
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kepemimpinan Adat 

 kepemimpinan di masyarakat Asia sangat terkait dengan budaya lokal 

masyarakat. Budaya lokal masyarakat menjadi basis konsep kepemimpinan yang 

diinginkan oleh masyarakat lokal tersebut. Oleh karena itu, kepemimpinan di 

masyarakat Asia sering dikenal dengan sebutan kepemimpinan budaya. Artinya, 

kriteria kepemimpinan efektif diukur sejauh mana pemimpin mampu 

mempertahankan dan melaksanakan budaya lokal masyarakat. Mereka memandang 

penting mempertahankan budaya lokal mereka, karena mengandung nilai-nilai, 

norma-norma, dan kepercayaan tentang hubungan manusia dengan alam, sesama, 

dan Tuhan yang dipercayai sebagai ‘jiwa’ mereka mencapai tujuan hidup. (Santoso, 

2019) 

 Kepemimpinan Tradisional atau kepemimpinan adat merupakan seseorang 

yang mampu mempengaruhi untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu, demi 

mencapai tujuan tertentu, kelompok masyarakat tertentu, yang keberadaannya tanpa 

ada pejabat yang berkuasa yang menyatakan berlakunya, melainkan ia hadir 

berdasarkan atas kehendak orang atau kelompok, dalam hal ini sudah merupakan 

tradisi adat istiadat yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. 

(Frengkiy, 2020) 

 Tradisional erat kaitannya dengan kata tradisi yang berasal dari bahasa latin: 

traditio yang artinya diteruskan. Tradisi merupakan suatu tindakan dan kelakuan 

suatu kelompok orang dengan wujud suatu benda atau tindak laku sebagai unsur 

kebudayaan yang dituangkan melalui fikiran serta diteruskan dari satu generasi ke 



 

 

 

generasi berikutnya. Dari konsep tradisi tersebut, maka lahirlah konsep tradisional. 

Tradisional merupakan sikap mental dalam merespon berbagai persoalan dalam 

masyarakat. Didalamnya terkandung metodologi atau cara berpikir dan bertindak 

yang selalu berpegang teguh atau berpedoman pada nilai dan norma yang belaku di 

masyarakat. Dalam konsep atau teiori tradisional ada beberapa ciri diantaranya:  

2.1.1. Belum adanya pengetahuan dan teknologi. 

2.1.2. Semakin kecil dan diperkecilkannya lingkup masyarakat dari daerah lainnya, 

maka rasa cinta pada cara hidupnya akan semakin sulit untuk diubah.  

2.1.3.  Kebudayaan yang terbentuk masih sangat homogen 

Dalam teori Kepemimpinan Lokal Asia pada dasarnya kepemimpinan di 

masyarakat Asia sangat terkait dengan budaya lokal masyarakat. Budaya lokal 

masyarakat menjadi basis konsep kepemimpinan yang diinginkan oleh masyarakat 

lokal. Oleh karena itu, kepemimpinan di masyarakat Asia sering dikenal dengan 

sebutan kepemimpinan budaya. Artinya, kriteria kepemimpinan efektip diukur sejauh 

mana pemimpin mampu mempertahankan dan melaksanakan budaya lokal 

masyarakat. Karena mengandung nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan tentang 

hubungan manusia dengan alam, sesama, dan Tuhan yang dipercayai sebagai jiwa 

mencapai tujuan hidup. (Santoso, 2019) 

2.2. Sejarah Suku Tolaki 

 Pada masyarakat suku bangsa Tolaki yang mendiami wilayah jazirah Provinsi 

Sulawesi Tenggara, dimana mendiami beberapa wilayah Kota Kendari, Konawe, 

Konawe Utara dan Selatan sampai di Kolaka terdapat sebuah symbol yang dikenal 

dengan nama kalosara. Lingkup berlakunya perangkat kalosara ini meliputi 

keseluruhan bekas wilayah Kerajaan Konawe dan bekas wilayah Kerajaan 



 

 

 

Mekongga. Dalam berbagai aspek kehidupan, masyarakat memahami dan 

menggunakan istilah kalosara, sebagai simbol adat istiadatnya, yang maknanya 

mencerminkan sistem nilai sosial budaya, norma/sistem hukum dengan aturan 

khusus yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan sampai saat ini 

keberadaan kalo masih ditempatkan sebagai suatu yang sakral. (Amiruddin, 2017) 

 Kalosara sebagai benda yang dianggap bertuah bagi orang Tolaki, berasal 

dari dua kata yakni kalo dan sara yang secara harfiah masing-masing mempunyai 

arti tersendiri. Kalo dapat berarti suatu benda yang berbentuk lingkaran, cara-cara 

mengikat yang melingkar, atau dapat juga berarti pertemuan-pertemuan maupun 

suatu kegiatan bersama dimana para pelakunya membentuk lingkaran. (Abdurrauf, 

1993) 

  Keberadaan kalosara, sering juga disebut sebagai osara atau sara wonua 

yang artinya hukum negeri. Benda kalosara yang dijadikan sebagai simbol budaya di 

kalangan suku bangsa Tolaki, baik yang berdiam di Konawe maupun di Mekongga, 

berdasarkan sejarahnya, orang pertama sebagai pencipta atau penemu atribut kalo 

adalah Puteri Wekoila yang juga dikenal sebagai peletak dasar  terbentuknya 

Kerajaan Konawe yang diperkirakan pada abad ke 11 atau Tahun 1150 M. (Suud, 

2006) 

 Sebelum terbentuknya Kerajaan Konawe tersebut, dengan raja pertamanya 

adalah Wekoila, seorang puteri yang konon berasal dari selatan, telah berdiri tiga 

buah kerajaan kecil masing-masingKerajaan Wawolesea di Toreo, Kerajaan Besulutu 

di Beselutu, dan Kerajaan Padangguni di Abuki. Ketiga kerajaan tersebut sama sekali 

belum memiliki konsep atau sistem pemerintahan yang teratur. Raja-raja pada saat 



 

 

 

itu memerintah dengan cara otokrasi,belum menggunakan aparat pembantu raja, 

sehingga roda pemerintahannya praktis tidak berjalan dengan baik. Demikian pula 

raja-rajanya belum memahami apa yang harus dikerjakan, kepada siapa yang 

seharusnya bertanggung jawab, sehingga seakan-akan terjadi suatu kefakuman dalam 

pemerintahan. 

