bangsa yang telah berjasa
menyediakan kebutuhan pangan kita.
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Di tepian tebing Tanjung Pemali desa Wasuemba, La Ali
memandang jauh ke laut. Ia menyaksikan ayahnya
tengah berusaha menerobos setiap gelombang di
lautan. 

Ayahnya terus mendayung sampan hingga ke laut
terdalam untuk mencari ikan. Biasanya La Ali ikut pergi
menemani sang ayah, tetapi kali itu ayahnya melarang
karena cuaca di laut sedang buruk. 

Belakangan ini ayahnya sulit memprediksi cuaca yang
kadang tidak menentu. Hasil tangkapan yang dibawa
pulang juga kadang tidak seberapa. 

Karena itulah istrinya turut membantu peran suami
dengan mencari kerang-kerang saat air laut sedang
surut, sekedar untuk mengantisipasi kalau-kalau
suaminya tak membawa pulang apa-apa.

La Ali terbilang anak pemberani. Meski dia masih
duduk dibangku sekolah dasar, tetapi beberapa kali
bersama ayahnya pergi melaut hingga ke tempat-
tempat yang cukup jauh dari pantai. Bahkan dia
beberapa kali ikut bermalam bersama ayahnya di atas
sampan hingga fajar tiba.

Seperti itulah kebiasaan nelayan-nelayan kita di pulau
Buton, pergi melaut menjelang matahari terbenam dan
pulang di saat matahari terbit.





Bagi masyarakat nelayan, melibatkan anak-anak
mereka mencari ikan mungkin sudah menjadi hal
biasa. Ada semacam budaya yang melekat pada
masyarakat nelayan, anak-anak mereka dididik sedini
mungkin agar memahami laut dan alam semesta.

Mungkin dibanyak tempat, anak-anak pesisir juga sama
dengan La Ali yang mempunyai semangat melaut. La Ali
hanyalah satu di antara banyak anak-anak pesisir di
pulau Buton yang memiliki keberanian dalam
mengarungi laut.

Bocah nelayan itu sadar kalau nenek moyangnya
adalah pelaut ulung yang dengan berani mengarungi
samudera. Mereka meyakini kehebatan nenek moyang
yang dahulu pernah jaya di laut. 

Meski kehidupan anak-anak nelayan amat sederhana
dan serba kecukupan, tetapi di jiwa mereka telah
tertancap satu cita-cita yang amat besar. Mereka tak
kalah hebat dari anak-anak kota yang serba maju.
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Anak-anak nelayan itu mencoba untuk memaklumi
keadaan serta memahami segala usaha yang telah
dilakukan orang tua demi mewujudkan mimpi-mimpi
mereka.

Pada setiap generasi masyarakat nelayan, apakah
anak-anak nelayan akan melanjutkan profesi orang tua
mereka mencari ikan di laut? belum tentu. Karena
setiap orang tua berharap kehidupan anak-anaknya
harus lebih baik dari keadaan mereka saat ini. 

Jika demikian, apakah ini juga termasuk suatu ancaman
kian berkurangnya profesi nelayan kelak suatu saat
nanti. Entahlah.
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Kerangka perahu tua itu terpajang disatu desa paling
ujung di Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton,
tepatnya di desa Wasuemba, yang berbatasan
langsung dengan wilayah administrasi Kabupaten
Buton Selatan. 

Desa Wasuemba sangat berdekatan dengan desa
Wabula. Masyarakat desa Wasuemba adalah bagian
dari desa Wabula, begitupun sebaliknya. Sebab
Wasuemba dan Wabula memiliki garis leluruh yang
sama. 

Wabula dan Wasuemba sesungguhnya adalah satu,
hanya batas administrasi lah yang memisahkan
mereka.
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Kisah tentang perahu Lakambaebunga telah lama
dituturkan oleh orang-orang tua Wabula. Cerita
tentang perahu tua itu telah turun melintasi setiap
generasi. 

Perahu tua yang amat sederhana, tetapi menyimpan
banyak kisah dan peristiwa-peristiwa menggetarkan di
zamannya.

Banyak penduduk luar desa yang amat penasaran
dengan cerita perahu tua Lakambaebunga, sehingga
mereka datang langsung ke tempat perahu itu
disimpan. 

Setelah pengunjung melihat dan mendengar langsung
kisahnya, beberapa dari mereka mendokumentasikan
dalam bentuk foto dan tulisan tentang cerita perahu
Lakambaebunga.

Sebagaimana seorang peneliti asal Buton, Yusran
dalam ekspedisi ke desa Wabula dan Wasuemba
tahun 2008 pernah menuliskan cerita perahu yang
berusia ratusan tahun itu dalam satu situs blog. 

Dalam catatannya, konon perahu tua itu dulunya
pernah ditumpangi oleh seorang Laksamana Mongol
yang diketahui bernama Dungku Changia. 
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Siapakah dia? Dungku Changia adalah nama lain dari
Laksamana Mongol yang sebetulnya memiliki nama
asli Kau Ching.

Sementara dalam catatan resmi sejarah nasional kita,
Kau Ching adalah Laksamana Mongol yang coba
menaklukan Raja Kertanegara di Singasari.
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Ia datang bersama dua laksamana lainnya dalam misi
tugas dari Kaisar Kubilai Khan, seorang kaisar langit
untuk menghukum keangkuhan Raja Kertanegara yang
sempat melukai utusan Mongol beberapa tahun
sebelumnya.
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Laksamana Mongol Kau Ching datang dengan ribuan
orang bala tentara. Ia telah bersiap, lalu menghunus
pedang untuk menunjukkan pada Singasari bahwa
Mongol adalah kekaisaran yang lebih perkasa dan
telah digariskan dari Thian yang agung. 

