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  LAMPIRAN  

Lampiran 1: Lampiran Hasil Observasi  

LAMPIRAN HASIL OBSERVASI 

No Indikator Analisis Penelitian 

1.  
Peran kepala adat di 

Kecematan 

Lalonggasumeeto 

Peran kepala adat yaitu sebagai penyelesai 

masalah adat istiadat dan masalah yang ada di 

kehidupan sehari-hari masyarakat 

dikecematan Lalonggasumeeto serta  

sandaran bagi masyarakat  sesuai dengan 

tugas dan fungsi pemimpin yaitu tempat 

bersandar anggota masyarakat. 

2.  Eksistensi kepala adat 

di kecematan 

Lalonggasumeeto  

Kepala adat dianggap sangatlah penting 

deikecematan Lalonggasumeeto jika dilihat 

dari perannya yang selalu ada untuk 

masyarakat. Sehingga jika tanpa adanya 

kepala adat maka adat tidak bisa dijalankan. 

3.  Implikasi adat istiadat  

terhadap dunia 

pendidikan  

Adat istiadat atau kearifan lokal  dimasukan di 

dalam pendidikan sebagai upya untuk 

melestarikan budaya lokal di daerah 

lalonggasumeeto. Selain itu dapat juga di 

gunakan sebagai pembelajaran karakteristik 

pemimpin pendidikan dari pemimpin adat. 

Dimana kepemimpinan adat dapat 

membangun kerjasama yang baik dalam 

organisasi masyarakat hal tersebut dapat 
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diterapkan pada organisasi pendidikan 

4.  Peran kepala adat 

dalam pandangan 

keagamaan 

Peran kepala adat dikecematan 

Lalonggasumeeto tidaklah bertentangan 

dengan agama dibuktikan dengan proses-

proses adat dan dalam pengambilan 

keputusan yang memperhatikan aturan 

agama yang telah ada sebelum adanya adat 

dan memperhatikan aturan pemerintah yang 

ada setelah adat tersebut ada. 
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Lampiran 2: Transkip Wawancara 

 TRANSKIP WAWANCARA 

1. Nama : Samiun 

Jabatan: Kepala Adat desa Tolawawo 

No Pertanyaan  Jawaban Analisis Penelitian 

1.  Apa perbedaan 

Pu’utobu dan 

Tolea/Pabitara? 

Kalau puutobu itu 
jabatan tapi kalau 
Pabitara atau Tolea itu 
merupakan keterampilan 
jadi tidak punya 
tanggung jawab 
sebenarnya karna 
namanya tanggung jawab 
apabila ada SK kemudian 
merupakan suatu  
jabatan yang harus kita 
tanggung jawab tapi 
kalau namanya pabitara 
atau tolea tidak punya 
tanggung jawab. hanya 
tanggung jawabnya saja 
kalau tuan rumah datang 
kerumah bilang “sa 
punya anak mau 
menikah, bapa sebagai 
pembicara sa punya 
anak”.kemudia seesai itu 
yah selesai. 

di kecematan 

Lalonggasumeeto, kepala 

adat di bisa juga 

berperan menjadi tolea 

atau pabitara yaitu 

orang-orang akan 

mengkawal ada 

penikahan yang akan 

berlangsung, Tolea dari 

pihak laki-laki dan 

pabitara dari pihak 

perempuan. 

2.  apakah ada 

perbedaan kepala 

adat di desa ini 

dan di desa 

lainya? 

itu sebenarnaya 
perbedaanya  Cuma satu 
hanya status wilayah saja 
tapi artinya tekis 
pelaksanaanya sama saja 
tidak ada perbedaan. 

adat di Kecematan 

Lalonggasumeeto sama 

dengan adat tolaki dari 

daerah lainya, hanya 

penerapan atau 

kebijakan-kebijakan 

yang membedakan karna 
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setiap masala 

mempunyai kebijakan 

yang berbeda pula 

3.  

 

apakah adat suku 

tolaki hanya 

menangani masalah 

pernikahan saja? 

iya artinya adat pernikahan 

tolaki itu kan itu ada 3, 

yang pertama ada 

peminangan atau 

pelamaranitu artinya 

pernikahan murni, 

terkadang dulu itu 

umpamanya ada yang 

melamar disitu saat 

melamar itu dibahas 

tentang kapan waktu 

pelaksanaan tanggal akad 

nikah pada saat akad nikah 

terjadi disitu pemindahako, 

itu pertama. Kemudian 

yang kedua ada namanya 

pernikahan lari, yang suka 

baku suka sama-sama lari 

sama pak imam. Nah itu 

namanya termaksud poin 

kedua dalam pernikahan 

akan terjadi mesokei, pada 

saat mesokei disitu 

dibicarakan e berapa yang 

akan dibebankan kepada 

pihak laki-laki kemudian 

apa ini berjanji. Biasanya 

kalau pernikahan lari itu 

tidak ada tenggang waktu, 

begitu sudah datang itu 

pihak laki-laki, pihak 

perempuan langsung 

dinikahkan tidak ada 

istilah tenggang waktu 

karna menghindari 

persinahan yah itu kedua, 

kemudian masi ada lagi 

yang ketiga kalau sudah 

hamil tapi tidak juga naik 

sama pak Imam nah itu 

istilahnya melanggahako 

kemudian isi adatnya ini 

samaji dengan tadi yang 

Adat suku tolaki tidak 

hanya menjalakan adat 

pernikahan saja atau tidak 

hanya menyelesaikan 

masalah pernikahan saja 

tetapi sejak peminagan 

semua masalah 

diselesaikan oleh adat 

suku tolaki, sampai pada 

akad nikah.  

Selain nikah murni, kepala 

adat bertanggung jawab 

untuk menyelesaikan juga 

pernikahan yang tidak 

direncanakan atau kawin 

lari, 

Kemudian apabila telah 

kecelakan disini juga masi 

ada peran kepala adat 

untuk menyelesaikan 

masalah tersebut bersama 

keluarga agar kedua orang 

harus segera dinikahkan. 
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poin kedua. Jadi begitu itu 

kreterianya adat 

pernikahan tolaki. 

4.  Bagaimana 

menurut bapak 

mengenai 

masyarakat yang 

berpendapat bahwa 

adat bertentangan 

dengan agama 

contohnya melepas 

makanan dilaut? 

 

kalau kita itu tidak pernah 

melakukan seperti itu 

sesajen seperti melepas 

makanan seperti itu tidak 

pernah karna ini kita 

punya kalosara ini 

namanya pemersatu. Ini 3 

untai rotan inipunya kalau 

kita itu tidak pernah 

melakukan seperti itu 

sesajen seperti melepas 

makanan seperti itu tidak 

pernah karna ini kita 

punya kalosara ini 

namanya pemersatu. Ini 3 

untai rotan inipunya 

makna jadi pertama 

pemerintah, kedua agama, 

ketiga adat. Jadi ini kita itu 

melaksanakan adat tidak 

lepas dari 3 peraturan, 

harus ada pemerintahnya 

didalam, agamanya dan 

kemudian adat. Kalau 

umpamanya melepaa 

sesajian itu tidak bisa kita 

melaksanakan itu pakai 

kalo, tidak boleh. Kedua 

macam kalau macam di 

daerah lain kalau ada 

kematian itu di Abeli sawa 

diatas itu, mereja itu kalau 

kematian ada namanya 

ituu ombesara 

menggunakan kalo. Tapi 

kalau kita di 

Lalonggasumeeto ini tidak 

pernah kita lakukan karna 

kita pikir untuk apa kita 

lakukan ombesara na 

sementara kematian ini 

kemauan tuhan. Kita tidak 

tau apa maksudnya itu 

sehingga ada itu ombesara, 
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ombesara kepada puutobu. 

Sa nda tau bagaimana 

yang penting sa belum 

pernah dengar itu kata-

katanya bagaimana 

dilakukan pabitala ini 

bagaimana kata²nya belum 

pernah sa liat hanya tau itu 

mereka lakukan ombesara 

pada saat kematian mereka 

itu. Ombesara itu sudah  

pakai kalosara saat ada 

kematian tapi kalau kita di 

Lalonggasumeto ini tidak 

pakai karna kita pikir 

apami gunanya kematian 

itu karna ketentuan Allah. 

kecuali kalau umpanya 

seperti contoh disini sudah 

tabrakan, dia meninggal 

ini yang ditabrak baru-baru 

ini, tapi kita mombesara 

itu bukan orang meninggal 

kita mombesarakan tapi 

kita mombesara itu artinya  

sekiranya persoalan ini 

dibawa ke hukum ada 

jangan dibawa ke hukum 

pemerintah. Spaya kita 

bicarakan saja berapa 

ditanggung ini yang 

menabrak untuk 

menyelesaikan 

penguburannya ini korban 

sehingga ada itu 

mombesara. 

5.  apakah bapa pernah 

ikut dalam seminar 

mengenai adat? 

iya, kalau tingkat 

kabupaten ada bahkan 

setiap tahunya sudah 

dianggarkan oleh daerah 

itu ada namanya seminar 

adat tapi klau tingkat 

kecematan dan desan 

belum ada. Pada saat 

mereka dari lembaga adat 

tolaki dan konawe 

maupun desa-desa sudah 

Untuk meningkatkan 

pengetahuan mengenai 

adat dan menyatukan satu 

aturan yang digunakan di 

adat Tolaki maka kepala 
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ada undangan memang 

dari kecematan bahwa 

tanggal sekian jam sekian 

akan diadakan seminar 

adat. itu yang dibahas di 

seminar itu tidak lain isi-

isi perkawinan, kan ada 

namanya itu puuno kan 

pohon. Ini baru-baru kita 

sudah seminar ini eh 

dibalai, kan dari dulunya 

itu 4 macam puwuno. 

Kain kaci 1 pc, kemudian 

kerbau ada,t ada amplop, 

kemudia tawa-tawa itu 

gong, Aueno kalung itu 

namanya, dulu itu eno sara 

kalau sekarang harus 

langsung emas walaupun 

itu gramnya tidak 

mengikat berapa saja 

kemampuan dari pihak 

laki-laki tapi harus ada itu 

namanya kalung bukan 

lagi enosara.  

adat diwajibkan mengikuti 

seminar yang 

dilaksanakan di tingkat 

kabupaten. 

6.  bagaimana 

memperkenalkan 

ada kepada pemuda 

sekarang.? 

jelas tidak pernah, apa 

sebabnya karna untuk 

memperkenalkan ada 

waktu. kalau kita lihat ana 

muda sekarang itu kaya 

tidak mau belajar seperti 

ini. Beda kalau bagian 

Unaha, Pohara sana 

pembicara itu harus ada 

biasanya 2 atau 3 tapi 

kalau kita disini 

Lalonggasumeeto hanya 

kita berempat saja dari 12 

desa saja yang biasa 

membawa adat ini 

Dalam upaya 

mempertahankan adatkarn 

kepala adat berpendapat 

adat tidak akan pernah 

hilang meskipun berganti 

zaman karna melihat 

betapa pentingnya adat di 

masyarakat 

7.  Bagaimana ketua 

adat menjaga 

eksitensi adat? 