 Berdasarkan dengan hal tersebut, maka Wekoila yang juga dikenal dengan 

nama Wetenriabeng berhasrat untuk menyatukan ketiga kerajaan kecil itu dan 

menggabungkan menjadi sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Konawe. Konsep 

dan tawaran untuk menyatukan ketiga kerajaan kecil itu walaupun diterima dengan 

baik oleh Kerajaan Wawolesea dan Padangguni. Namu salah satu kerajaan di 

antaranya yakni Kerajaan Besulutu menolak untuk bergabung dan masih 

berkeinginan untuk berdiri sendiri. Pembangkangan Kerajaan Besulutu untuk 

menyatu dengan kedua kerajaan lainnya itu atas tawaran Wekoila disertai dengan 

sumpah serapah. Pada saat itulah benda regalia berupa gelang kaki (ananggalaru) 

diajukan sebagai penawaran kepada Raja Besulutu. Karena pada mulanya orang 

Tolaki dalam urusan apa saja baik 

 Perkawinan maupun sengketa dan sebagainya, hanya menggunakan gelang 

kaki sebagai kalonya. Karena benda tersebut ditolak lalu dibuatkan benda lain dari 

rotan kecil, dengan membuatlingkaran sebesar bahu kemudian dipilin tiga dimana 

kedua ujungnya dipusatkan pada satu simpul, yang diletakkan di atas nyiru dan 

dialasi dengan bahan yang terbuat dari kulit kayu berwarna putih bernama kinawo 

mowila. (Arsamid, 2006) 

  Setelah ditawarkan benda tersebut maka pada saat itu Raja Besilutu siap 

bergabung. Karena Raja Besilutu telah terlanjur mengucapkan sumpah serapah maka 



 

 

 

dilakukanlah upacara mosehe dengan membuat sesajen besar dengan tumbal seekor 

kerbau putih. Ada kepercayaan orang Tolaki bahwa dengan meneteskan setetes darah 

dari seekor kerbau putih sampai ke tanah dan meresap sampai ke lapisan tanah 

terbawah, maka tetesan darah tersebut dapat menghindari terjadinya malapetaka atau 

bencana yang bakal menimpa sehubungan dengan sumpah serapah yang telah 

terlanjur diucapkan oleh Raja Besulutu. 

 Semenjak upacara mosehe dilakukan dengan tumbal seekor kerbau putih itu, 

maka semua persoalan yang pernah terjadi dianggap telah selesai. Ketiga kerajaan 

kecil itu akhirnya bergabung menjadi satu kerajaan bernama Kerajaan Konawe yang 

berpusat di Unaaha dengan Wekoila sebagai raja pertama bergelar mokole. 

Kehadiran Raja Wekoila dalam memegang tampuk kepemimpinan Kerajaan Konawe 

yang juga dianggap sebagai Mokole pertama di Kerajaan Konawe. Hal tersebut 

sekaligus pertanda awal terbentuknya sistem pemerintahan yang mulai teratur dengan 

baik. Pada saat itu Wekoila sudah mulai menunjuk seorang “Wati” atau pembantu 

raja dan pejabat-pejabat yang bergelar Toonomotu’o atau pemimpin masyarakat, 

yang dibantu oleh pejabat-pejabat adat disebut Tolea Pabi Tara (urusan perapuaa, 

urusan adat), Posudo (urusan pertempuran/peperangan sekaligus sebagai panglima 

perang). Masyarakat pada saat itu telah diklasifikasikan dalam tiga tingkatan, 

masing-masing untuk golongan tingkat atas disebut anakia atau bangsawan, 

golongan menengah disebut Toononggapa yang merupakan orang kebanyakan, dan 

golongan tingkat bawah disebut O’ata atau budak. Untuk mengatur tata kehidupan 

masyarakat pada saat itu, telah disertai pula dengan seperangkat benda (regalia) yang 

disebut dengan nama kalosara. Pandangan dalam masyarakat Tolaki di 

Konawe/Mekongga terhadap keberadaan kalosara tersebut, terungkap dalam suatu 



 

 

 

motto filosofis yang berbunyi sebagai berikut; Inae Konosara Ieto Pinesara, Ina Lia 

sara Ieto Pinekasara, Artinya; Barang siapa yang mentaati/menjunjung tinggi hukum 

(adat) akan diperlakukan dengan baik/adil, barang siapa yang melanggar hukum 

(adat) akan diberi ganjaran atau hukuman. 

2.2.1. Jenis Bahan Kalosara Dan Kegunaanya 

 Sebagaimana benda yang berbentuk lingkaran, kalo tidak saja terbuat 

dari bahan rotan melainkan dapat juga terbuat dari bahan lainnya, seperti 

emas, besi, perak, benang, kain putih, akar,daun pandan, dan sebagainya. 

Keberadaan kalosara sendiri yang terbuat dari bahan rotan itu, dalam 

pemanfaatannya digunakan untuk sejumlah kegiatan. Seperti misalnya 

upacara perkawinan adat, pelantikan raja-raja, penyambutan tamu agung, 

upacara perdamaian suatu konflik, sebagai alat untuk menyampaikan suatu 

pendapat, dan undangan pesta keluarga. Kalosara ini terdiri atas tiga bagian, 

yakni kalo berupa lilitan tiga rotan yang melingkar, kain putih sebagai 

pengalas, dan wadah yang berupa anyaman terbuat dari daun palem 

berbentuk segi empat. Ketiganya harus menyatu dalam sebuah tatanan 

dengan susunan paling bawah berupa siwoleuwa sebagai pengalas, 

kemudian kain putih di atasnya, dan baru kemudian diletakkan kalo di 

atasnya. 

 Secara umum, kalo meliputi osara (adat istiadat), khususnya sara 

Owoseno Tolaki atau sara mbu’uno Tolaki, yaitu adat pokok yang 

merupakan sumber dari segala adat-istiadat yang berlaku dalam segala 

aspek kehidupan suku tolaki sebagai adat pokok, kalodapat digolongkan ke 

dalam beberapa bagian yaitu: sara wonua, 



 

 

 

yaitu adat pokok dalam pemerintahan, sara mbedulu, yaitu adat pokok 

dalam hubungan kekeluargaan dan persatuan pada umumnya, sara 

mbe’ombu, yakni adat pokok dalam aktifitas agama atau kepercayaan, sara 

mandarahia, yaitu adat pokok dalam pekerjaan yang berhubungan dengan 

keahlian dan keterampilan, sara monda’u, mombopaho, mombakani, 

melambu, dumahu, meotioti, yaitu adat pokok dalam berladang, berkebun, 

berternak, berburu dan menangkap ikan dan sara mberapu, yaitu adat 

perkawinan yang mengatur dan menetapkan tata cara melamar, memilih 

jodoh atau segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan dalam 

berumah tangga. (Abdurrauf Tarimana, 1993). 

2.2.2. Hukum Adat SukuTolaki  

 Terdapat beberapa perbedaan perlakuan hukum adat dari masa ke 

masa, baik masuknya agama dan sistem hukum yang baru, hukum adat yang 

berlaku di Indonesia dipengarui oleh faktor iklim, keadaan lingkungan, 

watak suatu bangsa dan dipengaruhi juga oleh kepercayaa magi dan 

animisme (Hilman Hadikusuma, 1983). 