Tetapi saat tiba di perairan Nusantara, rupanya
Kertanegara tewas. Singasari telah menjadi puing-
puing, setelah dikudeta oleh Raja Jayakatwang dari
Kediri.

Pasukan Mongol lalu diperdaya oleh Raden Wijaya
untuk menghancurkan pasukan Jayakatwang,
kemudian Pasukan Mongol ditumpas secara licik oleh
Raden Wijaya lalu mendirikan Kerajaan Majapahit.
Hingga akhirnya pasukan Mongol lari menyelamatkan
diri.

Cerita tentang Laksamana Kau Ching tidak berhenti
sampai di situ. Orang Buton punya lanjutan cerita
dalam versi mereka. 

Menurut penuturan beberapa tokoh adat, Kau Ching
melarikan diri dan perahunya terdampar di selatan
Pulau Buton. 

Perahu itu dikenal dengan nama Lakambaebunga,
sementara sang Laksamana diangkat sebagai raja lalu
namanya berganti menjadi Dungku Changia.





Lama ia menetap di Pulau Buton, Dungku Changia
menikah dengan seseorang di kampung itu, lalu
memiliki keturunan yang hingga kini kita bisa lihat
masyarakat Wabula memiliki kulit putih meskipun
mereka tinggal di wilayah pesisir pantai.

Suatu ketika Dungku Changia mendengar seorang
putri Cina bernama Wa Kha Kha menjadi Raja Buton. Ia
lalu ke Keraton Wolio dengan tujuan untuk
mengabdikan dirinya kepada sang Raja.

Sayangnya ingatan kolektif masyarakat Buton
mengenai cerita Dungku Changia dan perahu
Lakambaebunga yang turut membawanya datang ke
Pulau Buton hanya sampai di situ. Mungkin masih ada
kelanjutan ceritanya namun dengan versi yang
berbeda-beda.

Tetapi apapun mengenai kisah tersebut, masyarakat
masih memegang kuat kebudayaan serta adat istiadat
di desa. Bagi mereka, cerita tentang perahu tua
Lakambaebunga menjadi bagian dari kekayaan budaya
yang dimiliki selama ini. 

104



Perahu Lakambaebunga menjadi simbol kehebatan
leluhur mereka yang berani mengarungi samudera.
Perahu itu menjadi saksi atas keteguhan Kau Ching
yang terombang-ambing di laut lepas dan akhirnya
terdampar di pesisir Wabula, Pulau Buton.

Meskipun kondisi perahu sudah dimakan usia dan
kayu-kayunya mulai lapuk, tetapi cerita tentang
Lakambaebunga tak pernah mati. Mitos tentang
perahu tua itu terus terawat dalam ingatan
masyarakat.
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Pagi yang cerah di desa Holimombo Jaya, tampak
aktivitas masyarakat mulai ramai ditepi pantai. Seorang
ibu sedang memandang jauh ke laut, menunggu kapal
sang suami kembali ke pantai. Wajahnya penuh
dengan harapan, semoga ikan hasil tangkapan hari ini
cukup untuk keluarga.

Beberapa saat kemudian, kapal-kapal nelayan kian
mendekat ke bibir pantai. Mereka lalu mematikan
mesin untuk melambatkan laju kapal, juga agar baling-
balingnya tidak tersangkut oleh sesuatu. Mereka
memilih untuk mendayung hingga ke tepian.

Di antara nelayan yang pulang melaut hari itu, adalah
La Saleh, seorang nelayan asal desa Holimombo Jaya,
Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. La Saleh
sudah sejak lama menjadikan laut sebagai sumber
mata pencaharian demi menafkahi keluarganya.
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Saat kapalnya mendarat dibibir pantai, ia segera
mengambil beberapa ekor ikan tuna dari dalam boks
penampung, lalu dipikul dan dibawa ke darat. 

Senyum merekah dari wajah istrinya. Istrinya begitu
senang melihat sang suami pulang dengan membawa
hasil yang dia anggap lebih dari cukup untuk keluarga.

Hari itu ikan tuna hasil tangkapan La Saleh lebih besar
dari biasanya. Ikan hasil tangkapannya akan dijual,
sebagian dibawa pulang untuk keluarga di rumah.

Sumber mata pencaharian masyarakat desa
Holimombo Jaya lebih banyak di laut. Sebagian besar
masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, dan rata-
rata dari mereka adalah nelayan penangkap ikan tuna.
Para penangkap tuna biasanya sore hari sudah melaut,
dan pulang disaat fajar.
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Para nelayan di desa itu sebelumnya tidak cukup
berani untuk melaut terlalu jauh dari pantai. Karena
saat itu peralatan dan kondisi kapal mereka belum
memadai.

Kapal mereka kapasitasnya belum cukup menampung
banyak ikan, juga mesin kapal belum memungkinkan
untuk terlalu jauh melaut. 

Karena itu beberapa nelayan mendapat bantuan kapal
dan mesin dari pemerintah untuk meningkatkan
produktivitas mereka dalam mencari ikan.
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Pagi itu, 3 November 2021. La Saleh memutuskan
untuk tidak melaut sementara waktu. Dia akan
menghadiri satu kegiatan disatu aula kantor desa. 

La Saleh akan mengikuti kegiatan workshop pendataan
dan registrasi kapal kecil bagi nelayan tuna di
Kabupaten Buton. 