Jadi mereka tidak tertarik 

dengan adat itu karna 

menganggap bahwa adat 

itu urusan orang tua, 

umpamanya walaupun 

mereka tidak tertarik hari 

Meskipun kurangnya 

ketertarikan pemuda 

mengenai adat, jika adat 
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ini tapi ada namanya 

pewaris pasti ada. 

Walaupun istilanya ini 

memang susah, karna 

belum tentu satu desa itu 

ada satu karna kita tampil 

itu bukan hanya dari segi 

kata-katanya tapi susunan 

adat ini harus sesuai 

tingkatan-tingkatan yang 

akan dikemukakan pada 

saat membawa adat. 

terus dilakukan seperti 

pada adat pernikahan 

maka adat ini tetapada dan 

tidak akan pernah hilang 

8.  Bagaimana agar 

adat tetap ada 

sementara 

kurangnya 

ketertarikan dari 

pemuda? 

 

saya rasa adat tidak akan 

pernah hilang kecuali 

habis orang menikah, 

umpamanya dari pihak 

wanita menggunakan adat 

ini Tolaki nah jadi pada 

saat menika harus 

dilaksanakan adat. 

Masyarakat sudah tau pada 

saat mau menika datang 

sama kita tanyakan apa-

apa yang mau disiapkan 

yang siapkan itu keluarga 

laki-laki. Nah kita dari 

yang pegang adat kasi 

daftar ini semua yang mau 

disiapkan 

Meskipun pemuda saat ini 

tidak begitu tertarik 

dengan adat, akan tetapi 

adat akan tetap ada selama 

masi ada adat yang 

diselesaikan. 

9.  apa alasan bapa 

bersedia menjadi 

kepala adat? 

 

kayanya muncul tersendiri 

ini karna merasa 

terpanggil, disamping kita 

membantu masyarakat ada 

juga nilai ekonominya. 

Karna tidak ada yang tau 

seperti ink kalau tidak 

muncul  melalui hatinya 

ini. “Ini saya anggap 

merupakan suatu tanggung 

jawab. Makna tikar. 

penghargaan terhadap kalo 

agar tidak diletakkan 

langsung, menghargai” 

sambungnya sambil 

memegang tikar kecil. 

Banyak orang-orang yang 

tidak mengerti. namanya 

Peran kepala adat tidak 

seua bisa melakukan 

kecuali keiklasan dan niat 

dari hati. Karna peran  

kepala adat merupakan 

beban yang sangat berat 

apalagi dalam 

pengambilan keputusan. 

Jadi jika tanpa kemauan 
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ini kalosara walaupun 

orang sudah mau baku 

potong baru dikasi turun 

kalosara mereka buang 

parang.  Banyak yang yang 

sudah terjadi seperti anak 

perempuan dibawa lari 

dari suku lain datang 

dibawakan kalosara dia 

tendang, InsyaAllah tidak 

umur itu cukup satu bulan 

sakit kakinya baru itu trus 

dibawa-bawa baru 

meninggal, itusering 

terjadi itu. Itu bukan 

dikasi-kasi (diguna-guna) 

tapi sudah kutukan karna 

pada zamanya nabi sudah 

ada adat walaupun tidak 

begini bentuknya sudah 

dikatakan dalam hadisnya 

adat itu adalah hukum. 

Jadi adat itu yang ada di 

kampung bagaimanapun 

model cara membawakan 

tetap hukum yang diakui 

dimasyarakat. 

yang kuat dan iklas maka 

akan susah menjalankan, 

bisa dipastikan tidak akan 

bisa. 

10.  Apakah menurut 

bapa adat 

bertentangan 

dengan agama 

ee.. tidak karna kita 

lakukan ini adat malahan 

tidak boleh melanggar 

agama, bahkan dengan 

pemerintahan juga. 

Adat tolaki yang 

berlangsung dimasyarakat 

tidak pernah bertentangan 

dengan agama bahkan 

dengan pemerintah karna 

sebelum melaksanakan 

adat sudah di 

pertimbangkan sudah 

dilihat dari sudut 

pemerintah dan agama, 

apabila melanggar maka 

tidak akan dlaksanakan. 
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11. D

a

l

a

m

 

j

j 

Dalam 

penerapanya 

apakah adat yang 

menyesuaikan 

keagama, atau 

agama yang 

menyesuaikan 

keadat? 

Adat yang mengikut 

keagama tapi sebenarnya 

adat ini saling melengkapi 

dengan agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adat dan agama ini bukan 

mengikuti agama atau 

menikuti adat, melainkan 

sebuah kompromi atau 

saling melengkapi karna 

belum ada adat suku tolaki 

yang bertentangan dengan 

agama islam. 

12.  Apakah ada adat 

yang dihilangkan 

karna bertentangan 

dengan agama? 

Tidak ada. Kalau hukum 

pemerintah itu belum bisa 

karna dibawa umur. Karna 

menghindari seperti 

perselingkuhan, terjadinya 

hal-hal yang tidak 

diinginkan. Karnakan 

hubungan antara 

perempuan dan laki-laki 

kan itu kita tidak bisa 

hindari jadi adat dia 

langsung melakukan itu 

pernikahan. 

Kemudian macam ini 

umpamanya sudah kawin 

lari. Kawin lari itu kan 

artinya persetujuan antara 

kedua pihak saling suka, 

setelah laki-laki ini datang 

menyelesaikan 

persoalannya nah ini 

namanya mesokei setelah 

jalan adat itu mesokei 

kemudian harus kawin, 

jadi adat mengusulkan 

harus kawin karna setelah 

melakukan lari kita tidak 

tau hubungannya ini apa 

masi murni atau 

bagaimana, jadi adat harus 

menikahkan itu tidak boleh 

tidak ada ada yang 

dihilangkan karna 

bertentangan dengan 

agama, tetapi dalam 

proses penerapan peran 

kepala adat tidak akan 

melewati batas aturan 

agama ataupun 

pemerintah. 
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tidak.  

Itu kan biasa kalau 

perempuan ada ongkos 

kaya panai, tapi adat ini 

tidak pusingkan masalah 

itu yang penting nikah 

dulu karna menghindari 

namanya perselingkuhan.  

13.  Apakah ada 

perdebatan antar 

adat dan agama? 

selama saya jadi kepala adat 

itu nda ada 

 

Dikecematan 

lalonggasumeeto tidak 

pernah ada perbedaan 

pendapat mengenai agama 

dan adat yang 

bertententangan. 

14.  bagaimana cara 

masyarakat 

memperkenalkan 

agama kepada 

anak? 

itu masalah interen kalau 

belajar agama, kalau dalam 

adat itu tidak membimbing 

tentang agama, bagaimana² 

caranya hanya klau agama 

itu menuntut orang tidak 

meninggalkan agama. Tapi 

walaupun bukan lembaga 

ada yang urus hanya itu 

disini memang orang tua 

tuntut anak-anaknya untuk 

mengenal agama seperti ada 

TPQ disini. 

Dalam memperkenalkan 

agama, adat tidak 

berperan haya saja adat 

menuntut masyarakat 

untuk mengetahui agama 

15.  dikecematan 

Lalonggasumeeto 

ini apakah ada 

lembaga adat? 

tentu, tapi di Kabupaten itu 

yang bentuk lembaga, nah 

setelah di kecematan itu 

hanya perpanjangan bgitu, 

seperti yang namanya 

Puutobu itu perpanjangan 

turun lagi didesa 

Tonomotuono kambo 

namanya. Jadi semua itu 

masi termaksud anggota-

anggota lembaga adat. 

Tidak ada lembaga ada 

dikecematan 

lalonggasumeeto hanya 

saja kepala adat adalah 

bagian dari lembaga adat 

yang ada dikabupaten 
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16.  bagaimana menurut 

bapak mengenai 

masyarakat sering 

menganggap 

mosehe 

bertentangan 

dengan agama? 

Narasumber: ini sebenarnya 

tergantung kita, artinya 

begini jadi kemarin baru 

kita lakukan mosehe. Ada 

itu yang namanya Sarniani 

dengan Ibomasra setelah 

berjalan berapa tahun 

rumah tangganya retakan 

bahkan terjadi perceraian 

bahkan sudah jatuh talak 

satu dari perempuan ini 

menggugat setelah itu 

beberapa lama ada pihak-

pihak keluarga yang 

memperbaiki dengan 

pertimbangan sudah 

mempunyai anak 2. 

Tapikan ini sudah terjadi 

perang mulut antara kedua 

pihak suami istri mungkin 

sudah banyakmi itu kata 

kasar keluar. Nah makanya 

karna mereka mau kembali 

kita lakukan dulu mosehe. 

Mosehe ini semacam kata-

kata yang dilontarkan untuk 

supaya kita tidak dikena 

kita bala itu tapi ini kata-

kata dalam proses mosehe 

itu kita selalu bertawasul 

kepada Allah l, sa berdoa 

kepada Allah agar 

dihilangkan bala. Karna 

mmang itu kata-kata yang 

kita ucapkan itu doa, 

mudarat ada imbasnya 

untuk kita (maksudnya 

waktu mereka bertengkar 

itu kan banyakmi kata kasar 

takutnya kembali sama 

hubunganya mereka) nah 

kita berdoa untuk spaya itu 

tidak terjadi tolabala 

namany 

a itumi disebut mosehe 

disuku tolaki. Ada itu istilah 

putih arang kalau kita 

kembali karna banyakmi 

mosehe adalah proses 

berdoa, memohon 

perlindungn, dijauhkan 

dari bala atau mosehe bisa 

disebut tolak bala, hanya 

saja doa tersebut dikemas 

dalam bahasa tolaki 

sehingga masyarakat luar 

banyak yang menganggap 

bahwa mosehe merupakan 

proes pensucisb yang 

bertentangn dengan 

agama. 
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kata-kata yang keluar. Jadi 

ini walaupun bahasa tolaki 

tapi kan isinya tawasul 

kepada Allah. Orang itu 

anggap bertentangan karna 

belum. Faham.  

 

17.  apakah semua 

orang Tolaki 

melakukan mosehe 

jadi itu diantara sini bagian 

Kendari mungkin cuma 

Kita yang lakukan mosehe 

ini 

Tidak semua orang suku 

tolaki melakukan adat 

mosehe karna telah 

menganggap bahwa 

mosehe bertentangan 

dengan agama islam. 