 Sementara itu menurut pandangan  Ter Haar, hukum adat dilahirkan 

oleh sekelompok orang yang disebut dengan masyarakat hukum 

(rechtsgemeenchappen). Di davam pergaulan masyarakat hukum tersebut, 

lahirlah sebuah kesepakatan (aturan batin) atas perbuatan-perbuatan yang 

merugikan atau menguntungkan bagi masyarakat hukum yang mulai terikat 

tersebut, atas kesepakatan aturan batin tersebut kemudian lahirlah hak 

berupa hak mendahului, hak lebih atau kekuasaan yang dimiliki oleh 

seseorang atau beberapa orang terhadap barang, tanah, air, tanaman, dan lain 



 

 

 

sebagainya. Kesepakatan dan hak tersebut wajib djaga oleh masyarakat 

hukum, dan oleh karnanya mengikat, baik untuk kepentigan kekuasaan gaib 

yang diyakininya atau untuk memperoleh hak manfaat atas benda, tanah, air, 

kui, dan sebagainya yang harus dimiliki. 

 Berdasarkan sejarah Kalo/Kalo Sara merupakan simbol hukum adat, 

secara simbolis berfungsi sebagai alat pemersatu, dan berfungsi sebagai 

identitas atas golongan-golongan tertentu dalam stratafikasi sosial 

masyarakat hukum Suku Tolaki, disamping itu berdasarkan dari bentuk 

serta kenunikan Kalo/Kalo Sara, terdapat nilai/makna yang diyakini sebagai 

filofosi kehidupan yang baik bagi masyarakat Suku Tolaki, yang berfungsi 

untuk menyelesaikan segala konflik yang muncul di antara masyarakat 

hukum Suku Tolaki, menyelesaikan berbagai urusan sehari-hari dalam 

kehidupan masyarakat Suku Tolaki (Erens 2011). 

 Disamping Kalo/Kalo Sara, dalam kehidupan sehari-hari 

mengedepankan prinsip kehati-hatian (menombo) dan prinsip pertimbangan 

(meropo), sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kehidupan sehari-hari yang 

kemudian menjadi dasar dari berbagai sumber hukum Adat Suku Tolaki, 

yakni: 

2.2.2.1. O’sapa, merupakan ajaran yang berisi tentang ajaran perdamaian, 

sehinggadengan ajaran ini dilarang bagi Masyarakat Suku Tolaki, 

melakukan segalasesuatu yang dapat memperuncing keadaan 

(menimbulkan masalah).  

2.2.2.2. O’wua, sebagai sumber hukum masyarakat hukum Suku Tolaki 

mengajarkan bahwa atas adanya perubahan ataupun tambahan yang 



 

 

 

dialami oleh manusia, terdapat kewajiban yang melekat 

terhadapperubahan dan tambahan tersebut. 

2.2.2.3. Oliwi, Sumber hukum jenis ini, merupakan sumber hukum yang 

didasarkan pada petuah-petuah dan pesan-pesan dari leluhur, yang 

harus dipatuhi baik oleh perseorangan atau sekelompok masyarakat 

Suku Tolaki. 

2.2.2.4. Kukua/Hohowi, Merupakan sumber hukum yang mengajarkan 

tentang susunan keturunan. Melalui ajaran ini lahirlah aturan untuk 

menetapkan dan mengangkat seseorang pemimpin dan/atau toko 

adat berdasarkan garis keturunan dan/atau keahlian. 

2.2.2.5. Saa sara, Sumber hukum jenis ini mengajarkan tentang tata cara 

yang melahirkan aturan tentang tata cara kehidupan yang benar. 

2.2.2.6. Kohanu, Sumber hukum ini mengajarkan tentang harga diri atau 

rasa malu,berdasarkan ajaran ini, melahirkan aturan untuk 

mempertahankan harga diri, dan kemampuan menghargai orang 

lain. 

 Kalo/Kalo Sara sebagai simbol dan induk dari adat Suku 

Tolaki/saraowose/Sara Mbuuno Tolaki, melahirkan beberapa adat yang 

terbagi dalam beberapa golongan aspek kehidupan, yakni sebagai berikut: 

2.3.2.1. Sara Wanua/Sara Mombulesako, Adat yang berlaku secara intern, 

maupun ekstern yakni berkaitan dengan hak dan kewajiban serta 

fungsi, peran dan tugas Pemerintah terhadap rakyat, hubungan 

antara Pemerintah dan Negeri Suku Tolaki, serta hubungan antara 

rakyat dan rakyat. 



 

 

 

2.3.2.2. Sara Mbedulu Adat jenis ini mengatur tentang hubungan 

kekeluargaan dan persatuan, mengatur tentang hubungan antar 

anggota keluarga inti sebagai satuan masyarakat terkecil, hingga 

mengatur tentang hubungan antar golongan baik bangsawan dan 

non bangsawan. Termasuk sub dari adat jenis ini adalah sara 

mberapu, yakni adat yang secara khusus mengatur tentang 

perkawinan. 

2.3.2.3. Sara mbe’ombuAdat  jenis ini merupakan adat yang mengatur 

tentang pelaksanaan aktivitas keagamaan dan/atau kepercayaan, 

juga termasuk di dalamnya mombado 

2.3.2.4. Sara Mandarahia Adalah adat yang mengatur tentang pekerjaan 

yang membutuhkan sebuah keahlian dan/atau ketrampilan.  

2.3.2.5. Sara mbeotoro’a Adalah adat yang dalam kegiatan berladang 

(mondau), berkebun (mombopaho), berternak/megembala kerbau 

(mombakani), berburu (melabu dan dumahu), dan menangkap ikan 

(meoti-oti). 

 Disamping adat/kebiasaan sebagaimana digambarkan di atas, 

terdapatpula adat yang memiliki sanksi di dalamnya, atau kebiasaan 

sebagaimana digambarkan oleh Snouck Hurgronje yang kemudian disebut 

dengan Adat Recht´ yang juga terbagi dalam beberapa penggolongan aspek 

kehidupan, hukum adat tersebut meliputi: 

2.3.2.1. Sara Wonua, adalah hukum adat di bidang pemerintahan; 

2.3.2.2. Sara Ine Wuta, adalah hukum adat di bidang pertanahan; 

2.3.2.3. Sara Ine Tina, adalah hukum adat di bidang perkawinan; 



 

 

 

2.3.2.4. Sara Merapu, adalah hukum adat di bidang tata cara membangun 

dan membina rumah tangga; 

2.3.2.5.Sara Ine Petiari’a adalah hukum adat di bidang pewarisan; 

2.3.2.6.Sara Ine Pesambepe’a adalah hukum adat di bidang utang piutang; 

2.3.2.7.Sara Ine pekakahi’a adalah hukum di bidang sengketa/konflik dan 

tata cara penyelesaianya; 

2.3.2.8.Sara Mbekindoro’a adalah hukum adat di bidang pencemaran nama 

baik dan mencelakakan orang lain.  