Kegiatan tersebut digawangi oleh Destructive Fishing
Watch (DFW) Indonesia bekerja sama dengan Burung
Indonesia dan mendapat dukungan pendanaan dari
Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu nelayan
tuna skala kecil agar mendapatkan Tanda Daftar Kapal
Perikanan (TDKP). TDKP adalah bukti tertulis untuk
menyatakan bahwa kapal penangkap ikan tersebut
dimiliki oleh nelayan kecil.
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DFW Indonesia memiliki semangat untuk mendorong
peningkatan kesadaran nelayan sehingga mereka mau
mendaftarkan kapal yang mereka miliki agar terdata
dengan baik dan memiliki Bukti Pencatatan Kapal
Perikanan (BPKP). Sebab, rantai pasok perikanan
global saat ini mewajibkan nelayan menggunakan
kapal dan alat tangkap yang legal.

Kami ingin membantu nelayan-nelayanKami ingin membantu nelayan-nelayan
kecil di wilayah ini agar kapal-kapalkecil di wilayah ini agar kapal-kapal

mereka terdaftar dan mendapat Tandamereka terdaftar dan mendapat Tanda
Daftar Kapal Perikanan (TDKP)Daftar Kapal Perikanan (TDKP)

Nasruddin – Koordinator Program DFWNasruddin – Koordinator Program DFW
Indonesia untuk program Wabula.Indonesia untuk program Wabula.

Peserta dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh nelayan
dari desa Holimombo Jaya kecamatan Pasarwajo,
nelayan desa Wabula dan desa Wasuemba kecamatan
Wabula. Sementara narasumber datang dari pihak
Dinas Perikanan kabupaten Buton dan
Kesyahbandaran - Otoritas Pelabuhan (KSOP) Baubau.



Dalam kesempatan itu, pihak KSOP Baubau
mengatakan bahwa pengukuran dan penerbitan pas
kecil merupakan syarat bagi kapal ukuran di bawah
10GT. Hal ini untuk memastikan kapal yang dibangun
memenuhi aspek keselamatan ketika melakukan
operasi penangkapan ikan. Sebab, rata-rata untuk
perikanan skala kecil memiliki ukuran kapal 2 hingga
3GT.

Sementara pihak Dinas Perikanan kabupaten Buton
mengatakan bahwa, dengan sistem data base yang
baik, akses nelayan dalam memperoleh pembiayaan
kredit usaha rakyat dan asuransi nelayan akan lebih
mudah. Seperti inilah sistem one data yang
dikembangkan pemerintah kepada nelayan dengan
tujuan untuk perlindungan nelayan secara
menyeluruh.
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La Saleh bersama nelayan-nelayan lain dalam kegiatan
itu tampak menyimak penjelasan dari para
narasumber. La Saleh baru tahu kalau kapalnya harus
didaftarkan sebelum banyak melakukan aktivitas
penangkapan ikan. Ia baru mengerti kalau kapalnya
harus terdata dan memperoleh TDKP.

Tentu kebijakan pemerintah ini tidak hanya untuk
keselamatan dirinya ketika melaut, tetapi juga
memberi manfaat lain yakni akses untuk mendapatkan
program pemerintah berupa bantuan dan kredit
usaha.

Usai kegiatan workshop, kemudian dilanjutkan dengan
pengukuran kapal dan penerbitan pas kecil oleh pihak
KSOP Baubau. 
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Hari itu, ada 100 kapal ikan
penangkap tuna skala kecil yang
mendapat pas kecil dan BPKP.
Kegiatan ini tentu memberi angin
segar kepada para nelayan. 

Jika mereka telah memiliki pas kecil
dan kapal mereka teregistrasi,
maka dengan begitu mereka
mendapat jaminan keselamatan
saat melakukan aktivitas
penangkapan ikan di laut.

117





Wabula memiliki sejarah yang panjang dan menarik
untuk ditelusuri. Menurut penuturan lisan beberapa
tokoh Wabula menyebutkan, penghuni pertama yang
mendiami Wabula adalah manusia Wabula Mpuu.

Kampung pertama Wabula adalah Koncu. Di Koncu
itulah peradaban masyarakat Wabula berawal. Para
leluhur Wabula Mpuu meletakan tatanan adat dan
budaya yang menjadi bagian kehidupan orang-orang
Wabula.

Penghuni Wabula pertama datang dari daerah lain.
Konon, ada beberapa kelompok yang pernah tinggal
menetap lama dan memiliki keturunan di Wabula.

Mulanya mereka berlayar menggunakan kapal
mengikuti arah angin, namun akhirnya terdampar di
pesisir Wabula pulau Buton. 
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Beberapa peninggalan atau warisan budaya dari
mereka di antaranya, kapasaki, atau alat penghancur
biji-bijian, teweku, atau tempat penampung air yang
terbuat dari batu, pebacu, atau tradisi mematangkan
makanan di dalam tanah. Prosesnya adalah sebuah
lubang diisi dengan batu panas, di atasnya diletakan
ubi-ubian yang dilapisi daun.

Jika pengetahuan kelompok pendatang pertama belum
begitu banyak dalam hal bertani dan berlayar, maka
kelompok pendatang kedua telah mengetahui cara
membuat perahu layar Boti dan Sope. 

Mereka memiliki pengetahuan dalam berlayar dengan
menguasai ilmu perbintangan, mereka telah mengenal
ilmu dagang, serta memiliki pengetahuan membuat
rumah-rumah adat (Kaana Tada). 

Ilmu pengetahuan inilah yang mereka wariskan ke
setiap generasi masyarakat Wabula hingga saat ini.
Datangnya kelompok pendatang ini diperkirakan
dimulai sejak abad VII hingga abad XIII.