18.  Selain Mosehe adat 

apa lagi yang 

sering dilakukan di 

kecamatan 

Lalonggasumeeto 

ini pak? 

ada juga kalau mau buku 

parang umpamanya dari 

pihak sana mau baku 

parang lalu lalu ada pihak 

sana yang melapor ke polisi 

mau dilakukan hukum 

positif tapi kadang-kadang 

polisi juga suruh kembali di 

adat kampung Nah disini 

pakai Kalosara jadi yang 

bersalah yang bawa adat 

kepada yang benar ini jadi 

kalau salah kita Junjung 

tinggi karena salah satu 

persatu kalau misalnya ada 

persoalan rumit itu di 

kampung yang kira-kira 

tidak bisa terselesaikan 

harus pakai itu Kalorah jadi 

bukan cuma artinya sambil 

contoh dulu ini almarhum 

pak Aidit dekan juga di 

IAIN dulu ini beliau sangat 

junjung tinggi itu Kalosara 

setelah diuraikan Jadi kalau 

saran ini bukan hanya 

sekedar rotan rotan yang 

lilin ini punya ukuran ini 

Banyak adat tolaki 

dianggap bertentangan 

dengan agama karna 

dianggap bertentangan 

dengan agama sementata 

adat tolaki berasaskan 3 

hukum yaitu adat, agama 

dan pemerintah. Jadi tidak 

mungkin melanggar 

hukum-hukum islam yang 

teah ada 
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jadi ini 3 lilitan rotan 

kemudian diikat Ini pertama 

Anda kemudian agama dan 

ketiga pemerintah ketiga 

partner ini tidak bisa 

dipisahkan tanpa disetujui 

pemerintah adat ini kita 

tidak bisa kasih jalan tanpa 

disetujui agama ada kita 

tidak berjalan karena 

melanggar agama kita ada 

tiga tidak berjalan karena 

melanggar agama kita jadi 

harus berjalan tidak 

bertentangan satu sama lain 

antara ketiganya kemudian 

diikat mengarah ke depan 

artinya menunjuk yang 

berarti layak dipercaya 

maksudnya ini jadi bukan 

hanya sekedar rotan yang 

tidak ada artinya jangan kita 

hanya lihat karena tali. 

19.  bagaimana menurut 

bapa  mengenai 

orang-orang yang 

beranggapan bahwa 

adat lebih dijunjung 

tinggi dibanding 

agama? 

kalau di sini saya belum 

tahu kalau ada yang begitu 

belum ada karena jadikan 

agama itu sebenarnya lebih 

dahulu daripada adat sapi 

seperti kita yang di Kendari 

mungkin belum sampai di 

sini Agama sudah ada itu 

adat jadi dulu itu kalau 

misalnya kita tidak ikuti 

adat semua orang itu 

semena-mena karena dulu 

juga belum ada agama 

makanya  adat yang 

mengatur Jadi bukan 

Maksudnya kita sebagai kan 

agama 

Adat suku tolaki bukan 

lebih dijunjung dari pada 

agama hamya saja adat 

dihargai sampai saat ini 

karna merupakan aturan 

yang ada terlebih dahulu 

yang menjaga masyarakat 

dari perilaku menyimpang 

sebeum adanya agama di 

daerah tersebut. 

20.  jadi apakah adat bisa 

menyelesaikan 

semua perkara? 

bisa tapi seperti tadi yang 

saya jelaskan kalau adat 

bisa jalan kalau tidak 

bertentangan dengan agama 

adat dapat menyelesaikan 

berbagai hal tapi jika 

bertentangan dengan 

aturan agama dan 
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dengan pemerintah. Saya 

ambil contoh pemerkosaan 

anak di bawa umur  adat dia 

tolak karena kalau kita 

berani lakukan adatnya kita 

suatu saat tercium masalah 

tersebut pada saat HAM  

datang maka adat yang 

menjadi sorotan karena kita 

tidak boleh melanggar 

pemerintah ada hukum 

positif ada HAM yang 

sudah diatur oleh 

pemerintah terkecuali 

pemerkosaan pasti sudah 

dewasa begitu itupun harus 

persetujuan dari korban 

umpamanya ini yang pihak 

dirugikan dia mau atur 

damai dan kalau yang 

pelaku dia mau memenuhi 

syarat tapi kalau tidak mau 

ada juga tidak memaksa. 

ada juga contoh kasus di 

bagian Kecamatan Laos tuh 

dia dipukul sopir mobil 

melapor ke polisi lalu polisi 

bilang kembali saja dia 

datang di kampung tapi 

dengan catatan sudah ada 

pengakuan kalau dari 

pelakor ini mau bayar 

sekian 10 juta nah kalau 

sudah jalan adat ini pelaku 

sudah tidak berurusan lagi 

dengan polisi asa memenuhi 

syarat. jadi adat ini tidak  

mau kalau jalan kalau tidak 

sejalan dengan pemerintah 

yang itu juga dengan 

agama. 

pemerintah maka akan 

tertolak. 

21.  mengapa acara 

resepsi pada 

pernikahan 

Kalau didesa-desa lain ada 

terkadang sudah dua atau 

tiga anaknya baru 

melakukan resepsi tapi 

kalau kita disini kalau 

sudah menikah mau ada 

resepsi atau tidak 

Resepsi pada adat tolaki di 

kecematan 

lalonggasumeeto bukan 

kewajiban melainkan 

kesepakatan dua belah 

pihak dan sebagai kumpul 

keluarga. Sedangkan yang 



 

16 

 

dijadikan kewajiban 

untuk laki-laki? 

tergantung dari laki-laki 

karena kita memahami 

bahwa resepsi hanya 

persoalan kumpul-kumpul 

saja kalau intinya itu pada 

saat akad nikah 

memindahako.  

Memindahako itu 

penyampaian adat terakhir 

dengan cara ada ada yang 

harus dipenuhi yang 

pertama 1 pis kain kaci 1 

kerbau satu Gong 1 kalung 

sarung 20 lembar sarung, 1 

lembar sarung laki-laki 1 

lembar sarung perempuan, 

1 timba kalau sudah 

terpenuhi ini sudah selesai 

kan kalau selesai adat Baru 

selesai karena kita tahu kita 

bahwa resensi itu hanya 

kumpul-kumpul yang 

penting itu adat dan nikah. 

dimaksud kewajiban yaitu 

melengkapi tuntutan adat. 

22.  Apakah semua 

masyarakat tolaki 

wajib melakukan 

adat mewindahako? 

Nah pertanyaan apakah 

semua orang 

menyampaikan ini, kan 

tidak jadi yang ini yang 

dimaksud tidak boleh orang 

tua yang tidak memenuhi 

adat ini, meminta adat ini. 

Misalnya anaknya 

perempuan dia tidak boleh 

minta ini karna doa juga 

tidak lakukan.  

tidak semua masyarakat 

tolaki melakukan adat 

mewindahako karna 

ketidak tauanya, dengan 

konsekwensi tidak 

meminta juga adat 

tersebut untuk keturunnya 

23.  apa fungsi barang 

yang harus dipenuhi 

dalam adat 

mewindahako ? 

semua itu punya filosopi. 

Mengingatkan kita 

kematiaan, hidup kembali 

dari bayi itu kalau mau 

menikah, hidup baru. Jadi 

bukan semerta-merta ada 

saja. 

dari prosesi adat 

mewindahako banak doa 

yang terkandung dari 

barang-barang yang 

dibebankan kepada pihak 

laki-laki. 
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2. Nama : Podi  

Jabatan: Kepala Adat Desa Puuwuna  

No Pertanyaan Jawaban Analisis Penelitian 

1.  Apa peran bapak di 

kececematan 

Lalonggasumeeto 

ini? 

saya ini gado-gadi, mau 

masuk jadi tolea keliling 

kampung, dari kabupaten 

konawe sampai Sulawesi 

Tengah, memang dimana-

mana ada macam 

pernikahan tolaki.ini 

rencana sa mau pergi ke 

makassar lagi pergi bawa 

adat. jadi kalau orang mau  

nikah saya juga TVNnya 

pernikahan. Berbicara adat 

Buka saja namanya 

berbicara adat kalau 

persiapan untuk menikah 

apapun muncul masalah 

masalah yang menyangkut 

masalah hukum-hukum 

sudah ada ditangani oleh 

petugas kalau dibawa  

kepada adat di bawakan 

kalosara caari solusinya. 

Itu kalosara  lingkaran  3 

lilitan, itu jadi ini 3 lilitan 

masing-masing punya 

fungsi utamanya itu adat 

adat kematian apa saja 

orang menabrak, kematian, 

orang selingkuh apa semua 

bawa adat terima adat 

berbicara adat tidak 

ketemu ambil rotan kedua 

rotan keduanya ini hukum 

atau pemerintah nah ini 

rotan ketiganya setiap 

orang kalau nampak 

Kalosara maka harus ada 

ketiga-tiganya ketua adat 

kepala desa kemudian 

Imam ini.  jadi ini kalau 

Kepala adat dituntut untuk 

iap saat diminta oleh 

masyarakat. Bukan hanya 

di kecematan lalonggasu 

meeto tapi juga keluar 

daerah sekalipun seperti 

untuk adat pernikahan. 
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dalam pernikahan kalau 

sudah zuhul maka harus 

menikah karena rotan 

terakhirnya ini agama Jadi 

kalau sudah bersentuhan 

harus menikah. 

2.  Apakah ada 

perbedaan antara 

penerapan adat 

Tolaki di desa 

Puunah atau 

kecamatan 

Lalonggasumeeto 

dengan ditempat 

lain? 

sebenarnya yang namanya 

adat itu satu hanya 

masing-masing di 

lingkungan pemerintahan 

setempat  berbeda-beda 

misalnya orang dari 

Puunah bawa adat ke 

lepo-lepo sana itu 

walaupun ada sama tapi 

aturan-aturan 

pemerintahannya itu 

jangan kita rubah.  

misalnya adat pernikahan 

semua pernikahan 

maharnya semua sama 

tapi tata cara 

pernikahannya berbeda-

beda juga 

adat di Kecematan 

Lalonggasumeeto sama 

dengan adat tolaki dari 

daerah lainya, hanya 

penerapan atau kebijakan-

kebijakan yang 

membedakan karna setiap 

masala mempunyai 

kebijakan yang berbeda 

pula 

3.  aturan yang mana 

yang Bapak 

terapkan? 

sebenarnya aturan yang 

harus kita ikuti itu dulu 

LABKOM  Lembaga Adat 

Konawe Mekongga,  

karena namanya adat itu  

satu aturan tidak boleh 

berbeda-beda hanya tata 

cara pelaksanaannya 

berbeda-beda karena 

pemerintahnya berbeda 

juga pokoknya tidak ada 

yang berbeda semua sama 

hanya tata cara 

pelaksanaannya yang 

berbeda dan bahannya 

juga sama 

Aturan yang digunakan 

yaitu labkom hanya saja 

ada beberapa aturan yang 

sudah tidak sesuai dengan 

ajaran nenek moyang kita 

dahulu maka dari itu kami 

tetap pada aturan nenek 

moyang. 

4.  Bagaimana 

menurut bapak 

mengenai adat 

yang bertentangan 

dengan agama? 

sebenarnya itu tidak, 

hanya orang-orang kadang 

salah artikan,, eee 

maksudnya tidak paham 

jalur-jalur adat, kaya 

orang tau adat itu Cuma 

untuk ee luloji mungkin 

atau baca-baca itu 

Kurangnya pemahaman 

masyarakatyang 

menyebabkan hal tersebut. 

Adat tolaki yang 

berlangsung dimasyarakat 
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 sementara adat tidak 

hanya urus itu. Adat itu 

kan ee, mengatur  

tidak pernah bertentangan 

dengan agama bahkan 

dengan pemerintah karna 

sebelum melaksanakan 

adat sudah di 

pertimbangkan sudah 

dilihat dari sudut 

pemerintah dan agama, 

apabila melanggar maka 

tidak akan dlaksanakan. 