2.3. Peran kepala adat 

 Masyarakat adat dipandang sebagai bagian sejarah (historis) perjalanan 

komunitas  bangsa yang mengisi khasanah kekayaan budaya bangsa, dimana 

kedudukan dan peranya terkesampingkan manakalah tidak selaras dengan prinsip dan 

semangat negara kesatuan republik Indonesia. Perjalanan sejarah masyarakat adat 

memasuki masa kritis sejalan dengan perkembanganya kolonialisme dan 

pembentukan negara bangsa (nation states). Masyarakat adat yang sejak leluhurnya 

memiliki kekuasaan mengatur dan mengurus kesatuan hukum masyarakatnya, 

menjadi masyarakat yang ditindas dan dirampas hak miliknya oleh orang-orang yang 

pertama kali mendiami wilayah itu ketika nenek moyang merekalah keturunan 

orang-orang pertama kali mendiami wilayah itu ketika belum ada orang lain 

bermukmin atau meskipun nenek moyang mereka bisa menjadi sebagai pendatang, 

namun merekalah pendatang pertama wilayah itu. (Sandi, 2019) 

 Berikut di jelaskan beberapa peran kepala adat atau Puutobu dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat: 

 



 

 

 

2.3.1. Penyelesaian Konflik Dalam Sengketa Kehidupan  

 Konflik dalam masyarakat etnis atau suku selain menjadi fakta sosial 

yang berlaku universal di seluruh tingkatan masyarakat juga mencirikan 

realitas konflik berdasarkan tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya yang 

berlaku pada masyarakat setempat. Suku Tolaki misalnya, memiliki realitas 

konflik dalam hal perbedaan perbedaan pendapat terkait dengan pemenuhan 

hak dan kewajiban dalam kehidupan sebagai suatu komunitas yang dapat 

menyebabkan ketersinggungan, pengambilalihan hak, mengandung unsur 

sara, kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis; yang dapat diselesaikan 

melalui peran kepemimpinan pu’tobu. Penyelesaian konflik dalam 

masyarakat suku Tolaki, menunjukkan eksistensi Pu’utobu sebagai 

pemimpin budaya dalam mekanisme penyelesaian konflik. Pu’utobu 

sebagai pengejewatahan lembaga adat memiliki peran memediasi dan 

mengkomunikasikan konflik dalam kehidupan sehari-hari, jika tidak dapat 

diselesaikan melalui mekanisme perdamaian kedua belah pihak yang 

berkonflik 

2.3.2. Penyelesaian Konflik Warisan 

 Dalam kehidupan masyarakat suku Tolaki sistem pewarisan umumnya 

menggunakan sistem patrilineal, sehingga kedudukan anak laki-laki dalam 

hal pembagian warisan lebih diutamakan daripada anak perempuan. Namun 

saat ini sistem ini sedikit telah mengalami pergeseran ketika, orang tua 

memiliki visi bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama 

dalam insitusi keluarga. Pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum 

adat Tolaki sudah berjalan semenjak pewaris masih hidup bahkan setelah 



 

 

 

meninggalnya pewaris. Pembagiannya berdasarkan keinginan pewaris 

sebelum meninggal dan dimusyawarahkan setelah pewaris meninggal. 

Peranan pu’utobu dalam kehidupan masyarakat adat Tolaki sangat besar 

sekali termasuk pula dalam hal pelaksanaan pembagian warisan.Akan tetapi 

tugas tetua adat dalam melayani kepentingan masyarakatnya tidak dapat 

digolongkan sebagai pejabat umum sebagaimana yang disyaratkan dalam 

Pasal 1868 KUHPerdata sebagai sumber lahirnya dan keberadaan pejabat 

umum. Tetua adat hanyalah seb agai pejabat umum yang informal.Adapun 

Susunan ahli waris menurut hukum kewarisan adat tolaki di Kecamatan 

meluhu ahli waris keluarga sedarah urutannya adalah anak, cucu, ayah/ibu, 

kakek/nenek, saudara-saudaranya, kemenakan, kakek/nenek dari 

paman/tante, sepupu, sedangkan janda dan duda tidak ditetapkan sebagai 

ahli waris (tidak saling mewarisi) dalam hukum kewarisan adat tolaki, akan 

tetapi janda atau duda tersebut mempunyai hak-hak istimewa terhadap harta 

pewaris, yaitu selama janda atau duda itu masih hidup serta tidak menikah 

lagi, harta peninggalan suami atau isteri akan tetap berada dibawah 

kekuasaannya. Mereka berhak memanfaatkan serta menjual sebagian harta 

itu demi menutupi dan mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa persetujuan 

anak-anaknya, kecuali harta itu telah dihibahkan oleh pewaris sebelum ia 

meninggal dunia. 

 Warisan pada masyarakat tolaki dipahami sebagai masalah yang 

menyangkut harta benda yang ditinggalkan oleh si pemiliknya karena 

meninggal dunia.Harta benda yang ditinggalkan itu kemudian dengan 

sendirinya kepemilikannya menjadi pindah tangan kepada orang-orang yang 



 

 

 

disebut sebagai ahli waris. Harta benda peninggalan itu kemudian sebagian 

dikeluarkan untuk keperluan biaya perawatan jenazah, membayar hutang-

hutang simayat dan wasiat jika ada. Sesudah semua perkara yang berkaitan 

dengan keperluaan dan kewajiban simayat dipenuhi maka harta benda yang 

ditinggalkan itu akan dibagikan kepada ahli waris. 

2.3.3. Penyelesaian Konflik Tanah Adat/Ulayat 

 Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup 

sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola 

perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria. Bagi rakyat, 

tanah memegang peranan penting karena tanah merupakan sumber 

kehidupan dan penghidupan masyarakat.Tauchid mengatakan bahwa soal 

agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia karena 

tanah adalah asal dan sumber makanan.Soal tanah adalah soal hidup, soal 

darah yang menghidupi segenap manusia.Perebutan tanah berarti perebutan 

makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela 

menumpahkan darah, mengorbankan segala hal yang ada untuk 

mempertahankan hidup selanjutnya. Sementara itu bagi Soetrisno, tanah 

bagi masyarakat agraris di Indonesia merupakan salah satu “basic needs” 

yang penting. Hak-hak tanah adat di atas, tak jarang menimbulkan konflik 

karena klaim kepemilikan yang tidak hanya melibatkan individu 

(perorangan), keluarga, marga/kerabat; namun juga kelompok kampung. 

(Mniber, 2013) 



 

 

 

2.3.4. Penyelesaian Konflik Perkawinan 

 Masyarakat suku Tolaki mengenal adanya dua bentuk perkawinan 

yakni perkawinan normal dan perkawinan yang tidak normal.Perkawinan 

normal adalah perkawinan sangat ideal yang diharapkan oleh orang tua, 

kerabat, dan para pemangku kepentingan dengan menggunakan tradisi 

moawo niwule (peminangan). Sedangkan perkawinan abnormal adalah 

perkawinan yang terjadi karena pelanggaran yang dilakukan oleh pihak laki-

laki seperti perkawinan yang terjadi karena hamil di luar nikah, perkawinan 

lari, perkawinan paksa, perkawinan karena zina, perkawinan hubungan 

terlarang yang dilaporkan pihak lain. Bentuk-bentuk perkawinan abnormal 

di atas dapat melahirkan konflik adat/budaya jika tidak diselesaikan dengan 

mekanisme penggunaan kalo sara melalui tradisi mombesara sebagai sistem 

simbolik dan fokus kebudayaan suku Tolaki. (Siti Asmawati, 2021) 

2.3.5. Penyelesaian Konflik karena Penganiayaan 

 Dalam masyarakat Tolaki, apabila terjadi suatu sengketa penganiayan 

atau pembunuhan di tengah anggota masyarakatnya maka yang sangat 

berperan dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah pu’utobuuntuk 

melakukan perlindungan hukum.Perdamaian harus menjadi tujuan satu–

satunya dari dilakukannya prosesi adat Mombesara tersebut sehingga 

mediator harus mengupayakan sedemikian rupa untuk dapat 

mewujudkannya. Jika tidak, maka Pu’utobu dapat bersikap tegas terhadap 

pihak yang tidak mau mengalah dan tetap tidak mau memaafkan pihak 

lawan, serta tetap bersikukuh pada pendiriannya walaupun pendiriannya 

tersebut ternyata kurang tepat untuk tetap dipertahankan pada kondisi dan 



 

 

 

situasi tersebut. Disinilah peran Pu’utobu harus benar–benar nyata untuk 

selalu konsekuen dan tetap pada tujuan awal yaitu menciptakan perdamaian 

di antara para pihak yangbersengketa. 