Kelembagaan adat Wabula (Sarano Wabula) awalnya
dibentuk oleh Kumaha sebagai Raja Wabula untuk
pertama kali sebelum pengaruh Islam masuk ke
Wabula. Namun dalam perkembangannya, bentuk
kekuasaan itu berubah dan Wabula berada dalam
kekuasaan Kesultanan Buton. 
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Dalam struktur kelembagaan adat Wabula, ada
beberapa Sara yang hingga kini menjalankan
kelembagaan adat, yaitu: 
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Parabela
Sara Agama, dipimpin oleh seorang Parabela,
dengan memiliki peran mengatur dan
menjalankan pemerintahan adat. 

Kaiyaro
Dalam Sara Agama Parabela dibantu oleh Kaiyaro
(mantan parabela), dengan peran sebagai
penasehat dalam Sara Agama, 

Baligau
Baligau memiliki peran untuk mengatur setiap
pertemuan musyawarah adat. 

Basarupu
Basarupu, memiliki peran sebagai pemberi saran
dan pandangan untuk menjadi bahan
pertimbangan Parabela agar dapat mengambil
keputusan. 

Waci Popaano
Waci Popaano, terdiri dari 4 orang Waci yang
memiliki peran sebagai pembantu utama
Parabela.

Sara Agama1.



Imam.
Kaiyaro (mantan imam), yang memiliki peran
sebagai penasehat dalam Sara Hukumu.
Khatibi, yang memiliki peran sebagai
pembaca khutbah.
Moji Popaano, berperan untuk membantu
Imam dalam melaksanakan berbagai kegiatan
keagamaan dan kehidupan masyarakat, baik
yang berhubungan dengan kepentingan
umum, kepentingan negeri, hajat hidup
maupun dalam urusan kematian seseorang.
Mukimu, kader yang dipersiapkan untuk
menduduki jabatan dalam Sara Hukumu.

Sara Hukumu memiliki peran dalam
melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan
dalam kehidupan masyarakat Wabula. Mereka
yang menduduki struktur Sara Hukumu adalah: 

2. Sara Hukumu
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Selain menjalankan tugas-tugas
umum dalam kelembagaan adat,
Sarano Wabula juga memiliki
kewenangan dalam pengeloaan
sumber daya alam, sehingga
Sumakano Ombo memiliki tugas
khusus untuk mengamalkan isino
Nambo mai isino Pangkolo, yaitu
hasil-hasil darat dan hasil-hasil
laut yang merupakan sumber
kehidupan masyarakat. 

Kemudian ada Pandengkaole,
yang mendapat tugas untuk
mengatur dan memimpin
pelaksanaan kegiatan budaya
pada acara-acara ritual adat
tahunan Wabula.

Selanjutnya ada Pocuno Salaa
(kepala lingkungan), yang
mendapat tugas untuk
mengkoordinir berbagai kegiatan
masyarakat, dan Mancuanano
Kabucu (ketua rayon kebun), yang
mendapat tugas untuk mengelola
hasil-hasil pertanian dan
perkebunan.
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Tatanan adat dan budaya masyarakat Wabula ditata
dan diletakkan oleh leluhur mereka, yang didasarkan
pada asas kekeluargaan. 

Laksana kehidupan dalam rumah tangga, kehidupan
masyarakat Wabula memiliki kepala rumah tangga
yang diberi gelar Amano Liwu sebagai bapak dan Inano
Liwu sebagai ibu. 
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Wabula laksana rumah tangga yang
memiliki orang tua sebagai pemimpin
dan masyarakatnya adalah anak-anak

(saudara sekandung), sehingga
masyarakat Wabula selalu merasa

bahwa mereka memiliki “satu orang tua”
dalam kehidupan kekeluargaan.

Namun kehidupan masyarakat adat Wabula terus
mengalami tantangan. Kehadiran otonomi daerah di
Indonesia memberi pengaruh terhadap keberadaan
masyarakat adat. Peran-peran kelembagaan adat
mulai terkikis dan kewenangannya tergantikan oleh
pemerintahan formal.
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Dalam pengelolaan sumber daya alam, semangat
lahirnya undang-undang otonomi daerah dinilai lebih
berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam tanpa
memperhatikan kelestarian lingkungan. Begitupun
dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, meski undang-undang mengakui
keberadaan masyarakat hukum adat, tetapi belum
memberi jaminan mengenai hak-hak tradisionalnya.

Lahirnya undang-undang dan berbagai kebijakan
masih belum begitu baik dalam melihat realitas
masyarakat serta potensi yang dimiliki desa. Selain itu,
peraturan dalam undang-undang desa masih tumpang
tindih dengan aturan dalam undang-undang lain,
sehingga hal ini menyulitkan masyarakat adat untuk
dapat melakukan kemandirian. 



Di sisi lain, pemerintah desa
terkadang sulit untuk menyatukan
persepsi dengan kelembagaan
adat mengenai pembangunan
dan pengelolaan potensi sumber
daya alam di desa.

Kondisi ini telah memberi
pengaruh terhadap kelembagaan
adat Sarano Wabula.
Kewenangan yang dimiliki
lembaga adat ini kian melemah
dan peran-perannya lebih banyak
diambil alih oleh pemerintah
desa. 

Sayangnya kebijakan dan aturan
yang dijalankan terkadang tidak
sesuai dengan tradisi lokal, juga
terkesan meminggirkan hukum
adat yang berlaku di masyarakat,
sehingga hal ini seringkali memicu
terjadinya konflik ditengah
masyarakat desa. 