5.  Bagaimana 

pentingnya 

mempelajari Al-

Quran menurut 

bapa? 

Kita haru pahami dulu 

bahwa adat itu tidak bisa 

terlepas dari aturan agama 

karna ini adat tidak bisa 

dijalankan kalau tanpa 

adanya persetujuan dari 

agama yang dimaksud sini 

itu tidak bertentangan 

dengan agama. Jadi kalau 

kita pelajari agama akan 

mudah menjalankan adat. 

Dan Al-Qur’an ini pada 

dasarnya memang hal yang 

wajib untuk kita pelajari. 

adat dan agama adalah dua 

hal yang berbeda namun 

dalam penerapan 

dikecematan 

lalonggasumeeto tidak ada 

yang saling bertolak 

belakang. 

6.  Bagaimana adat 

berdampingan 

dengan agama, ? 

Ee, jadi  ini adat disini itu 

sebagai hukum atau 

kebijakan kalau-kalau ada 

pelanggaran dikeseharian. 

Sedangkan agama ini aturan 

hidup dan mmang 

kewajiban yang harus setiap 

hari kita kerjakan seperti 

solat, mengaji. Jadi tidak 

akan ini dua baku tabrak.  

Adat adalah hukum 

sedangangkan agama 

adalah kewajiban dan 

aturan hidup. 

7.    Kec 

lalonggasumeeto 

ini melakukan adat 

mosehe itu atau 

tidak? 

semua manusia yang 

Tolaki melakukan itu 

semua, itu saja kalau 

menanam padi kalau 

sudah tidak cocok lagi itu 

harus namanya mosehe 

pokoknya tidak ada 

berbeda namanya adat 

Melakukan adat mosehe 

itu atau berdoa itu adalah 

kewajiban hanya saja 

namanya dalam 

masyarakat tolaki diganti 
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menjdi mosehe dan hal ini 

yang menyebabkab 

pandang berubah menjadi 

bertentangan dengan 

agama. 

8.  apakah proses 

mosehe itu 

bertentangan 

dengan agama? 

 

 

 

tidak bertentangan karena 

adat ini bersamaan dengan 

agama dengan hukum.  

Makanya kalau nampak 

ini kalosara harus ada 

ketua  adat agama dengan 

pemerintah.  tidak 

sembarang orang yang 

bisa mempelajari mosehe 

harus dukun-dukun yang 

pintar karena adat mosehe 

adat yang panas. Misalnya 

ada dalam perkawinan 

yang paling berat 

hukuman yaitu dalam 

perzinahan bahannya 

untuk perzinahan harus 

dua ekor sapi yang jalan. 1 

ekor sapi setelah masehi 

langsung dipotong 

kepalanya terbanting,  1 

ekornya untuk persiapan 

hidupnya pasangan yang 

ditinggalkan.  

mosehe adalah proses 

berdoa, memohon 

perlindungn, dijauhkan 

dari bala atau mosehe bisa 

disebut tolak bala, hanya 

saja doa tersebut dikemas 

dalam bahasa tolaki 

sehingga masyarakat luar 

banyak yang menganggap 

bahwa mosehe merupakan 

proes pensucisb yang 

bertentangn dengan 

agama. 

9.  Bagaimana caranya 

memperkenalkan 

adat kepada 

pemuda sekarang? 

pembawa adat ini bukan 

orang sembarang modal 

utamanya harus mental 

harus memiliki pendidikan 

agama dan formal karena 

semua yang diputuskan itu 

harus hati-hati jadi tidak 

sembarang menunjuk 

orang. 

Meskipun kurangnya 

ketertarikan pemuda 

mengenai adat, jika adat 

terus dilakukan seperti 

pada adat pernikahan maka 

adat ini tetapada dan tidak 

akan pernah hilang 

  

3. Nama : H. Karim 
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Jabatan:  Kepala Adat Desa Lalombonda  

No Pertanyaan Jawaban Analisis Penelitian 

1.  apakah ketua adat 

hanya bertanggung 

jawab tentang adat? 

kita ini mengurus semua 

pelamaran, pernikahan, 

peminangan, pelarian, 

eee... Melanggahako. Kan 

itu peminangan, 

pelamaran itu secara bae, 

beda dengan 

melanggahako itukan kaya 

sudah kecelakaan duluan. 

Selanjutnya bukan hanya 

itu ada juga kalau di 

masyarakat dengan 

masalah rumah tangga 

juga itu, seperti ada 

pelecehan pelecehan itu 

juga ditangani oleh adat 

juga itu kita juga yang 

tangani 

Kepala adat dituntut 

untuk siap saat diminta 

oleh masyarakat. Bukan 

hanya di kecematan 

lalonggasu meeto tapi 

juga keluar daerah 

sekalipun seperti untuk 

adat pernikahan. 

2.  biasa dalam 

pernikahan bapak 

ada di pihak laki-

laki atau di pihak 

perempuan? 

kita sembarang kalau 

diundang di keluarga laki-

laki kita berarti ini kita di 

pihak laki-laki kalau kita 

dipanggil di pihak 

perempuan berarti kita di 

pihak perempuan lagi gitu. 

di kecematan 

Lalonggasumeeto, 

kepala adat di bisa juga 

berperan menjadi tolea 

atau pabitara yaitu 

orang-orang akan 

mengkawal ada 

penikahan yang akan 

berlangsung, Tolea dari 

pihak laki-laki dan 

pabitara dari pihak 

perempuan. 

3.  Bagaimana cara 

pemilihan ketua 

adat selanjutnya? 

Yah kita bina supaya 

suwaktu waktu saya tidak 

ada sudah ada pengganti 

saya kalau di 

lalonggasumeeto ini hanya 

3 dan saya menjadi 

pemangku adat sini 

Kepala adat tidak 

semerta-merta langsung 

mencalonkan lalu 
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kurang lebih 20 tahun. itu 

yang kita bina kalau 

dalam acara biasanya 

mereka juga ada ada atau 

dalam suatu waktu kita 

duduk berdua bicarakan 

lalu itu kita Praktekkan. 

Di samping ini kita 

jalankan kita lihat mana 

yang bisa nah itu yang kita 

bina karena itu tidak 

mudah. ada ini yang sudah 

saya Bina yang saya lihat 

pengetahuannya ya Ya 

sudah bisa terakhir saya 

suruh dudukan kan 

sebagai penerima adat 

malah di tempat dia tidak 

ada hahaha jadi bukan 

cuma satu yang saya Bina 

yang begitu tu juga 

mentalnya.  tapi 

Insyaallah sudah ada yang 

saya pilih.  kalau untuk 

menerima adat itu ya 

sudah banyak Maksudnya 

sudah ada yang nikah tapi 

kalau itu yang 

memberikan adat itu 

lumayan susah juga jadi 

walaupun sudah bisa 

masih harus didampingi 

dulu. 

terpilih melainkan 

melalui beberapa tahap 

yaitu pembinaan, 

pengamatan lalu 

pemilihan. 

4.  apa adat yang 

dilakukan di 

kecematan 

Lalonggasumeeto 

ini setiap tahunya? 

 

tidak mutlak juga tapi tapi 

seperti pernikahan Setelah 

puasa ini sudah ada itu 20 

lebih di kecamatan 

lalonggasumeeto ini jadi 

itu ada terus berjalan.  lain 

juga yang mereka Samiun 

Pokoknya biar bukan di 

desa kita pergi juga 

 

5.  bagaimana peran 

kepala adat dalam 

mempertahankan 

 Alhamdulillah kalau kita 

disini itu masih 

mempertahankan adat. 

karena itu kan di adatnya 

kita ada itu yang 3 

rotannya  yang satunya 

Dalam upaya 

mempertahankan 

adatkarn kepala adat 
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adat?  

 

nya ketua adat yang 

satunya lagi Pak Imam 

dengan ada juga Pak desa 

jadi walaupun masalah di 

keluarga kita semua tetap 

membawa adat seperti 

ejek-ejek seperti peohala 

berpendapat adat tidak 

akan pernah hilang 

meskipun berganti 

zaman karna melihat 

betapa pentingnya adat 

di masyarakat 

6.  apakah di 

kecematan 

lalonggasumeeto 

ini Mosehe atau 

semacam lepas  

makanan kelaut? 

 

saya pernah juga dengar 

itu  tapi orang-orang tua 

dulu yang lakukan itu 

melepas ee seperti 

namakanan di laut, tapi 

berbeda dengan ini 

mosehe, mosehe itu 

perselingkuhan tapi ada 

juga mosehe di kampung 

kalau mosehe 

perselingkuhan bahan-

bahannya juga ada kalau 

mau mosehe eeee.. di 

kampung itu bahannya 

ayam yaaa kalau seperti 

ada penyakit di kampung 

sering diadakan mosehe. 

mosehe adalah proses 

berdoa, memohon 

perlindungn, dijauhkan 

dari bala atau mosehe 

bisa disebut tolak bala, 

hanya saja doa tersebut 

dikemas dalam bahasa 

tolaki sehingga 

masyarakat luar banyak 

yang menganggap bahwa 

mosehe merupakan proes 

pensucisb yang 

bertentangn dengan 

agama., tidak ada yang 

namanya melepas 

makanan dilaut. 

7.  bagaimana 

pelaksanaan 

mosehe tersbut? 

ini tidak baca baca al-

quran hanya bahasa daerah 

tapi tetap juga memohon 

kepada Allah berdoaa 

kepada Allah hanya tidak 

pake bahasa Al-qur'an.  

saya pikir ini tidak 

bertentangan dengan 

agama karena kita berdoa 

aja kepada allah kita 

percaya kepada allah jadi 

itu tergantung niatnya kita.  

proses berdoa, memohon 

perlindungn, dijauhkan 

dari bala atau mosehe 

bisa disebut tolak bala 
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jadi mau usaha itu bahasa 

daerah api memohon nya 

kepada tuhan. kalau saya 

dengar dari orang dulu itu 

memang ada melepas di 

laut kita juga sering lihat 

di laut ditv tv ha kalau itu 

bertentangan dengan 

agama heheha....  kalau 

tahun 60-an saya pernah 

lihat itu orang-orang Bajo, 

itu acara tiga hari tiga 

malam baru selesai itu 

acara tiga hari tiga malam 

mereka lepas itu kayak 

perahu-perahu itu di 

dalamnya itu perahu-

perahu ada mi semua itu 

sokonya ada mi macam-

macam itu, berapa puluh 

itu kapal yang mengantar 

itu haa baru dilepasmi  

kalau itu bertentangan 

dengan agama itu katanya 

penyakit sudah dilepasmi. 

kalau Tolaki saya tidak 

pernah dengar itu  

menjalankan itu melepas 

itu di laut. Haaa  kalau 

adat Mosehe itu sampai 

potong sapi karena 

perselingkuhan ada juga 

rupiah membayar denda 

nya pelaku yang 

membayar itu melalui 

mosehe namanya. potong 

sapi itu seperti laki-laki itu 

di potong lehernya tapi 

digantikan dengan ini sapi 

seakan-akan itu laki-laki 

yang melakukan kesalahan 

jadi dalam adat masehi 

seakan-akan dibunuh laki-

laki tapi diganti pakai sapi 

jadi laki-laki ini sudah 

aman karena sudah diganti 

dengan sapi. 
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8.  apakah tidak bisa 

di gantikan sapi 

dengan hewan 

lainya? 

saya belum pernah dengar 

itu digantikan saya kira itu 

tidak bisa digantikan 

karena awalnya itu kan 

kerbau tapi karena sudah 

tidak ada kerbau jadi 

sekarang pakai sapi supaya 

seimbang pengorbanan itu 

laki-laki dengan apa yang 

dia sudah perbuat kalau 

sapi sudah dipotong jadi 

seakan-akan ini pelaku 

sudah mati.  baru ini 

pelaku bisa mi dia ambil 

itu perempuan jadi itu 

istrinya yang dulu dia 

lepas kalau terjadi begitu 

tapi bisa juga kembali lagi 

pembicaraan keluarga 

kalau memang sudah tidak 

mau diterima tidak bisa 

kembali. 

