
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

  Pada sebagian besar masyarakat pedesaan, selain kepemimpinan 

pemerintahan formal seperti kepala desa, juga mengenal kepemimpinan informal 

atau kepemimpinan kepala adat. Pemimpin informal atau disebut dengan Pu’utobu 

dalam masyarakat tolaki memiliki wewenang dan fungsi yang sangat besar dan 

mendominasi setiap dinamika kehidupan komunitas bermasyarakatnya. Keberadaan 

seorang Pu’utobu sebagai pemimpin tradisional dalam komunitas suku Tolaki 

dengan seluruh penampakan kewibawanya, terlihat dan kelebihan yang dimiliki 

dalam mengungguli setiap individu dalam komunitas bermasyarakatnya, sebagai 

pemimpin informal, Pu’utobu harus mampu memahami dan merasakan segala 

sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Hal ini menujukan 

bahwa Pu’utobu mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan memahami terlebi 

dahulu “kata hati masyarakatnya”. (Suarni, Moita, & Syahrun, 2019) 

 Dalam kehidupan masyarakat tolaki, keberadaan Pu’utobu adalah perwujudan 

Identitas sehingga penghormatan dan pengharagaan terhadap Pu’utobu sebagai 

pemimpin adalah perwujudan penghormatan, penghargaan dan keyakinan teguh 

masyarakat Tolaki dalam nilai-nilai budayaan. Pu’utobu, dalam menjalankan peranya 

mesti selaras dengan aturan-aturan adat suku Tolaki yang disebut dengan kalosara. 

Kalosara yaitu sistem nilai yang yang berfungsi mengikatkan peran orang Tolaki 

dengan ide primordialnya. Kalosara berfungsi sebagai pedoman tingkah laku orang 

tolaki dalam memainka peranya baik dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan 

sosial lainya. Hal-hal paling bernilai bagi orang Tolaki dalam kehidupan misalnya 



 

 

 

medulu peaso (persatuan dan kesatuan) ate pute penao moroa (kesucian dan 

keadilan) dan morini mbu’ubundi monapa mbu’undawaro (kemakmuran dan 

kesejatraan). (Tarimana, 1993) 

 Bagi masyarakat Tolaki, Kalo merupkan suatu pedoman yang mempengaruhi 

kehidupan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Tolaki mempunyai kemampuan 

beradaptasi, berinteraksi, dan menjalin hubungan yang harmonis dengan 

lingkunganya, baik lingkunganya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. 

Kearifan lokal Kalosara pada masyarakat Tolaki merupakan eksistensi keberadaan 

dalam wujud prilaku pada berbagai sektor kehidupan, sehingga menjadi kalo sebagai 

pedoman dan pengontrol dalam prilaku dan menciptakan lingkungan sosial yang 

harmonis. (Rispan, 2019) 

 Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bawa di Kec. 

Lalonggasumeeto, disetiap desa ada yang namanya Putobu artinya orang yang 

dituakan di kampug tersebut menyangkut permasalahan ada. Tapi pada tahun 2020 

Putobu tidak lagi ada di desa hanya ada di kecematan, jadi satu Putobu mengatur 11 

desa yang ada di kecematan Laonggasu meeto. Puutobu di desa digantikan oleh yang 

namanya Tonomotu’o artinya orang tua yang ada di kampung tesebut yang paham 

mengenai masalah adat dan agama beda halnya Putobu peran Tonomotu’o yang ada 

di desa-desa bukan sebagai pengambil keputusan tetapi pemberi saran apabila ada 

masalah ditenpat tersebut. Meskipun Pu’utobu tidak lagi ada di desa tapi adat tolaki 

masi tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di  kecematan Lalonggasu Meeto 

seperti adat pernikahan, pemimpin adat atau pemangku pada acara pernikahan  

disebut dengan Tolea (tetua yang ada dipihak perempuan) dan Pabitara (tetua yang 

ada dipihak laki-laki).  



 

 

 

 Pada masa moderen ini pemangku adat dituntut untuk mengimbangi adat dan 

masa moderen agar adat tidak ditinggalkan karna dianggap kuno. Di kecematan 

Laonggasu Meeto, pemerintah desa seperti kepala desa bekerja sama dan 

mempasilitasi dalam upaya melestarikan budaya dan adat tolaki,  mengadakan lomba 

yang berhubungan dengan adat suku tolaki seperti lulo.  

 Dari uraian di atas penulis tertarik meneliti mengenai Konfigurasi 

Kepemimpinan dan Keberagamaan Suku Tolaki Kecematan Lalonggasumeeto 

Kabupaten Konawe. Untuk mengetahui karakter pemimpin adat, selain itu untuk 

mengetahui bagaimana peran adat dalam kepemimpinan dan untuk mengetahui 

apakah dalam pengambilan keputusan dapat menyesuaikan pada masa moderen ini.     

1.2. Fokus Penelitian 

 Berdasakan latar belakang diatas maka penelitian ini berfokus pada bentu 

konfigurasi Kepemimpinan dan Keberagamaan Orang Tolaki serta Relasinya dalam 

Konteks Kekinian. 

1.3. Rumusan Masalah 

1.3.1. Bagaimana peranan kepala adat pada konteks kekinian di kecematan 

Lalonggasumeeto? 

1.3.2. Bagaimana eksistensi kepala adat di kecematan Lalonggasumeeto? 

1.3.3. Bagaimana pandangan keagamaan terhadap adat istiadat di Kecematan 

Lalonggasumeeto? 

1.3.4. Bagaimana Implikasi Adat Istiat terhadap Kepemimpinan Pendidikan? 

1.4.Tujuan Penealitian 

1.4.1. Untuk menetahui Bagaimana  kepemimpinan orang tolaki dalam keberagamaan 

masa moderen di kecematan Lalonggasumeeto 



 

 

 

1.4.2. Untuk mengetahui Bagaimana peranan kepala adat pada konteks kekinian di 

kecematan Lalonggasumeeto. 

1.4.3. Untuk mengetahui pandangan keagamaan terhadap adat istiadat di Kecematan 

Lalonggasumeeto 

1.4.4. Untuk implikasi Adat Istiat terhadap Kepemimpinan Pendidikan? 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Secara Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya khasana 

ilmu dan memberi sumbangsi pemikiran bagi kepemimpinan adat, terutama di 

kecematan Lalonggasumeeto. 

1.5.2. Secara Praktis 

1.5.2.1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

mengenai adat pada masa moderen 

1.5.2.2. Bagi pemimpin, dapat memberi masukan-masukan mengenai 

bagaimana kepemipinan adat masa moderen dimasyarakat. 

1.5.2.3. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman  dan pengehuan baru 

tentang adat dimasa moderen agar mampu menyesuaikan diri. 
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