Sebagaimana kita menyaksikan
konflik berkepanjangan antara
masyarakat desa Wabula dan
desa Wasuemba. 
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Tampaknya pemerintah desa dan pemerintah daerah
sangat sulit menyelesaikan konflik antar dua desa ini.
Begitupun dengan kelembagaan adat Sarano Wabula
yang diharap memiliki pengaruh kuat untuk meredam
konflik di dalam “rumah tangga” Wabula. 
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Orang-orang Wabula yang dulu mengganggap saudara
karena memiliki “satu orang tua” (Amano dan Inano
Liwu) justru mereka menjadi saling benci dan terbelah.

Sebagian besar masyarakat Wasuemba tidak lagi
mengakui keberadaan kelembagaan adat Sarano
Wabula yang dulu diwariskan oleh leluhur mereka. 





Di titik ini, kita bisa melihat keberadaan kelembagaan
adat Wabula yang hampir tidak memiliki pengaruh
dalam penyelesaian konflik.
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Praktik Kaombo saat ini cenderung komersial karena
meskipun belum tiba waktu Kaombo dibuka atau
dipanen, saat datang pembeli dari luar desa
masyarakat bersepakat untuk menjual komoditi yang
di Ombo. 

Begitupun dalam hal pengawasan wilayah Kaombo
dan sanksi-sanksi yang diberikan ketika ada di antara
masyarakat yang melanggar hukum adat, saat ini
hukum adat melemah dan sanksi-sanksi adat hampir
tidak lagi bekerja.

Melemahnya pengaruh lembaga adat
Wabula tidak hanya soal penyelesaian

konflik, namun terlihat juga pada
pengelolaan sumber daya laut

(Kaombo). 





Melemahnya kelembagaan adat Wabula menjadi
ancaman serius kian memudarnya kearifan lokal yang
selama ini menjadi kekayaan budaya masyarakat
Wabula. Perlu ada upaya revitalisasi sebagai
penguatan kembali kelembagaan adat. 

Untuk melakukan revitalisasi kelembagaan adat, perlu
adanya keterlibatan seluruh stakeholder. Cara ini
untuk menghidupkan kembali peran-peran tokoh adat
yang sebelumnya lebih di dominasi oleh pemerintah
desa. 

Revitalisasi sendiri tidak sekedar penyelesaian masalah
dalam internal kelembagaan, tetapi perlu ada
peningkatan kapasitas setiap orang yang terlibat dalam
kelembagaan adat.
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Dalam melakukan revitalisasi, pelibatan setiap
komponen masyarakat menjadi sangat penting. Pihak
pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, serta
pihak-pihak terkait bisa menyamakan persepsi dan
saling bersinergi untuk memperkuat kembali
kelembagaan adat di desa. 

Dengan begitu, posisi kelembagaan adat bisa kembali
hidup dan sejalan dengan semangat otonomi desa.
Dengan begitu, wibawa kelembagaan adat Wabula bisa
kembali terangkat di tengah-tengah konflik antara
masyarakat Wabula dan Wasuemba. 





Sejak tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjalankan
program pengakuan dan perlindungan bagi
Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil. 

Hingga saat ini, telah ada 32 komunitas yang tersebar
di lima provinsi yang teridentifikasi sebagai masyarakat
hukum adat. 

Begitupun pelibatan MHA di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil, yang secara tegas tertuang dalam Undang-
undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 
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Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 jo
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil.

Pengelolaan perikanan untuk kepentingan
penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus
mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan
lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Selain telah dilindungi penuh oleh UUD 1945,
keberadaan masyarakat hukum adat, lokal dan
tradisional di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(WP3K) telah mendapat perhatian serius dari
pemerintah yang dibuktikan dengan Peraturan
Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan
Peraturan Dirjen (Perdirjen), sebagaimana berikut ini:
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Karakteristik masyarakat di WP3K.
Hak dan kewajiban masyarakat di WP3K.
Pengakuan hak tradisional MHA.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang.

Kewajiban dan kriteria fasilitas PKKPRL untuk
masyarakat lokal dan tradisional.
Kewenangan wilayah kelola MHA.



Hak dan kewajiban masyarakat di WP3K
dalam pemanfaatan ruang laut.
Tata cara pelaksanaan fasilitasi pengakuan
dan perlindungan MHA.
Tata cara pelaksanaan fasilitasi perlindungan
berupa PKKPRL bagi masyarakat lokal dan
tradisional.
Pemberdayaan dan penguatan masyarakat di
WP3K melalui bantuan pemerintah fisik
maupun non fisik.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penetapan Wilayah Kelola MHA Dalam
Pemanfaatan Ruang di WP3K.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Pemberdayaan dan penguatan masyarakat di
WP3K melalui bantuan pemerintah fisik
maupun non fisik.

Perdirjen PRL No. 14 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Fasilitasi Penetapan
Wilayah Kelola MHA.

Tata cara penetapan wilayah kelola MHA.
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Mengingat pentingnya keberadaan masyarakat hukum
adat dalam pengelolaan ruang laut di Indonesia, maka
perlu ada perhatian khusus dari pemerintah dengan
melibatkan struktur masyarakat adat dalam
pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan laut di
wilayah mereka. 

Keberadaan mereka sangatlah penting karena MHA
sudah sejak lama melakukan praktik pengelolaan
sumber daya alam memegang prinsip keberlanjutan.
Dengan adanya hukum adat, antara laut dan
masyarakat bisa terjalin ikatan yang kuat.
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Dalam pelaksanaan prinsip
keberlanjutan pengelolaan sumber daya

alam, perlu ada sinergitas antara
pemuka agama, kelembagaan adat, dan
pemerintah lokal. Sebab ketiga elemen

ini memiliki peranan penting dalam
kehidupan masyarakat adat, terutama
dalam pengelolaan, pemanfaatan dan

pelestarian sumber daya alam dan
lingkungan hidup. 