2.3.6. Penyelesaian Sengketa Antar Pemimpin Kelompok dalam Masyarakat 

Suku Tolaki 

Hukum adat Tolaki yang biasa disebut dengan istilah “Sara” 

direpresantasikan melalui suatu benda atau atribut yang disebut dengan Kalo 

atau lebih sering disebut Kalosara yang berperan sebagai unsur pokok dan 

motor penggerak penyelesaian sengketa antar pemimpin dalam penyelesaian 

sengketa masyarakat Suku Tolaki khususnya di Kecamatn meluhu dimana 

penelitian ini dilakukan. Nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Kalosara 

inilah yang mampu memberikan kesadaran hukum yang tinggi kepada 

masyarakat untuk menyelesaikan perkara antar pemimpin melalui proses 

penyelesaian sengketa alternatif ,dimana unsur lembaga adat Sara Wonua 

yang terdiri dari Pu’utobu, Tonomotu’o, Tolea dan Pabitara melalui 

penggunaan instrumen Kalosara yang beraktifitas dan secara langsung 

bekerja dalam hal melakukan pertemuan demi pertemuan untuk melakukan 

prosesi adat . Mombesara (Upacara Adat) terhadap para pihak yang bertikai 

membicarakan permasalahan atau sengketa yang dialami, hingga bila nilai-

nilai hukum Kalosara dan unsur lembaga adat ini tidak ada, maka 

penyelesaian sengketa alternatif dalam masyarakat Suku Tolaki juga tidak 

akan berjalan. (Suarni S. M., 2019) 

2.3.7. Penyelesaiian Sengketa Antar Pemimpin Kelompok dalam Masyarakat 

Suku Tolaki 



 

 

 

  Hukum adat Tolaki yang biasa disebut dengan istilah “Sara” 

direpresantasikan melalui suatu benda atau atribut yang disebut dengan Kalo 

atau lebih sering disebut Kalosara yang berperan sebagai unsur pokok dan 

motor penggerak penyelesaian sengketa antar pemimpin dalam penyelesaian 

sengketa masyarakat Suku Tolaki khususnya di Kecamatn meluhu dimana 

penelitian ini dilakukan. Nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Kalosara 

inilah yang mampu memberikan kesadaran hukum yang tinggi kepada 

masyarakat untuk menyelesaikan perkara antar pemimpin melalui proses 

penyelesaian sengketa alternatif ,dimana unsur lembaga adat Sara Wonua 

yang terdiri dari Pu’utobu, Tonomotu’o, Tolea dan Pabitara melalui 

penggunaan instrumen Kalosara yang beraktifitas dan secara langsung 

bekerja dalam hal melakukan pertemuan demi pertemuan untuk melakukan 

prosesi adat. Mombesara (Upacara Adat) terhadappara pihak yang bertikai 

membicarakan permasalahan atau sengketa yang dialami, hingga bila nilai-

nilai hukum Kalosara dan unsur lembaga adat ini tidak ada, maka 

penyelesaian sengketa alternatif dalam masyarakat Suku Tolaki juga tidak 

akan berjalan. 

2.4.Eksistensi Kepala Adat 

 Hubungan antara pemerintah desa dan lembaga adat berfokus atas 

pembangunan desa yaitu berupa pembangunan fisik dan pembangunan masyarakat 

dari sisi ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 

ada di desa. Komunikasi dalam hubungan pemerintah desa dan lembaga adat 

dilakukan dengan cara baik non-formal atau formal. Dalam hubungan formal 

pemerintah desa dan adat dilakukan dalam merumuskan agenda pemerintah melalui 



 

 

 

pola musyawarah yaitu musrenbangdes, lembaga adat diposisikan sebagai aktor 

penting pada proses pengambilan keputusan diikuti penyertaan masyarakat dalam 

musrenbang sebagai perwakilan masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, 

tokoh adat, dan pemuda menjadi awal mula adat memiliki eksistensi. Musrenbangdes 

menjadi sarana mengungkapkan aspirasi atau pendapat dan memberikan masukan 

serta menyelesaikan masalah desa sekaligus membangun desa.  

 Dengan dominasi adat yang kuat dalam suatu desa mampu memberikan 

otoritas kuat terhadap kebijakan yang dilaksanakan di desa sehingga dalam 

musyawarah desa adat menduduki posisi yang sangat dominan dibanding pemerintah 

desa, dalam hal ini kepala desa, disebabkan pendapat lembaga adat dianggap sebagai 

petuah yang harus diterapkan dalam suatu desa baik dalam pemerintahan desa atau 

kehidupan sosial masyarakatnya (Manik, 2019). Selanjutnya sebagai lembaga 

pertimbangan desa, lembaga adat memberi masukan serta usulan untuk kepala desa 

yang dianggap sebagai masukan murni dan tidak memiliki unsur politik dan 

nepotisme namun masukan dan usulan itu dimaksudkan untuk kepentingan publik 

yaitu masyarakat setempat (Sahyudin & Karsadi, 2019).  

Hubungan komunikasi dan kerjasama antara lembaga adat dan pemerintah desa 

secara formal dalam setiap kegiatan pembangunan menjadi suatu hal yang harus 

dilakukan pada desa yang memiliki dominasi adat dan budaya yang sangat 

dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan pembangunan desa. Dan bila lembaga 

adat tidak diikutsertakan lembaga ini memiliki sanksi-sanksi terhadap siapapun yang 

tidak bekerja sama dengan keputusan adat. Sebagai alternatif jalannya intervensi 

lembaga adat dalam pemerintahan desa badan permusyawaratan desa atau BPD 

menjadi tempat bagi lembaga adat untuk eksis karena BPD memiliki anggota dari 



 

 

 

tokoh agama, tokoh cendikia, tokoh wanita dan tokoh pemuda yang sebagian besar 

bagian dari adat, dan hal ini memberikan keleluasaan bagi lembaga adat  untuk 

mendominasi dalam memberikan gagasan serta masukan dalam pengambilan 

keputusan pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa terlebih fungsi 

BPD adalah membantu menyepakati kebijakan strategis desa dari kepala desa. 