 

 

9.  siapa saja yang 

berperan dalam 

penyelesaian 

masalah di wilayah 

lalonggasumeeto? 

ada toko-toko adat pak 

imam kepala desa juga 

jadi setelah semua 

dibicarakan diadakan mi 

mosehe. Saya ini saya 

anggap semua ini kaya 

keluarga begitu jadi 

selain tanggung jawab 

saya selalu siap bantu 

kalau ada masalah, ini 

juga kepala desa biasa. 

Eee bukan hanya saya 

sama mereka podi juga 

kalau ada masalah didesa 

biasa pak desa itu tanya-

tanya juga kita. Misalnya 

itu kalau ada pelecehan 

atau orang itu bicara baru 

orang yang satunya 

tersinggung biasa begitu 

bertengkar, haaa ada lagi 

itu masalah. Banyak 

pokonya sering terjadi itu 

kalau kaya sudah mabok 

mi baru baku pukul. 

Adat sangat berperan 

dalam penyelesaian 

masalah dikecematan 

lalonggasumeto tetapi 

dengan bekerja sama 

dengan tokoh agama dan 

pemerintah dea atau 

kecematan. 
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10.  apakah bapa pernah 

mengikuti 

pelatihan? 

iya sering saya ikut di 

sana di Tolawawo  pernah 

ada dari Unaaha 

 

11.  apa bedanya 

Puutobu dengan 

pemangku adat.? 

kalau Putobu itu tugasnya 

beratmi menjaga 

keamanan mengatur 

jalanya masalah kemana 

di kecematan. Nah yang 

menjalankan itu kita 

pabitara yang di desa.   

di kecematan 

Lalonggasumeeto, 

kepala adat di bisa juga 

berperan menjadi tolea 

atau pabitara yaitu 

orang-orang akan 

mengkawal ada 

penikahan yang akan 

berlangsung, Tolea dari 

pihak laki-laki dan 

pabitara dari pihak 

perempuan. 

12.  bagaimana kepala 

adat bekerja sama 

untuk 

menyelesaikan 

masalah di wilayah 

kecematan 

lalonggasumeeto?   

kalau ada masalah 

dikampung pasti kepala 

desa tahu nah kepala desa 

sampaika  ke Pabitara atau 

ketua adat dikampung 

spaya dibicarakan tidak 

langsung di polisi begitu 

Jadi kita itu Walaupun 

kepala adat memiliki 

kedudukan yang sangat 

kuat di desa, tetapi dalam 

suatu pemerintahan tetap 

pemerintah desa yang 

berwenang di desa, dengan 

itu adannya hubungan 

kemitraan antara kepala 

adat dengan pemerintahan 

desa, dimana 

keharmonisan antara 

keduanya harus tetap 

terjalin supaya itu tetap 

antara lembaga adat 

dengan pemerintah desa 

Selalu kepala  adat 

bekerja sama dengan 

tokoh agama dan 

pemerintah dea atau 

kecematan. 
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berjalan dengan satu 

tujuan, demi kesejahteraan 

masyarakat. 

 

 

3. Nama : Musaruddin  

Jabatan:Kepala Desa Lalombonda  

No Pertanyaan Jawaban Analisis Penelitian 

1.  Apakah hanya suku 

tolaki yang ada di 

Kecematan 

Llalonggasumeeto 

kalau setiap kampung itu 

pasti ada campuranya tapi 

kalau ketua  adat tetap 

orang tolaki.  kalau setiap 

kampung itu kami pernah 

bentuk ketua adat tapi 

sampai sekarang belum 

ada kecuali di kampung-

kampung itu sudah ada  

kita sebut Tonomotuo  

atau orangtuanya kampung 

makanya itu jadi orang 

tuanya kampung di dalam 

menerima 

Banyak macam suku 

yang ada dikecematan 

Lalonggasumeeto tetapi 

yang mendominasi 

adalah suku Tolaki 

2.  apa perbedaanya 

Tonomotuo dengan 

Pabitara? 

Tidak, pabitara itu yang 

Sorong adat Bagaimana 

cara para pihak perempuan 

dan laki-laki ada ada juga 

pembicaraannya 

perempuan ada juga dari 

laki-laki mereka tuh kalau 

orangtuanya kampung itu 

kan tempatnya minta 

pamit sama juga itu datang 

itu bagaimana seperti sama 

Pak Desa pertama datang 

minta izin Apakah bisa 

dilakukan ini ada kalau 

misalnya orang Tolaki 

dilakukan miana Tolaki 

dalam hal ini juga 

pernikahan tapi di 

sekarang itu kalau orang 

banyak bertanya 

tempatnya juga formasi 

di kecematan 

Lalonggasumeeto, 

kepala adat di bisa juga 

berperan menjadi tolea 

atau pabitara yaitu 

orang-orang akan 

mengkawal ada 

penikahan yang akan 

berlangsung, Tolea dari 

pihak laki-laki dan 

pabitara dari pihak 

perempuan. 



 

28 

 

kalau ada ada kesalahan 

kesalahan itu ada laki-laki 

dia yang tegur kalau begitu 

Bukan begitu 

3.  apakah kedua-

duanya masuk di 

struktur desa? 

iya dua-dua itu masuk 

struktur desa kalau itu 

malahan Puutobu dengan 

pabitara itu masuk 

anggaran dana desa dapat 

add itu dapat iuran dari 

dana desa ketua adat itu 

kalau di kecematan 

termaksud Tonomotuo 

sama juga di desa 

Tonomotuono Kampo, 

misalnya satu kecematan 

ada 11 desa jadi dia 

himpun semua itu, jadi 

kalau misalnya dikampung 

tidak bisa diselesaikan 

maka dibawalah di 

kecamatan. Sementara ini 

Pabitara ini terima saja 

adat dia yang ketemu 

langsung sama Orang-

orang. Begini ee Kalau 

untuk di desa itusudah ada 

setiap desa itu ada 

istilahnya ada pabitaranya 

ada ee.. Puutobunya, kalau 

dulu itu Puutobu di sini 

tapi sekarang di sebut 

Tonomotuono kambo. Jadi 

sekarang itu di rubah jadi 

orang tuanya kampung 

yang menerima ada” 

 

 

Memiliki sk yang artinya 

masuk pada struktur 

pemerintahan desa 

4.  bagaimana memilih 

ketua adat di 

kecamatan 

Lalonggasumeeto? 

itu harus punya kriteria 

aa.. Kalau Tonomotuo 

harus tau masalah adat, 

mulai dari bawah, aaa... 

Misalnya kita bawa cicin 

kalau satu, dua hari nda 

dikembalikan berarti itu 

perempuan mau. Baru kita 

kembali lagi berunding 

lagi dikeluarga laki-laki 

Kepala adat tidak 

semerta-merta langsung 

mencalonkan lalu 

terpilih melainkan 

melalui beberapa tahap 
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bawa pinang na kita 

berundingmi berapa, 

istilahnya makananya api 

baru adami disitu anubya, 

sa macam-macam kita 

bawa dari kaki sampe 

kepala. Pokonya yang 

kuncinya itu dia tau syarat 

tau adat. 

yaitu pembinaan, 

pengamatan lalu 

pemilihan. 

5.  bagaimana kepala 

desa bekerja sama 

dengan kepala adat 

 

iya betul betul mereka 

harus kerja sama karna 

kepala adat penting di 

kecematan 

Lalonggasumeeto ini, 

misalnya tetangga mau  

pelamaran, adami keluarga 

laki-laki datang bilang 

kalau sa punya anak mau 

menikah jadi kepala desa 

da anjurkan hubungi 

orangtua kampung dengan 

Pabitara. Tapi ada batasan-

batasan karna biar 

bagaimana kan itu 

jabatanya berbeda pasti 

ada perbedaan kaya 

tupoksi masing-masing, 

Jadi kita itu Walaupun 

kepala adat memiliki 

kedudukan yang sangat 

kuat di desa, tetapi dalam 

suatu pemerintahan tetap 

pemerintah desa yang 

berwenang di desa, jadi 

harus e namanya itu 

diskusi dulu tidak boleh 

juga kepala desa ambil 

keputusan sendiri nah 

sebaliknya juga kepala 

adat tidak boleh berkeras 

untuk keputusan  beliau itu 

saja diikuti.  adannya 

hubungan kerjasama 

antara kepala adat dengan 

pemerintahan desa, dimana 

keharmonisan antara 

kepala adat ini dengan 

kepala desa harus tetap 

Selalu kepala  adat 

bekerja sama atau 

berkoodinator dengan 

tokoh agama dan 

pemerintah dea atau 

kecematan. 
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terjalin supaya itu tetap 

antara kepal adat dengan 

pemerintah desa berjalan 

dengan satu tujuan demi 

kesejahteraan 

masyarakat.”   

 

 apakah di 

kecematan 

Lalonggasumeeto 

ini pernah adanya 

pelepasan makanan 

seperti dilaut? 

kita tidak ada, kalau 

misalnya tidak ada kaya 

dapat ikaan biasa bgitu 

tapi selama data disini 

tidak pernah ada, kalau 

saya dipulau biasa ada, 

tapi kalau di desa ini tidak 

ada. Misalnya kita baru 

masuk memancing 

ditempat baru biasa itu 

kita kasi turun. Ada itu 

istilahnya minta permisi 

minta mengola ikan.  

Pernah ada melepas 

makanan di laut 

kecematan 

Llonggasumeeto hanya 

saja bukan suku tolaki 

yang melakukan karna 

pada dasarnya adat suku 

tolaki tidak ada ynag 

melakukan pelepasan 

makan 

 

Nama : Muhammad Syarifuddin 

Jabatan : KASLE Pemerintahan Kantor Kecematan Lalonggasumeeto    

 

No Pertanyaan Jawaban Analisis penelitian 

1.  apakah ada ketua 

adat di kecematan 

lalonggasumeeto? 

iya.. jadikan ada susunan 

baru penyusunan PERDA 

itu hari, itu dia berlaku di 

kecamatan sekarang itu dia 

berdiri tidak ada wakil 

tidada yang ada cuma satu 

hanya ketua. Dulu itu kita 

kenal dengan Puutobu 

sekarang itu kita kenal 

dengan 

Toonomotuonokambo 

dikampung. Sekarang itu 

Puutobu hanya di 

Kecamatan. Kemudian di 

kampung itu ditambah lagi 

ada Pabitara setiap 

Pada awalnya Puutobu 

atau kepala adat hanya 

ada disetiap desa 

kecematan 

Lalonggasumeeto tetapi 

pada tahun 2020 adanya 

peraturan baru yang 

menyebutkan harus ada 

kepala adat pada 

kecematan 
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kampung nah kalau dulu 

Puutobu itu Pabitaranya 

bisa dari tempat lain karna  

kenyataannya tidak begitu 

karena tidak semua desa 

ada Pabitaranya tapi setiap 

desa harus ada Puutobu 

nya. 