Bagi masyarakat adat Wabula, dengan terbitnya
Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2018
tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat Wabula Dalam Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat maka semakin
mempertegas pengakuan dan perlindungan terhadap
kesatuan masyarakat hukum adat (MHA) Wabula
termasuk hak-hak tradisionalnya, khususnya dalam
pengelolaan sumber daya laut.
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Selain itu, tujuan diterbitkan Perbup No. 13 Tahun
2018 ini agar pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
tetap berbasis hukum adat serta dapat berjalan efektif
sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan
kepentingan dan kebijakan nasional, daerah, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan.  







Pengakuan dan pelindungan yang dimaksud dalam
Perbup tersebut mencakup, sejarah dan budaya,
wilayah kelola, lembaga adat, dan sistem hukum adat.

Keberadaan masyarakat hukum adat, khususnya yang
tinggal disepanjang pesisir pantai Wabula merupakan
aset bangsa yang perlu kita pertahankan. Mereka
harus mendapat perhatian dalam upaya menjaga
ikatan asal usul serta kedekatan mereka dengan
wilayah sumber daya alamnya. 

MHA Wabula perlu kita kuatkan, demi pengelolaan
sumber daya alam yang lestari, sebagaimana itu
tercermin dalam falsafah hidup mereka yakni
bagaimana menjaga keseimbangan hubungan antara
manusia, tuhan, dan alam semesta. 
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Ada saja cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang
masih diwarisi secara turun-temurun oleh masyarakat
desa. Secara umum, masyarakat desa adalah
masyarakat tradisional yang kehidupannya masih
banyak dilumuri oleh adat istiadat. 

Adat istiadat menjadi suatu norma yang mencakup
segala konsepsi sistem budaya yang mengatur
tindakan atau perbuatan dalam kehidupan. 

Kehidupan masyarakat desa yang damai dan tenteram
menjadi satu penilaian tentang bagaimana cara
mereka merawat budaya dengan sungguh-sungguh.
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Di pulau Buton Sulawesi Tenggara, sejak ratusan tahun
yang lalu ada banyak tradisi yang di wariskan dari para
leluhur. Dari sekian banyak tradisi yang di pertahankan
itu, diantaranya adalah Pidoano Kuri atau acara adat
tahunan masyarakat desa Wabula. 

Pelaksanaan Pidoano Kuri biasanya dilaksanakan
setelah lebaran Idul Fitri, bersamaan dengan
pulangnya masyarakat Wabula yang merantau dari
berbagai daerah.

Bagi masyarakat Wabula, Pidoano Kuri tidak hanya
dilihat sebagai acara tahunan yang wajib dilaksanakan
oleh adat, Pidoano Kuri juga tidak hanya sebatas
menjalankan serangkaian ritual-ritual adat agar tak
hilang ditelan zaman, namun Pidoano Kuri lebih pada
rasa syukur masyarakat desa Wabula atas panen yang
di dapat.

Melalui acara adat tahunan Pidoano Kuri, banyak
makna yang tersimpan dalam setiap ritualnya.
Masyarakat percaya, acara adat Pidoano Kuri selama
ini telah menjadi pengikat demi memperkuat
kekeluargaan mereka di desa. Ritual ini juga lebih
mendekatkan mereka pada Maha Pencipta, serta
bagaimana masyarakat bisa menjaga sumber daya
alam dan memanfaatkannya secara berkelanjutan.
Melalui Pidoano Kuri, hasil jerih payah masyarakat bisa
dinikmati secara bersama-sama.
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Masyarakat percaya, munculnya wabah penyakit,
terjadinya gagal panen, atau datangnya musibah itu di
sebabkan oleh masalah dalam menjalankan adat.
Misalnya ketika Parabela (ketua adat) telah
menyimpang dari norma kelembagaan adat. 

Angin malam bertiup cukup kencang. Dari luar
Galampa (tempat pertemuan adat), seluruh pemuka
adat duduk bersila melingkari ruangan bangunan itu.
Dalam pejam, mereka tertunduk seraya memanjatkan
doa. Malam itu hening, hanya ada suara-suara bisik
yang terdengar dari dalam Galampa.
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Suara itu semakin jelas ketika doa-doa terdengar ramai
diucapkan. Masyarakat mulai berdatangan dengan
membawa Talang (wadah) yang sudah diisi dengan
aneka jenis makanan tradisional.

Di hadapan para tetua adat, tersaji aneka jenis
makanan yang telah disiapkan oleh para perempuan-
perempuan di desa. 

Sebelum santap bersama, para tetua adat melakukan
doa bersama sebagai ucapan syukur dan permohonan
agar hasil pertanian dan perikanan selalu diberi
keberkahan dan keberlimpahan di tahun-tahun
berikutnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan tarian. Tarian
dimalam itu hanya dilakukan oleh para tetua adat laki-
laki, bergantian tak henti hingga subuh menjelang
terbitnya fajar. Usai shalat subuh, pagi itu tarian
kembali dilanjutkan. Kali ini tak hanya tetua adat laki-
laki yang menari, namun perempuan-perempuan di
desa itu juga ikut menari bersama.

Gandha (gendang) kembali ditabuh, terdengar bertalu-
talu mengiringi tarian. Tari Linda mengayun lamban
mengikuti dentuman ghanda dan nyanyian para tetua
adat. Tari Linda digambarkan sebagai asal usul
kehidupan manusia. 