(Muhammad Yusuf, 2021)  

 Selanjutnya,komunikasi non-formal yang ada pada hubungan pemerintah 

desa dan lembaga adat terjalin pada acara adat yang dihadiri pemerintah desa 

ataupun ketika pembahasan permasalahan masyarakat, hal ini merupakan fenomena 

yang tidak masuk dalam ranah pemerintah melainkan kondisi yang bisa terjadi 

sewaktu-waktu dibutuhkan yang bersifat kondisional. 

2.5.Pandangan Keagamaan Terhadap Adat Istiadat  

 Kepastian mengenai masuknya Islam di Sulawesi Tenggara dapat dirunut 

kembali pada tahun 948 H/1541 M. Sumber sejarah menyebutkan bahwa pada era ini 

seorang ulama yang bernama Syech Abdul wahid tiba di Buton bersama dengan 

seorang yang dikenal sebagai imam pase (imam Pasai?). Syech Abdul Wahid 

berhasil mengislamkan raja Buton ke VI yang kemudian menjadi Sultan Buton I dan 

dikenal dengan nama (sultan) Murhum. Islamisasi di kerajaan Buton mendapat 

apresiasi yang positif oleh pihak kerajaan atau kalangan istana. Agar menjadikan 

Islam sebagai ajaran resmi kerajaan, maka pada zaman pemerintahan sultan buton IV 

La Elangi pada abad ke 17 diundangkanlah martabat tujuh dari aliran tarekat 

wujudiah sebagai dasar keperintahan dan pemerintahan kesultanan Buton. (Zahari, 

1977) Dari sinilah awal mula penyebaran Islam hingga ke daratan jazirah Sulawesi 

Tenggara, khsusunya di Konawe. 



 

 

 

 Sebelum Islam menjadi agama resmi kerajaan Konawe, pada akhir abad ke18 

Wawonii yang merupakan jalur perdagangan yang sering disingggahi pelayar-

pelayar Makassar dan Bugis telah lebih awal dipengaruhi oleh Islam. Sehingga di 

daerah ini menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam. Guru-guru agama 

didatangkan dari sulawesi Selatan. (Idaman, 2012) 

 Bahkan diberitakan bahwa Lakidende sebelum memangku jabatan sebagai 

Mokole (raja) Konawe, pernah memperdalam agama Islam di daerah kepulauan ini. 

Lakidende, Mokole (raja) konawe resmi memeluk Islam pada pertengahan Abad ke-

18. sejak saat itu Islam mulai menyebar dan menemukan momentumnya pada akhir 

abad ke-19 dan awal abad ke-20. (Melamba, 2011)  

 Islamisasi di Kabupaten Konawe berhasil dengan baik setidaknya sangat 

ditopang oleh keberadaan beberapa organisasi Islam yang bergerak melalui jalur 

dakwah dan pendidikan. Eksistensi beberapa organisasi Islam, seperti 

Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, Salafi dan 

sebagainya memberi arti penting bagi peningkatan jumlah prosentase masyarakat 

muslim atau penganut ajaran Islam di wilayah ini sehingga menjadi agama 

mayoritas. Aktivitas keagamaan atau dakwah (tabligh) yang dilakukan oleh beberapa 

organisasi tersebut berjalan dengan baik hingga saat ini. Dalam bidang pendidikan, 

organisasi Islam ini turut  pula memainkan peran penting bagi kemajuan pendidikan 

di daerah ini. (Idaman, 2012) 

 Awalnya suku Tolaki pun masi mempercayai keberadaan dewa mahluk halus, 

roh, dan berbagai kekuatan gaib. Menurut Lakebo menyatakan bahwa sejenak 

lampau dalam kehidupan sosial suku Tolaki telah mempunyai pandangan tentang 

alam gaib yang dikendalikan oleh O Ombu (sesuatu yang disembah). Konsep O 



 

 

 

Ombu adalah penguasa dunia dan alam jagat raya, yang serba kuasa dan mengetahui 

segala apapun. Bagian terkecil dari kekuasaan dan wibawanya dititiskan kepada 

Dewa (Sangia) dan makhluk gaib (mbera hanu halusu) dan keduannya bertugas 

sebagaimana kehendak O Ombu untuk mengatur dan memelihara segala kehidupan 

yang berlaku di dunia ini. (Lakebo, 1978) 

 Dalam lingkungan sosial suku Tolaki Sangia (Dewa) yang memiliki 

kedudukan tinggi dikenal tiga macam, yaitu Sangia Mbuu (Dewa pokok yang 

bertugas sebagai pencipta alam), dan Sangia Wonua (Dewa negeri yang memelihara 

alam). Di samping tiga dewadi tersebut, dikenal juga dewa-dewa lainnya, yaitu: 

Sangia i losoano oleo (yaitu dewa matahari yang menguasai dunia terang), Sangia I 

Tepuliano oleo (dewa disebelah barat yang bertugas menenggelamkan matahari dan 

menguasai malam), Sangia i wawo resu (dewa di atas awan yang menguasai awan, 

hujan angin, dan petir), sangia I puri tahi (dewa di menguasai laut, ombak, dan 

gelombang), dan sangia i puri wuta (dewa yang menguasai alam bawah tanah). 

Secara khusus terdapat pula dewi padi yang dinamakan sanggoleo mbae, wulia mbae, 

warakano ombuno o pae (roh padi, nyawa padi, kelembutan padi, inti persona, dewa 

padi). Jumlah dewa yang dikenal dalam suku Tolaki adalah sembilan (Abdurrauf, 

1993) 

 Saat ini nilai-nilai agama Islam telah memasuki pandangan hidup suku 

Tolaki, sehingga pandangan hidup mengenai animisme secara perlahan-lahan 

mengalami pergeseran Namun, pergeseran pandangan hidup tersebut tidak serta-

merta pula hilang dan lenyap atau bertranformasi, namun kenyataannya suku Tolaki 

menggabungkan kedua konsep tersebut, yaitu animisme dan nilai-nilai Islam. Selain 

itu, penglihatan atau konsep masyarakat Tolaki dengan masuknya nilai-nilai Islam 



 

 

 

tampak bersifat mengawinkan antara dua paham yaitu animisme dan Islam sehingga 

menjadi singkritisme. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, maka bentuk pergeseran 

pandangan hidup suku Tolaki tersebut adalah Allah, SWT adalah Tuhan yang 

mengatur takdir dan jalannya kehidupan manusia, namun semua perintahNya 

dijalankan oleh dewa dan makhluk halus. (Idaman, 2012) 

2.6. Negosiasi Adat dan Agama 

 Sejarah telah cukup banyak menyajikan pada kenyataanya bahwa tradisi 

tarik-menarik antara budaya lokal dan agama formal sudah lama berlangsung dalam 

kehidupan manusia. Setiap agama dan tradisi hampir pasti dimungkinkan 

menghadapi problem perbenturan di antara keduanya. Agama-agama formal, 

menurut istilah R. Redfild disebut dengan great tradition seringkali diperhadapkan 

vis a vis dengan budaya lokal (little tradition). Agama-agama besar seringkali 

melakukan hegemoni kepada budaya lokal Akibatnya adat yang sudah lama ada 

bahkan sudah menjadi tradisi yang turun-temurun mengalami kemunduran bahkan 

seringkali di tiadakan karna dianggap bertentagan.. (Zakiyuddin Baidhawi, 2002)  