Lalonggasumeeto 

sehingga pada setiap 

desa Puutobu berganti 

nama menjadi 

Toonomotuonokambo 

sedangakan dikecematan 

adalah Puutobu. 

2.  Apa bedanya 

Puutobu dengan 

Pabitara 

jadi kalau kalau Pabitara 

itu berhadapan langsung 

dengan eee katakanlah 

kalau dalam adat 

perkawinan nah ini 

pabitara kan dari 

perempuan, sementara 

kalau Tolea dari laki-laki 

nah ini mi mereka 

berhadapan langsung 

sementara 

tonomotuonokambo itu 

sama posisinya kepala 

desa hanyq satu kali dia 

bicara. Pertama itu kepala 

desa ada yg dia mau 

sampaikan baru 

Tonomotuonokambo. 

Hampir sama ini yang da 

sampaikan dengan kepala 

desa nah ini yang lama dia 

di kecematan 

Lalonggasumeeto, 

kepala adat di bisa juga 

berperan menjadi tolea 

atau pabitara yaitu 

orang-orang akan 

mengkawal ada 

penikahan yang akan 

berlangsung, Tolea dari 

pihak laki-laki dan 

pabitara dari pihak 

perempuan. 

3.  Puutobu apakah 

hanya 

menyelesaikan 

masalah 

perkawinan 

dikampung? 

: bukan, ketika ada 

permasalahan di Desa nah 

Puutobu mi yang 

dipanggil. Jadi intinya 

semua permasalahan di 

Desa harus mereka 

selesaikan bersama Kepala 

Desa dengan pak Imam. 

Pada dasarnya kalau ada 

masalah itu didiskusikan 

bersama tapi yang tetap 

ambil keputusan Kepala 

Desa. Tidak bisa juga 

Kepala Desa kepala desa 

Puutobu bukan hanya 

menyelesaikan masalah 

mengenai adat akan 

tetapi menyelesaikan 

segala sesuatu mengenai 

adat istiadat bahkan 

mengenai kehidupan 
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ambil keputusan kalau 

sendiri harus bersama. 

sehari-hari 

4.  Setelah perubahan 

Puutobu menjadi 

Toonomotuokambo 

apakah pernah 

disosialisasikan di 

Masyarakat agar 

masyarakat 

mengetahui 

belum, belum turun tapi 

kepala Desanya tapi waktu 

sosialisasi itu kita undang 

Kepala Desa dengan salah 

satu Tokoh. Jadi pada 

intinya mngkin sudah 

terwakilkan. 

Belum adanya sosialisasi 

mengenai perubahan 

nama kepala adat 

menyebabkan perbedaan 

pendapat dari 

masyarakat yang ada. 

5.  Apa tugas Puutobu 

di Kecamatan? 

menyelesaikan masalah,  

jadi artinya walaupun 

belum ada orang yang kita 

tunjuk sebagai Puutobu di 

kecamatan tapi kalau ada 

masalah didesa mereka 

masi mampu menyelesai 

masalahnya. 

 

Dikecematan kepala adat 

berperan menyelesaikan 

masalah yang tidak dapat 

lagi diselesaikan 

ditingkat desa. 

 

Nama : Uddin S.Sos 

Jabatan: KASUBAG Kepegawaian Kantor Kecematan Lalonggasumeeto  

No Pertanyaan Jawaban Analisis 

1.  apa peran kepala 

adat di kecematan 

lalonggasumeeto? 

nah Puutobu kan boleh 

dikatakan tempatnya 

bertanya masyarakat, 

untuk menyelesaikan 

masalah mmang dilibatkan 

beliau jadi maksudnya 

pemerintah desa dengan 

Puutobu kalau pemerintah 

desa untuk permasalahan 

secara umum sementara 

Puutobu secara adat. 

Memang mereka bekerja 

Dikecematan kepala adat 

berperan menyelesaikan 

masalah yang tidak dapat 

lagi diselesaikan 

ditingkat desa. 

danKepala adat dituntut 

untuk siap saat diminta 

oleh masyarakat. Bukan 
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sama tapi spesifikasinya 

dia di adat. Memang kan 

ada aturan ada Puutobu di 

Kecamatan hanya belum 

ada tapi tetap tempat 

bertanya masyarakat sama 

Puutobu. 

hanya di kecematan 

lalonggasu meeto tapi 

juga keluar daerah 

sekalipun seperti untuk 

adat pernikahan. 

2.  siapa yang 

memilih Puutobu 

kecamatan? 

 

Masyarakat yang memilih, 

masyarakat 

Lalonggasumeeto. Jadi 

kita panggil nanti misalnya 

2 atau 3 dari desa yang 

dituakan dengan sasaran 

kecamatan akan menunjuk 

siapa yang mengisi 

Puutobunya walaupun ini 

kita belum sempat. 

 Masyarakat memilih, 

kepala adat yang dipilih 

di kecematan adalah 

kepala adat yang ada 

didesa yang telah dibina, 

dan ditetapkan. 

3.  sejak kapan kepala 

adat dikecematan 

itu diberlakukan? 

 

baru ada keluar itu aturan 

2020 kah baru-baru ini ada 

puutobu untuk 

dikecematan ada masalah 

segala macam adat istiadat 

diselesaikan di oleh kepala 

adat. nah walaupun belum 

ada yang kita tunjuk 

tapikan masi ada yang di 

kmapung masi mampu 

begitu menyelesaikan 

masalah hanya terganti 

nama. 

 Adanya aturan kepala 

adat di Kecematan 

Longgasumeeto mulai  

pada tahun 2020 

4.  apakah ada 

perubahan 

mengenai adat 

setelah terbitnya 

peraturan PERDA? 

tidak ada yang berubah 

masi yang itu-itu terus 

kaya adat pekawinan dari 

sananya masi begitu terus 

belum ada berubah 

Dengan adanya 

peraturan perda,tidak ada 

perubahaan dalam 

pelaksanaan adat karna 

peraturan perda dibuat 

sesuai dengan adat yang 

ada. 

5.  apa perbedaan ada 

di adat di 

kecamatan lain 

dengan adanya peraturan 

PERDA itu otomatis sama 

semua akan sama 

Aturan yang seharusnya 

digunakan kepala adat 

kecematan 
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dengan di 

kecamatan 

Lalonggasumeeto 

ini? 

Lalonggasumeeto sama, 

hanya saja dalam 

penerapanya banyak 

kebijakan-kebijakan 

yang berbeda 

 

Nama : Nurma 

Jabatan:Kepala Desa di Desa Puunwonua  

No Pertanyaan Jawaban Analisis Penelitian 

1.  bagaimana sistem 

hukum di 

Kecematan 

Lalonggasumeeto 

ini? 

disini itu kepala adat sama 

petingnya dengan kepala 

desa ambil, karna itumi 

kalau ada masalah 

merekami dulu yang 

tangani, yang dudukan 

begitu ee.. Itu pak Imam, 

pak desa dengan ketua 

adat ada juga masyarakat 

lain. Tapi diliat juga 

Masalahnya kalau masi 

bisa diselesaikan to antar 

sini saja e.. Kekeluargaan 

begitu. Tapi kalau sudah 

menjurus ke kriminal nah 

polisi yang tangani. Jadi 

awalnya kekeluargaan 

dulu, mediasi dulu. Saya 

ambil contoh perkawinan, 

kann itu ada kasus seperti 

pemerkosaan nah itu 

kadang terjadi di desa-desa 

nah itu kita mediasi dulu 

kalau misalnya masi bisa 

secara kekeluargaan masi 

bisa atur damai. Tapi kalau 

misalnya itu sudah 

melanggar hukum seperti 

anak dibawa umur itu 

tidak bisa itukan kita yang 

pemerintah desa melangar 

aturan. Kan ada sekarang 

aturanya misalnya kasus 

 



 

35 

 

perkawinan, nah sekarang 

kan kalau umur 

perempuan dibawa 19 atau 

laki-laki dibawa 21 tahun 

belum bisa melakukan 

perkawinan tapi  karna to 

kita anana kita tidak tau 

baru sudah terjadi, jadi 

dalam hukum agama jadi 

tetap kita nikahkan. Tapi 

negara tidak mengeluarkan 

surat nikah jangankan 

surat nikah buku nikah 

saja tidak keluar, hanya di 

akui sama masyarakat. 

2.  Bagaimana kepala 

desa bekerja sama 

dengan kepala adat 

dalam  

mempertahankan 

adat? 

walaupun istilahnya ana 

muda sekarang sudah 

modern, pendidikannya 

sudah ini tapi namanya 

adat nda busa juga kita 

mau hilangkan adat dek, 

mau majunya Indonesia 

karna Indonesia ini keras 

adat dek sudah ciri 

khasnya. Jadi walaupun 

teknologi bagaimana 

berkembang tapi adat tidak 

bisa dihilangkan walaupun 

sudah tidak sekental dulu 

tidak segala-galanya jadi 

kita seimbangi antar adat 

dan moderen agar tidak 

terbentur 

Adat akan terus ada 

meski tanpa meski 

adanya peran pemuda 

karna adat merupakan 

hal selalu ada contoh 

dalam pernkahan 

3.  apakah ada usaha 

pemerintah 

memperkenalkan 

adat kepada 

pemuda di 

kecematan 

Lalonggasumeeto? 

iyaa sudah memang bgitu, 

ini juga yang kemarin 

itukan sudah kita usulkan 

lewat anggaran dana desa 

untuk pelatihan tandolea 

to. Tandolea itu pembicara 

kedua belah pihak spaya 

anana kita tetap lestarikan 

karna susah juga itu. 

Istilahnya bgitu harus yang 

berani bicara dan memang 

dasarnya maksudnya 

otodidak. 

Adanya Rencana 

pelaksanaan kegiatan 

pengenalan adat 

menggunakan dana desa. 
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Nama :Ibu Juaria S.Pd 

 Jabatan:Kepala Desa Tolawawo  

No Pertanyaan Jawaban Analisis Penelitian 

1.  Apakah di desa 

masi ada kepala 

adat? 

ada, sebenarnya ini 

Puutobu artinya orang tua 

kampung yang dituakan 

yang sudah tau seluk beluk 

adat dan sisi adat.Hanya 

karna tidak adanya minat 

anak muda ini jadi susah 

untuk mengkader akhirnya 

kepala adatl biasa  tampil 

jadi Tolea, biasa juga 

malah dipanggil 

dikampung tetangga. 