Selain tari Linda, tari
Mangaru memiliki daya
tarik tersendiri, sebab
para penari
menunjukkan jurus-
jurus silat. Para pesilat
saling duel dan serang
menggunakan tombak,
perisai, dan keris yang
terhunus. 

Dahulu tarian ini adalah
simbol perlawanan
dalam menjaga
serangan-serangan
pihak luar yang
mencoba mengganggu
pertahanan dan
keamanan teritorial
kesultanan Buton.
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Bagi masyarakat Wabula, acara adat dilakukan dua kali
dalam setahun. Pertama, acara adat yang
diselenggarakan di bulan Februari. Masyarakat Wabula
mengenalnya dengan acara adat Mata’ano Galampa,
dan yang ke kedua di bulan Juli ini adalah ritual adat
Pidoano Kuri. Acara adat ini dimulai dengan
Dupa’ayano Ganda atau pembukaan dengan memukul
gendang.

Ada semacam larangan yang dibuat oleh lembaga adat
dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat desa
Wabula. Misalnya ada larangan untuk mengadakan
pesta atau acara dengan membunyikan gendang dan
memainkan alat musik. Bentuknya seperti diberlakukan
“buka-tutup” yang memang sudah diatur dalam adat.



Di bulan Februari, kegiatan adat berlangsung selama
tiga hari, acara adat ini dikenal juga dengan Mata’ano
Galampa sekaligus menjadi awal kalau selama
beberapa bulan masyarakat dilarang menabuh Ghanda
(alat musik tradisional) dan membuat acara-acara
besar sampai menunggu waktu dibukanya kembali
acara adat berikutnya di bulan Juli. Acara adat ini
dikenal dengan Pidoano Kuri.

Adat sangat berperan mengatur masyararakat dalam
mengakses sumber daya alam. Modelnya adalah
kepemilikan bersama. Namun dalam pemanfaatannya
kembali pada aturan-aturan adat. 

Parabela menjadi aktor yang berperan penting dalam
menegakkan hukum adat. Parabela bersama imam dan
kepala desa juga saling mengisi. Mereka secara
bersama merumuskan suatu kebijakan melalui rapat-
rapat musyawarah adat. 

Parabela adalah seorang yang dipercaya dan ditunjuk
berdasarkan silsilah garis keturunan. Dalam
menjalankan tugasnya, Parabela bersama imam dan
kepala desa saling bersinergi. Masyakarat Wabula
sangat tunduk pada hukum-hukum adat.
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Adat begitu kental di masyarakat, misalnya saja ketika
ada dua belah pihak yang bertikai. Maka permasalahan
tersebut diserahkan ke lembaga adat, Parabela
bersama perangkatnya melakukan musyawarah guna
mencari jalan keluar atas permasalahan di antara
mereka.

Untuk mencari siapa benar dan siapa salah, maka
perangkat adat bersama imam melakukan ritual adat,
atau di kenal dengan Kaleo-leo untuk membuktikan
kebenaran di antara mereka.

Setelah dilakukan musyawarah adat, kedua orang yang
berseteru itu lalu di bawa ke laut untuk dimandikan. 
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Mereka tak hanya disaksikan oleh para pemuka adat
dan imam, tapi seluruh masyarakat desa ikut
menyaksikan prosesi Kaleo-leo demi mencari tahu
siapa sebenarnya yang telah menyembunyikan
kesalahan itu.

Dalam ritual Kaleo-leo, keduanya ditenggelamkan
secara bersamaan. Jika ada salah satu diantaranya
yang bersalah, maka ia tak tahan menahan pedihnya
air laut. Tubuhnya serasa ditusuk-tusuk ketika terkena
air laut. Sementara bagi yang tidak bersalah, ia bisa
bertahan dalam air laut.

Desa Wabula menjadi salah satu desa yang menjadi
fokus perhatian pemerintah daerah dalam mendorong
sektor pariwisata di Kabupaten Buton. 



Umumnya, rumah-rumah di desa ini masih berbentuk
rumah panggung namun sudah ditunjang dengan
fasilitas yang cukup memadai, seperti sarana air bersih,
listrik dan jaringan telepon seluler. Sepanjang
pantainya ditumbuhi pohon kepala dan dibangun
beberapa wale-wale atau semacam pondok-pondok
tempat peristrahatan nelayan.

Potensi desa Wabula untuk dijadikan sebagai desa adat
sangat memungkinkan bila dilihat dari karakteristik
masyarakatnya yang masih berpegang pada hukum-
hukum adat. 

Peran kelembagaan adat tidak hanya menjaga
harmonisasi hubungan di antara mereka, namun juga
mempertebal iman, hubungan antara manusia dan
Maha Pencipta, atau hubungan antara manusia dan
alam. Di titik ini, pemerintah daerah tidak hanya gencar
menjual desa Wabula sebagai desa adat, tetapi juga
mengangkat potensi wisata yang ada di desa Wabula.
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La Eli (nama disamarkan) salah seorang nelayan di
pantai Wabula, sudah tidak tahan dengan penderitaan
psikologis yang dialaminya. Ia tak menyangka,
penyangkalannya di hadapan Parabela dan tetua-tetua
bakal berbuntut panjang yang menyebabkan ia
dikucilkan dari lingkungan sekitar. Tak ada satupun
warga yang mau berinteraksi dengannya.