 Selama ini kebanyakan pandangan masyarakat terjebak pada pemilahan 

agama dan budaya dalam hubungan yang hirarkhis, yaitu agama disebut sebagai 

tradisi besar (great tradition) dan budaya disebut dengan tradisi kecil (little 

tradition). Adat adalah referensi terhadap custom, practice, dan use. (H.A.R. Gibb, 

1961) Adat juga sering digunakan untuk merujuk kepada habit. Jika adat merujuk 

pada custom, maka ini menunjukkan suatu keadaan bahwa masyarakat mengambil 

nilai-nilai kebenaran (justifikasi) dari praktek kehidupan dan tradisi. Maka, dalam 

adat ada proses justifikasi berdasarkan tradisi masyarakat itu sendiri dan praktek-

praktek atas tradisi tersebut, sehingga adat diyakini secara sakral sebagai sebuah 



 

 

 

kebenaran. Agama yang dalam bahasa Inggris disebut 'religion' adalah definisi 

debatable. Debatable dan ambiguitas yang dimiliki oleh definisi agama menjadi 

alasan Smith menganggapnya sebagai suatu hal yang menyesatkan, sebab boleh jadi 

definisi membuat seseorang akan meyakininya sebagai sebuah kebenaran. (Smith, 

2004) 

 Negosiasi adalah cara  yang biasa dilakukan masyarakat dalam memaknai 

sesuatu yang diaggapnya penting dan berharga. Negosiasi merupakan proses 

pendekatan antara satu hal yang telah lebih dahulu diyakini dengan sesuatu yang  

baru ditemui. Pendekatan yang dimaksud merupakan proses pendekatan argumen 

antara dua hal yang pada awalnya bertolak belakang. Pendekatan argumen dilakukan 

untuk mendapatkan kesepakatan yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak 

yang terlibat. (Haviland, Cultural Anthropology, 1999) 

  Negosiasi secara kultural dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu negosiasi 

personal dan negosiasi interpersonal. Negosiasi personal adalah proses penyesuaian 

antara keyakinan yang dianut seseorang/masyarakat dengan hal yang baru/asing, 

sementara negosiasi interpersonal adalah proses dan penyesuaian keyakinan yang 

dianutnya yang berhadapan dengan proses penolakan dari orang-orang/kelompok 

yang tidak setuju. Negosiasi interpersonal lebih berat resikonya dari negosiasi 

personal oleh sebab diperhadapkan dengan penolakan atau perlawanan dari beberapa 

orang yang tak sepaham. Jadi, negosiasi pada dasarnya adalah strategi pendekatan 

dan penyesuaian terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam masyarakat 

(Abdullah, 2008) 

 Kondisi masyarakat Tolaki menunjukan ciri khas yang sangat unik, karena di 

dalamnya ada ketegangan antara doktrin dan teologi keagamaan dengan realitas sosio 



 

 

 

kultural. Perilaku masyarakat yang tercermin dalam perkawinan menunjukkan 

adanya pertentangan antara pemahaman ajaran agama (misalnya kesepakatan bahwa 

semua manusi sama derajatnya) dengan aktualisasi ajaran dan pemahaman tersebut 

dalam realitas sosial. Proses negosiasi dilakukan ketika terjadi perbedaan antara dua 

budaya yang berlainan yang mempengaruhi orientasi berpikir, berkeyakinan, bahkan 

tata nilai. Dalam konteks masyarakat Tolaki, adat direpresentasikan oleh masyarakat 

dari kelas sosial atas dan lembaga adat, sementara agama diwakili oleh masyarakat 

hdari kelas sosial bawah, tokoh agama, dan mereka yang memiliki pendidikan cukup 

baik. Peta situasi tersebut bukan bermaksud untuk mengklaim bahwa masyarakat dari 

kelas sosial bawah lebih beragama dari kelompok kelas sosial atas. Penggambaran 

tersebut adalah lukisan faktual tentang kecenderungan perilaku yang ditunjukkan 

oleh masing-masing kelompok sosial. (Asliah Zainal, 2017) 

2.7.Implikasi Adat Istiat terhadap Kepemimpinan Pendidikan 

 Secara etimologi, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata, yakni 

kearifan (wisdom) dan lokal (local). Sebutan lain untuk kearifan lokal diantaranya 

adalah kebijakan  setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge) 

dan kecerdasan setempat (local genious) (Shufa, 2018)Sedangkan kearifan lokal 

adalah tatanan hidup yang diwarisi dari satu generasi ke generasi lain dalam bentuk 

agama, budaya, atau adat istiadat uang umum dalam sistem sosial masyarakat 

(Chaipar.W, 2013)  

 Pendidikan berbasis kearifan Lokal adalah pendidikan yang mengajarkan 

kepada siswa untuk selalu lekat dari situasi kongkret yang merka hadapi. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Suwito dalam wagira yng mengemukakan bahwa  pertama 

pendidikan kearifan lokal meliputi, membangun manusia berpendidikan harus sesuai 



 

 

 

dengan pengakuan eksistensi masyarakat  atau manusia sejak dalam kandungan, 

pendidikan harus sesuai dengan berbasis keluhuran budi  menjauhkan, kedua 

menjauhkan dari cara berfikir yang tidak benar, ketiga pendidikan harus 

mengembangkan rana moral, spiritual, bukan sekedar kognitif, keempat sinergitas 

budaya, pendidikan dan pariwisata perlu dikembangkan secara sinergis dalam 

pendidikan yang berkarakter. Pendidikan berbasis kearifan lokal sebagai media untuk 

melestarikan potensi masing-masing daerah. (Wagiran, 2012) 

 Kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa, terlebih dalam 

konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal bertransformasi secara lintas 

budaya yang pada akhirnya melahirkan nilai budaya nasional. Di Indonesia, kearifan 

lokal adalah filosofi dan pandangan hidup yang mewujud dalam berbagai bidang 

kehidupan (tata nilai sosial dan ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan, dan 

sebagainya). (Romadi, 2017) 

 miliki tujuan yang bersifat positif bagi peserta didik, seperti dikatanakan oleh 

Jamal Ma’mur Asmani (2012: 41) yang menyebutkan beberapa tujuan pendidikan 

berbasis kearifan lokal yaitu: 

2.7.1.  Agar siswa mengetahui keunggulan  lokal daerah tempat tinggal, memahami 

berbagai aspek yang berhubungan dengan kearifan lokal tersebut. 

2.7.2. Mampu mengolah sumber daya, terlibat dalam pelayanan/jasa atau kegiatan 

lain yang berkaitan dengan keunggulan, sehingga memperoleh penghasilan 

sekaligus melestarikan budaya, tradisi, dan sumber daya yang menjadi 

unggulan daerah, serta mampu bersaing secara nasional dan global. 