Kepala adat adalah tetua 

yang ada dikecematan 

yang mengetahui seluk 

beluk adat dan wilayah 

2.  Apakah kepala adat  

masuk di struktur 

desa? 

Dulu sejak dari dulu tidak 

masuk tapi sekrang sudah 

masuk.SK ini di buat dari 

desa di tandatangani oleh 

desa. Kalau dulu itu tidak 

hanya merupakan 

keterampilan saja, tau 

berbahasa daerah dengan 

fasih 

 

3.  apa peran kepala 

adat di kecematan 

lalonggasumeeto. 

Ada masalah pernikahan 

makanya yang mewakili 

pihak laki-laki itu namanya 

Tolea atau kuru bicaranya 

yang membicarakan, 

kemudian yang mewakili 

dari pihak perempuan 

Pabitara yang diamanahkan 

oleh orang tua perempuan 

untuk menerima adat itu. 

Ha sedangkan itu Puutobu 

itu bahasa tolaki nah arti 

bahasa indonesianya itu 

Peran kepala adat yaitu 

untuk menyelesaikan 

masalah di kecematan 

lalonggasumeeto. 

bekerjasama antara 

kepadla adat dan kepala 
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orang tua kampung. Jadi dia 

yang tau asal usulnya itu 

kampung artinya mendiami 

kampung sebagai yang 

dituakan makanya dia yang 

mengetahui 

desa 

4.  Bagaimana ibu 

bekerja sama 

dengan kepala 

adat? 

begitu karna kepala adat 

ini maksudnya orang tua 

kita jadi kita dengar juga 

bgitu arahanya 

masukannya jadi tidak 

boleh kita berfikir bahwa 

ohh ini saya kepala desa 

jadi saya berhak 

ambilkeputusan, nda bgitu 

kita harus selaras begitu 

jalan sama-sama apalagi 

sekarang pemerintah juga 

sudah akui itu 

keberadaanya jadi semakin 

kuat peganganya begitu 

Kepala adat selalu 

bekerja sama dengan 

kepala desa karna selain 

tidak bertentangan 

dengan agama, adat juga 

harusnya tidak 

bertentangan dengan 

pemerintahan. 

 

Nama : H. Umar Mitu BA 

Jabatan :Imam Desa Kecematan Lalonggasumeeto  

No Pertanyaan Jawaban Jenis Penelitian 

1.  sejak kapan bapa 

menjadi Imam di 

desa 

Lalonggasumeeto 

ini? 

Sudah lama  Imam desa sudah ada 

sejak lama di desa 

Llonggasumeeto 

2.  apakah dalam 

menyelesaikan 

masalah desa, 

imam desa juga 

kalau diundang, seperti 

rapat keluarga mau kawin, 

rapat di desa umpamanya 

ada dana nah kalau 

diundang semua 

masyarakat maka 

diundang juga imam desa. 

Kalau masalahnya 

Imam desa tidak selalu 

ikut andil dalam proses 

pelaksanaan adat tolaki 

hanya saja dalam 
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ikut andil? pelecehan bgitu kalau 

diundang juga kita pergi. 

Tapi memang biasa 

diundang kalau ada hal2 

aneh seperti pelecehan, 

tapi kalau sudah datang 

polisi ambil itu sudah 

bukan kita diundang karna 

kalau polisi datang 

langsung dibawa orangnya 

yg melakukan pelecehan, 

pemerkosaan biasa anak-

anak itu polisimi datang 

ambil.  

pelaksanaan adat selalu 

sejalan dengan agama. 

3.  apakah di 

kecematan 

Lalonggasumeeto 

masalah bisa 

diselesaikan hanya 

melalui jalur 

keluarga? 

Biasa kekeluargaan tapi 

biasa juga tidak seperti 

yang baru-baru ini 

keluarga ini tidak mau 

padahal mau membayar ini 

pelaku 15 juta spaya 

jangan dilaporkan tapi 

yang punya anak tidak 

mau. Anak masi 11 tahun 

yang kurang sehat ini 

diperkosa oleh 2 laki-laki 

tua yang satunya ini duda 

yang satunya lagi masi ada 

istrinya bahkan ada 

anaknya satu. Awalnya 

anak ini sering dipanggil 

kerumahnya ini duda nah 

orang curiga tapi 

pertamanya itu anak-anak 

cuma da bilang ini anak-

anak hanya datang cuci 

piring tapi setelah dirayu-

rayu akhirnya dia jujur. 

Tiba ditangkap ini yang 

satunya dia terseret juga 

karna katanya tidak sendiri 

ini duda 

Jika terjadi masalah 

dikecematan 

Lalonggasumeeto maka 

terlebidahulu dibicara 

kepada kedua bela pihak 

apkah ingin melalui jalur 

keluarga atau jalur 

kepolisian, karna tidak 

ada paksaan jalun mana 

akan ditempuh. 

4.  apakah selaku 

imam desa pernah 

menyelesaikan 

kalau ada masalah didesa 

begitu bukan imam desa 

yang selesai tapi 

kompromi dengan Kepala 

Desa dengan pemerintah 

setempat nah ikut juga 

imam bekerja sama semua. 
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masalah di desa 

bersama kepala 

adat? 

5.  apakah suku lain 

menerima aturan 

yang diterapkan 

suku tolaki di 

wilayah ini? 

disini bukan hanya tolaki 

ada juga makasar, Jawa, 

kalau penduduk disini 

tidak memilih suku seperti 

ini yang baru baru itu 

orang Makassar. Ini kepala 

adat Tolaki semua ikut 

selesaikan di rumahnya 

pak Desa dipanggil juga 

polisi 

Dikecematan 

lalonggasumeeto bukan 

hanya suku tolaki akan 

tetapi masyaraka yang 

selain suku tolaki 

menerima aturan yang 

ada di kecematan 

Lalonggasumeeto 

6.  apakah adat ini 

bertentangan 

dengan agama? 

tidak ada karna itumi kita 

ada pegangan aturan 

Kalosara jadi itu ada diatur 

tidak boleh langgar agama 

bgitu. 

Adat tolaki dan agama 

islam tidak bertentangan 

krna pada aturan 

penerapan kalosara ada 

peraturan mengenai 

pelaksanaan ada yang 

tidak boleh bertentangan 

agama. 

 

Nama :Satir Abdullah  

Jabatan :Bendahara Kecematan Lalonggasumeeto  

No Pertanyaan Jawaban Analisis Penelitian 

1.  apakah ada kepala belum ada itu Puutobu 

kecamatan  sebenarnya 
Peraturan PERDA tahun 
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adat di kecematan 

lalonggasumeeeto? 

harusnya ada tapi belum 

ada yang ditunjuk 

orangnya nada kalau di 

desa ada 

 

2020 mengharuskan 

adanya kepala adat di 

kecemaran akan tetapi 

sampai saat ini belum 

ada kepala adat yang 

terpilih dikecematan. 

2.  apa perbedaan 

Puutobu kecamatan 

dan Puutobu desa? 

 

jadi skalanya kalau 

puutobu Kecamatan itu 

membawa membawahi 

Puutobu  desa itu bedanya 

hanya sebatas koordinasi 

saja kalau ada yang 

kurang jelas barangkali di 

desa saat membawa adat 

jelas dia berkoordinasi 

dengan kepala adat yang 

di kecamatan kan Puutobu 

itu kepala adat orang yang 

dituakan di desa yang 

memang mengurus adat di 

setiap desa itu Puutobu 

nah lain juga Pabitara 

Puutobu kecematan dan 

puutobu desa sama-sama 

menyelesaikan masalah 

mengenai adat, tetapi 

pada pelaksanaanya ada 

perbedaan yaitu 

dikecematan puutobu 

berperan menyelesaikan 

masalah apabila masala 

tersebut tidak dapat lagi 

diselesaikan didesa. 

3.  apa perbedaan 

Puutobu dengan 

Pabitara? 

Puutobu mengurus 

masalah adat sedangkan 

pabitara orang yang 

ditunjuk Kepala Desa untuk 

menjalankan itu adat. 

Karena beda itu pabitara 

dengan Puutobu pabitara itu 

Puutobu bertugas untuk 

menyelesaikan segala 

sesuatu mengenai adat 

semantara pabitara atau 

toleah hanya 

menyelesaikan masalah-

masalah tertentu 
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kan yang Sorong adat 

misalnya pada pernikahan 

yang tanya berapa apa 

Katanya 

misalnya pernikahan 

4.  apakah Puutobu  

memiliki SK di 

kecamatan ? 

Iya Kebetulan saya ini 

bendahara jadi dia itu punya 

sk maka punya anggaran di 

kecamatan tapi sampai 

sekarang belum ada itu 

yang ditunjuk 

 

5.  siapa yang pilihan 

Puutobuo 

kecematan? 

semua masyarakat yang 

ada di kecamatan 

lalonggasumeeto Jadi 

sebenarnya itu sudah ada 

sudah ada perintah dari 

anggota dewan tapi sampai 

sekarang belum ada 

pemilihannya 

 

6.  Apa kendala  

belum 

terlaksananya 

pemilihan kepala 

adat di kece 

kecamatan 

sudah pernah diadakan 

rapat hanya dapatCorona 

jadi diabaikan dulu 

pemilihan ketua adat itu 

karena nanti kita menyalahi 

protokol kesehatan 

makanya sampai saat ini 

belum ada pemilihan ketua 

adat di kecamatan 

lalonggasumeeto ini 

Adanya covid-19 

menjadi alasan belum 

terlaksananya pemilihan 

kepala adat di ecematan, 

karna larangan 

berkumpul. Sementara 

pemiliha kepala adat 

harus dihadiri oleh 

masyarakat kecematan 

lalonggasumeeto. 

7.  dana untuk 

Puutobu digunakan 

untuk apa? 

Jadi uang yang untukku 

tahu itu karena sekarang 

belum ada kita alihkan kita 

gunakan untuk transportasi 

Kegiatan kecamatan 

lumayan Rp900.000 itu 

Pada kecematan 

Lalonggasumeeto ada 

dana yang disiapkan, 
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selama 3 bulan itu karna belum adanya 

Puutobu yang ditunjuk 

maka dana dialihkan 

pada keperluan 

transportasi di 

kecematan 

Llonggasumeeto 

8.  apakah bisa 

Puutobu ini 

menjadi Tolea atau 

Pabitara juga? 

bisa, sa jadi itu  ketua adat 

hanya untuk berbicara 

memberi saran. kalau 

pabitara itu yang Sorong 

adat atau yang terima itu 

adat tapi tidak bisa masuk 

diruang lingkup kepala 

adat. 

Kepala adat mengetahui 

segala sesuatu mengenai 

adat maka Puutobu bisa 

menggatikan peran Tolea  

9.  Jadi siapa yang 

memberi SK 

kepada kepala adat 

di kecamatan? 

 

kalau di kecamatan yah 

bapak camat kalau di desa 

kepala desa. 

Kepala adat di 

kecematan 

Lalonggasumeeto di SK 

kan oleh camat 

Lalonggasumeeto 

sementara didesa di 

Skkan oleh kepala desa 

10.  apakah setiap desa 

ada Tolea? 

jadi ada beberapa desa 

yang tidak memiliki Tole 

atau pabitara Seperti pak 

Samiun itu hanya sendiri 

sebagai kepala adat tapi 

tidak masalah karena Bapak 

Samiun bisa menjadi 

Pabitara juga karna kan itu 

kerjanya hanya terima dan 

sorong adat. 