Kisah yang serupa juga dirasakan oleh nelayan Wabula
yang lain. Sebut saja namanya La Uda, ia digelandang
paksa ke dewan adat untuk mempertanggung
jawabkan perbuatannya. Lelaki itu divonis bersalah,
dikenakan denda, serta alat-alat melautnya disita.
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"Dosa" La Eli dan La Uda sama. Mereka terjerat operasi
tangkap tangan karena berani memancing di dalam
kawasan laut yang secara adat ditetapkan sebagai
Kaombo. Kaombo dalam tatanan budaya masyarakat
Wabula adalah suatu kawasan laut yang dilindungi
(marine procted area) oleh hukum adat. 

Pelarangan eksploitasi di kawasan tersebut, menurut
peneliti Tamar Mustari, bertujuan untuk memberi jeda
bagi kelangsungan perkembangbiakan biota laut dalam
ekosistem Kaombo. Bagi yang berani melanggar,
bersiaplah berhadapan dengan sanski adat. 

Kearifan lokal ini juga berhasil mengantar Wabula
sebagai wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam
pengelolaan sumberdaya laut berbasis hukum adat
setempat, melalui Peraturan Bupati Buton Nomor 13
Tahun 2018.

Hadirnya Kaombo sebagai kearifan lokal dalam
pengelolaan ekosistem dan pesisir laut menjadi hal
yang sangat penting dalam mendongkrak
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini
setara dengan Laporan Bank Dunia yang menyebut
bahwa peran laut berspektrum luas karena
berkontribusi besar bagi sektor perikanan senilai 27
miliar dollar AS, menghidupi 7 juta tenaga kerja, dan
mememenuhi lebih dari 50 persen kebutuhan protein
hewani di Indonesia.
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Peluang di atas hadir sepaket dengan tantangan
pengelolaan ekosistim laut dan pesisir laut Indonesia.
Tantangan overfishing, terdata sekitar 38 persen dari
ikan yang ditangkap melebihi kemampuan ekosistem
untuk mengembalikan jumlahnya. Sekitar sepertiga
dari terumbu karang yang berharga bagi Indonesia
berada dalam kondisi kurang baik, begitu juga
mangrove pada ekosistim pesisir yang mengalami
pengurangan atau tekanan yang besar. 

Peranan Kaombo dari hasil penelitian Destructive
Fishing Watch (DFW) Indonesia bekerjasama dengan
Burung Indonesia dan atas dukungan Critical
Ecosystem Partnership Fund (CEPF) telah disebutkan
bahwa perlu menjaga ekosistem pesisir di desa Wabula
dengan baik melalui sistem pengelolaan berbasis
masyarakat hukum adat. Hal ini terlihat pada tiga
ekosistem penting di pesisir yaitu mangrove, lamun
dan terumbu karang.
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Kondisi terumbu karang di Wabula
50-58% masih dalam kondisi baik. Ini

jauh dari kondisi terumbu karang
Indonesia yang tinggal 23.5% yang

dalam kondisi baik - 
Moh. Abdi Suhufan, Koordinator

Nasional DFW Indonesia.

Selain terumbu karang, wilayah laut Wabula juga
berhasil menjaga 15 jenis famili ikan karang antara lain
yaitu: Balistidae, Lutjanidae, Pomacentridae,
Pseudochromidae, dan Labridae. Termasuk kondisi
tutupan lamun berkisar antara 64-70% masih
tergolong Baik.

Jenis lamun yang ditemukan yaitu: Enhalus acoroides,
Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata dan
Syringodium isoetifolium. Sementara itu, kondisi
mangrove berkisar antara 66-73% yang masih
tergolong Baik dengan jenis mangrove terdiri dari
Avicennia sp. Rhizopora sp., Sonneratia Alba dan
Bruguera gymnorrhiza. Data ini diambil berdasarkan
hasil survei yang dilakukan DFW Indonesia tahun 2021.
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Pengaruh dari ekosistem pesisir Wabula yang terjaga,
secara berangsur-angsur memberi efek domino
terhadap kehidupan masyarakat. 

Tercukupinya kebutuhan pangan (ikan), serta
menstimulus daya tarik wisata bahari seperti
pemancingan, diving, dan lain sebagainya. 

Terkait wisata bahari, peluang pemanfaatan laut
Wabula untuk kegiatan pariwisata akan makin terbuka
karena sejalan dengan rencana pemerintah provinsi
Sulawesi Tenggara dan kabupaten Buton untuk
menjadikan Wabula sebagai daerah destinasi wisata
andalan.



Prinsip dan aturan ini sejalan
dengan blue economy yaitu
penggunaan sumber daya laut
secara berkelanjutan untuk
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan lapangan kerja
dengan tetap menjaga kualitas
ekonomi dan ekosistem laut.

Pengembangan potensi yang
sedemikian besar perlu
didukung oleh kolaborasi dari
berbagai pihak. Ini bisa dimulai
dari pemantapan
perencanaan dan penyediaan
infrastruktur pendukung
seperti sarana dan prasarana
wisata seperti homestay,
kuliner dan atraksi wisata
pendukung.

Dari gambaran singkat ini,
dapat kita lihat bagaimana
Kaombo sebagai cultural
knowledge masyarakat nelayan
Wabula turut melandasi
lahirnya cultural behavior
dalam pemanfaatan
lingkungan laut secara
berkelanjutan.
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Dalam suksesinya, kearifan lokal ini tidak bakal
memberi manfaat apa-apa jika tidak didukung oleh
kesadaran kolektif masyarakat. 

Dengan demikian kita perlu secara bersama-sama
untuk mempertahankan kelangsungan hidup alam
sekitar. Karena sejatinya, alam akan merespon apa-apa
yang diberikan kepadanya. Jika kita menanam kebaikan,
hal itu pula yang akan kita tuai hari ini, dan di hari-hari
ke depan untuk generasi berikutnya. 
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