2.7.3. Siswa diharapkan mencintai tanah kelahirannya, percaya diri menghadapi 

masa depan, dan bercita-cita mengembangkan potensi lokal, sehingga 



 

 

 

daerahnya bias berkembang pesat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan 

informasi. (Pingge, 2017) 

 Dari semua tujuan pendidikan yang ingin dicapai, Kepemimpinan merupakan aspek 

penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi tersebut. Kepemimpinan 

menjadikan suatu organisasi dapat bergerak secara terarah dalam upaya mencapai tujuan 

yang ditetapkan. (Wirawan, 2013) menerangkan defenisi kepemimpinan merupakan sebagai 

proses pemimpin menciptakan visi dan melakukan interaksi saling mempengaruhi dengan 

pengikutnya untuk merealisasi visi. Kepemimpinan  adalah ilmu dan seni memengaruhi 

orang atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien. Dari defenisi tersebut dapat dimengerti bahwa kepemimpinan itu erat 

kaitannya dengan organisasi yang mana didalamnya ada yang memberikan pengaruh yang 

dilakukan oleh seseorang dari anggota organisasi untuk membantu organisasi mencapai 

tujuannya. (Usman, 2014) 

 Kepemimpinan berbasis nilai adalah satu pendekatan dalam penanaman norma dan 

nilai dalam pengembangan kelompok yang menjadi petunjuk bagi perilaku orang-orang dlam 

organisasi. Dengan demikian, Nilai harus menjadi dasar bagi pemimpin untuk menjalankan 

tugasnya sehingga menjadi kunci utama keberhasilan suatu organisasi menuju cita-cita 

bersama. Menurut Asep Suryana bahwa keberhasilan pemimpin dimulai dari penerapan 

nilai-nilai universal yang dipercaya dalam konteks interaksi organisasi. Nilai-nilai yang 

dimiliki diperlihatkan dengan menampakkan kepemilikan etika dan estetika dalam 

kehidupan organisasi. (Iqbale, 2017) 

 Oleh karena itu sebagai pemimpin sekolah formal bertanggung jawab atas 

tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan melalui upaya kepemimpinan 

berbasis nilai budaya local yang optimal. Dalam hal ini kepala sekolah bertugas 

melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan yang berhubungan dengan menciptakan 

suasana lingkungan sekolah yang kondusif agar tujuan pendidikan dapat tercapai 



 

 

 

terutama mutu pendidikan disekolah. Sejalan dengan hal tersebut, kepemimpinan 

yang berbasis pada nilai budaya lokal, yang mana melaksanakan tugas 

kepemimpinan berpijak pada nilai-nilai budaya lokal. Budaya merupakan bentuk 

asumsi yang dikembangkan dalam kelompok untuk memecahkan masalah-masalah 

eksternal yang diadaptasi oleh kelompok dan kemudian berintegrasi secara internal, 

lalu diwariskan kepada anggota baru dalam organisasi sebagai cara yang benar untuk 

mempersiapkan hubungan dan keterkaitan dengan masalah-masalah tersebut. (Iqabe, 

2017) 

2.8.Penelitian Relevan 

 Skripsi yang berjudul Perbandingan Kepemimpinan Moderen dan Lembaga 

Kepemimpinan Adat Semende  Sumatera Selatan (Studi di Desa Cahaya Alam 

Kecematan Samende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim), yang disusun oleh 

Muhamad Frengkiy, NIM. 1644300018, mahasiswa Program Studi Politik Islam, 

Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negrei Raden Fatah Palembang 

yang disusun tahun 2020, dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana bentuk 

kepemimpinan adat atau kepemimpinan trasdisional. 

Skripsi yang berjudul Strategi Kepemimpinan Adat dalam Mempertahankan 

Eksistensi Masyarakat, yang disusun oleh Hotlif Arkilaus Nope, NIM. 

170130130009, mahasiswa Progra Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Padjajaran , yang disusun pada tahun 2017. Dalam penelitian ini 

dijelaskan strategi kepemimpinan adat dalam mempertahankan eksistensinya di 

masyarakat moderen ini. 

Nama Jurnal JpeB Jurnal Penelitian Budaya dengan judul Peran Pemimpin  

Informal Pu’utobu dalam Penyelesaian Sengketa Sosial Budaya Masyarakat Suku 



 

 

 

Tolaki,  yang di susun oleh Suarni, Sulsalman Moita, Syahrun. Mahasiswa Program 

Studi  Kajian Budaya Pasca Sarjana, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Jurusan Arkeologi Fakultad Ilmu Budaya Universita Halu Oleo, Kendari. 

Yang disusun pada tahun 2019 Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peran 

Informal Pu’utobu dalam menyelesaikan sengketa sosial budaya masyarakat suku 

Tolaki  

Ketiga penelitian diatas jika diamati sama-sama membahas tentang 

kepemimpinan adat tetapi dengan fokus yang berbeda, yaitu jika pada penelitian 

berjudul Perbandingan Kepemimpinan Moderen dan Lembaga Kepemimpinan Adat 

Semende  Sumatera Selatan (Studi di Desa Cahaya Alam Kecematan Samende Darat 

Ulu Kabupaten Muara Enim), fokus penelitianya adalah tentang bagaimana pada 

membandingkan bentuk kepemimpinan adat dan kepemimpinan moderen. 

Sedangkan pada penelitian kedua yang berjudul, Strategi Kepemimpinan Adat dalam 

Mempertahankan Eksistensi Masyarakat, fokus penelitianya adalah bagaimana 

strategi kepemimpinan adat dalam mempertahankan eksistensinya di masyarakat 

moderen ini. Dan pada penelitian ketiga dengan judul Jurnal Penelitian Budaya 

dengan judul Peran Pemimpin  Informal Pu’utobu dalam Penyelesaian Sengketa 

Sosial Budaya Masyarakat Suku Tolaki, fokus penelitianya  yaitu untuk melihat 

peran-peran dalam konfik sehari-hari masyarakat. 

Walaupun pada tiga penelitian tersebut sama-sama membahas tentang 

kepemimpinan adat tapi pada penelitian ini memilih fokus yang berbeda yaitu 

membahas mengenai peran kepala adat dalam mempertahankan eksistensi kepala 

adat suku Tolaki Kecematan Lalonggasumeeto.  

 



 

 

 

2.9. Kerangka Pikir 

 Kerangka pemikiran merupakan proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan 

teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.dibuat dalam bentuk bagan 

merupakan satu rangkaian konsep dasar secara sistematis menggambarka variabel 

dan hubungan antara variabel. Sebagai rangkaian penalaran berdasarkan premis-

premis  teori yang relevan  sehingga menuju simpulan yang berakhir pada hipotesis 

yang akan diuji secara empiris. (Firdaus, 2018) 

 Masalah yang di teliti pada peneitian ini yaitu peran Kepaa Adat dan 

Eksistensi Kepala adat, untuk mendapatkan hasil peneitian yang akurat maka yang 

menjadi informan pada penelitian yaitu kepala adat, masyararkat dan pemerintah 

setempat. 
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