Di kecematan 

lalonggasumeeto ada 

yang namanya tolea 

tetapi tidak semua desa 

memiliki tolea sehingga 

kepala adat berperan 
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untuk menggatikan tolea  

11.  adakah aturan 

tertulis mengenai 

tugas kepala adat? 

kalau tingkat kabupate 

Setahu saya sudah ada 

aturan yang mengatur hal 

tersebut seperti ketetapan 

apa-apa saja yang 

dibutuhkan pada saat 

pelaksanaan adat contoh 

adat Pernikahan 

Ada aturan tertulis 

kepala adat hanya saja 

tidaksemua ugasnya 

tertulis pada aturan 

tersebt.. 

 

Nama : Sunartin 

Jabatan : Masyarakat kec. Lalonggasumeeto 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Penelitian 

1.  Di setiap desa di 

Kecematan 

Lalonggasumeeto 

ini apakah ada 

kepala adat? 

Ada Dikecematan lalonggasu 

meeto ada kepala adat 

yang di sebut Puutobu, 

sedangkan di setiap desa 

disebut dengan 

Tonomotuo. 

2.  apa saja tugas 

kepala adat yang 

ibu ketahui?  

kaya bawa adat diami 

semua. 

Kepala adat berperan 

untuk menympaikan dan 

menyelesaikan masalah 

adat 

3.  apakah penting 

Kepala Adat untuk 

ada?  

 

iya penting karna kalau 

tidak ada maka tidak jadi 

itu semua. Kalau tidak ada 

kepala adat maka tidak 

Kepala adat merupakan 

hal penting yang penting 

di kecematan bahkan 

harus ada. Karna ada 
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jadi itu menika karna tidk 

ada tabg bawa adat 

peran-peran kepala adat 

yang tidak bias digantikn 

oleh orang lain. 

4.  apakah ibu pernah 

berinteraksi 

langsung dengan 

kepala ada untuk 

menyelesaikan 

masalah? 

ini sa mau kasi menika sa 

punya anak. Maka diami 

ini yang urus semua. 

Karna anakku laki-laki 

jadi kita yg pergi itumi 

Kepala Adat yang bawa 

semua 

Sering adanya interaksi 

oeh kepala adat dengan 

masyarakat karna ada 

kegiatan yang tidak bias 

lepas dari kepala adat 

seperti pernikahan. 

5.  bagaimana 

pemilihan Kepala 

Adat? 

dia ini tidak sama dengan 

kepala desa mencalonkan. 

Tapi kita rembukkan juga 

kita musyawarah juga pilih 

karna kita liatmi juga 

keseharianya bagaimana 

jadi nda sembarang bgitu 

kita pilih. 

Menentukankepala adat 

berbeda halnya dengan 

kepala desa. Kepala adat 

yamgakan dipilihtelah 

melalui beberapa 

tahapan salah satunya, 

mayaraakat telah melihat  

bagaimana keseharian 

kepala adat. 

 

 

 

Nama: Ibu Ratna 

Jabatan: Kepala Yayan MAS AL-Irsyad 



 

45 

 

No Pertanyaan Jawaban Analisis 

1.  Apa peran kepala 

adat yang Ibu 

ketahui di 

kecamatan 

lalonggasumeeto? 

pertama itu peran kepala 

adat itu terhadap 

masyarakat yaitu 

menyatukan pendapat 

sesama  antara sesama satu 

dengan yang lain 

kemudian Dia sangat 

berperan aktif baik 

terutama itu akhlakul 

karimah kalau suara itu itu 

ada daun sirih itu cerminan 

bahwa hati itu sebenarnya 

nya bisa disatukan dengan 

baik itu perbedaan bagitu 

pada tutur kata selalu 

menjurus kepada akhlakul 

karimah kalau kalau sudah 

terjadi kesalahan 

kesalahpahaman biasa itu 

kita tanpa terkontrol 

dengan ucapan-ucapan itu 

tetapi dengan adanya kalo 

Sara bagaimanapun 

perbedaan pendapat itu 

kalau sudah ada sudah 

turun itu kalau Sarah maka 

dia akan baik salah satu 

perwujudan dari losara 

kalo Sara penyelesaian jika 

terjadi masalah seperti 

juga dalam peminangan 

misalnya kalau laki-laki 

dia tidak mampu 

membayar yang bisa 

menyatukan suasana 

dengan baik ya ini 

kalosara kemudian dalam 

pendidikan selama tidak 

bertentangan dengan 

agama maka bisa diambil 

karena itu tu persatuan 

kerukunan dengan 

silaturahmi juga kan kalau 

ada kesalahpahaman sudah 

ada ini kalau Sarah.  

 biasa dalam satu tahun 

Peran kepala adat di 

kecematan 

lalonggasumeeto sangat 

besar yaitu menyatukan 

kembali jika terjadi  

kesalah pahaman antara 

satu dengan yang lainya 
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dua kali diadakan 

pelatihan biasa juga 2 

tahun karena itu supaya 

adat di tahu sama 

masyarakat supaya 

masyarakat mengerti 

Tujuan sebenarnya itu kalo 

Sara jadi seperti 

memberikan edukasi 

kepada masyarakat agar 

masyarakat paham 

mengenai adat istiadat 

suku Tolaki 

1.  Apakah peran atau 

sikap-sikap kepala 

adat dapat 

digunakan di dunia 

pendidikan kepada 

pemimpin 

pendidikan 

pendidik atau 

tenaga 

kependidikan 

sangat karena kepala adat 

mampu memberikan 

keteladanan sikap yang 

baik terhadap di 

pendidikan guru maupun 

kepala sekolah karena dia 

seakan-akan sejalan itu 

makanya saya katakan tadi 

bawa itu sejalan karena 

peran kepala adat itu 

sangat penting mau di 

dalam masyarakat 

tempatnya bertugas 

maupun di luar dapat 

menjadi penyelesai 

masalah atau pengambil 

keputusan dengan tutur 

katanya nya yang dapat 

diterima makanya bisa 

digunakan dalam dunia 

pendidikan atau pemimpin 

bisa juga dalam 

pendidikan karakter 

Karena anak-anak 

sekarang membutuhkan 

pendidikan karakter seperti 

kebiasaan di dalam 

pendidikan tata bahasa 

sampai kepada masyarakat 

berkaitan satu dengan 

yang lain.  

Sifat-sifat kepala adat 

dapat digunakan dalam 

pendidikan seperti sifat 

dalam pengambilan 

keputusan dan 

penyelesaian masalah 

menggunakan tutur kata 

yang baik tanpa 

menyinggung salah satu 

pihak 

2.  ibu sendiri Apakah 

pernah 

menggunakan 

sikap-sikap kepala 

dulu saya pegang sejarah  

sejarah kebudayaan islam 

kalau kita melihat peran 

dari tokoh adat yang masa 

adat juga di terapkan 

pada proses 
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adat dalam dalam 

penyelesaian 

masalah di sekolah 

lampau yang seakan-akan 

sudah Terlupakan 

mempelajari Kalau Sarah 

apa sebenarnya jadi kalau 

salah itu ada tujuannya 

kemudian daun yaitu daun 

sirih ada juga 

kegunaannya semua itu 

yang ada dalam Kalau 

Sarah semua ada artinya 

dan merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan dari masa lalu 

sehingga kita masih bisa 

menerimanya Nah ini bisa 

kita ajarkan kepada siswa 

pembelajaran, yaitu 

mengajarkan kepada 

siswa untuk mengenal 

adat istiadat. Seperti 

makna dari simbol-

simbol kalosara. 

3.  bagaimana ibu 

merespon apa bila 

ada masalah dari 

pendidik atau 

tenaga pendidikan 

dilingkungan 

sekolah 

Jika ada kesalahan saya 

menyampaikan dengan 

tutur kata yang gampang 

dipahami baik pendidik 

maupun tenaga 

kependidikan serta kita 

pastinya berusaha supaya 

tidak ada yang tersinggung 

dari perkataanya kita.  

Seperti  juga kepala adat 

dalam masyarakat  kalau 

mau selesaikan masalah 

pasti bicara banik-baik 

tidak mungkin langsung 

marah-marah tanpa tau 

sebabya. Ha kita juga 

kepala  madrasah bisa 

menampung semua 

keluhan2 guru supaya bisa 

memperbaiki bagaimana 

itu yang terbaik untuk 

memperbaiki itu memang 

harus sebagi bentuk 

perubahan selanjutnya. 

 

Jika terdapat kesalahan, 

pemimpin melakukan 

penyampaiangan dengan 

mengguakan tutur kata 

yang baik agar diterima 

oleh pendidik atau tenaga 

pendidik. 

4.  Bagaimana caranya 

berinteraksi dengan 

tenaga pendidik 

dalam rapat itu biasa saya 

ungkapkan  kepada 

pendidik, tenaga 

kependidikan agar mereka 

paham itu oh ini yang 

terbaik sebenarnya itu 

Adanya interaksi terbuka 

pada saat rapat untuk 

mengetahui apa yang 
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atau tenaga 

kependidikan 

supaya agar ibu 

tahu bahwa ada 

masalah dalam 

proses pelaksanaan 

tugas pendidik atau 

tenaga pendidikan 

bukan cuma saya saya 

ambil semua pendapatnya. 

menjadi keluhan-keluhan 

pimpinan maupun 

pendidik dan tenaga 

pendidik 
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LAMPIRAN 2 

HASIL DOKUMENTASI 

2.1.  kalosara (simbol adat tolaki) 

  
 

2.2. Wawancara Bersama Bapak Samiun Kepala Adat di Desa Tolawawo 

  
 

2.3. wawancara Bersama Bapak  Syarifuddin KASLE Pemerintahan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.4. Wawancara bersama bapak Satir Abdullah, Bendahara Kecematan 

Lalonggasumeeto   

  
 

2.5. Wawancara bersama Bapak Makmur S.P Kasubag keuangan 

  
 

 

4.6. Wawancara bersama Bapak Podi Kepala Adat desa Puwuna 

  
 

 



 

 

 

 

4.7. Wawancara bersama Bapak H. Tahir Kepala Adat desa Lalombonda 

  
 

4.8. Wawancara bersama Bapak Musaruddin Kepala Desa Lalombonda 

 

  
 

4.9. Kepala Desa Tolawawo  

  
 

 



 

 

 

 

4.10. kantor Kecematan Lalonggasumeeto 

  
 

 

4.11. Peta Kecematan Lalonggasumeeto 

  
 

4.12.  Struktur Organisasi  Kececematan Lalonggasumeeto 

  
 



 

 

 

 

 

 

4.13. Wawancara Bersama Imam Desa Kecematan Laonggasumeeto 

 

 
 

4.14. Wawancara Bersama Ibu Sunartin Warga Desa Lalonggasumeeto 

 

 
 

4.15. Wawancara Bersama Kepala Dusun Desa Ibu Muri Desa Lalonggasumeeto 
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