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Pengantar
Selintas sejarah desa
Desa (bahasa setempat Ngata) Toro telah terbentuk beberapa abad
lampau dan telah mewujudkan sebuah komunitas yang mapan sejak
masa pra-kolonial. Tidak ada catatan yang pasti tentang masa desa
ini terbentuk. Namun, penuturan orang-orang tua mengisahkan
bahwa pada masa pra-kolonial masyarakat Toro telah mengalami
tiga periode kepemimpinan, yaitu di bawah kepemimpinan Mpone,
Ntomatu, dan Menanca (Balawo). Kisah lisan ini disertai penegasan
tambahan bahwa periode masing-masing tokoh ini berlangsung
cukup lama.
Peta partisipatif Desa Toro

Mpone merupakan tokoh yang merintis cikal bakal terbentuknya
komunitas Toro. Ia adalah kepala rombongan yang mengungsi
dari Malino dan yang kemudian membentuk generasi pertama
penduduk asli Toro. Malino adalah pemukiman asal mereka
(kampung tua) yang terletak sekitar 40 km arah barat daya Desa
Toro sekarang. Mitos setempat mengisahkan bahwa kepergian
mereka dari kampung tua itu adalah karena serangan mahluk halus
(bunian). Akibat serangan ini hampir seluruh penduduk Malino
musnah. Hanya beberapa keluarga yang berhasil menyelamatkan
diri. Setelah berpindah-pindah dari beberapa tempat, pelarian dari
Malino ini akhirnya menetap di lokasi Desa Toro sekarang.
Di bawah kepemimpinan Balawo, demikian menurut kisah lisan,
kegiatan pembukaan hutan dan penataan pemukiman berlangsung
lebih sistematis. Pada masa itu, komposisi penduduk Toro juga
mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan jumlah
penduduk ini terutama berpangkal dari beberapa keluarga isteri
Balawo yang berasal dari Rampi, sebuah daerah yang kini termasuk
wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Setiba di Toro, oleh
Balawo mereka diberi lahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
Mereka selanjutnya membaur dengan penduduk asli Toro melalui
hubungan perkawinan.
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Pada masa pra-kolonial, komunitas Toro seperti halnya komunitas
desa-desa sekitarnya merupakan “Republik Desa“ dalam arti
sebenarnya (doorpsrepubliken), yakni kesatuan sosial politik
otonom yang selain mempunyai harta kekayaannya sendiri juga
berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Komunitas ini berada di luar perhatian kerajaan Islam yang berada
di daerah pesisir. Selain karena letaknya yang terlalu jauh di
pedalaman pegunungan, juga karena perhatian kerajaan-kerajaan
Islam ini lebih tertuju keluar, yakni pada perdagangan antara pulau
dan regional melalui jalur transportasi laut.
Hubungan antara komunitas Toro dengan desa-desa di sekitarnya
membentuk sebuah federasi antar desa yang bersifat longgar dengan
otonomi penuh dari setiap anggotanya. Federasi ini dibentuk untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan politik dan pertahanan dalam
menghadapi perang antar suku, namun selanjutnya juga diperkuat
oleh hubungan ekonomi, jalinan kekerabatan, dan ikatan-ikatan
moral kekerabatan dan solidaritas.
Integrasi komunitas Toro kedalam struktur politik ini, baik semasa
kolonial maupun kemerdekaan, telah membuatnya memperoleh
berbagai rangsangan perubahan yang lebih intens dan luas.
Semenjak itu, komunitas ini mengalami transformasi mendasar yang
menjangkau segi-segi paling asasi dalam proses-proses perumusan
kembali identitas, keagamaan, penataan teritori dan pemerintahan,
transformasi landskap, dan perubahan sosial lain secara umum.

•
•
•

Bulu Podoroa atau secara administratif sebelah timur dengan
Kaduwa dan Katu (Ue Biro dan Ue Hawuraga)
Bulu Mahue dan Potovoa Noa atau secara administratif
sebelah Selatan dengan O’o Parase dan Lawua ;
Bulu Tobengi dan Ue Halua atau secara administratif sebelah
barat dengan Sungku dan Winatu ;

Wilayah pemukiman dan pertanian Desa Toro merupakan sebuah
hamparan lembah yang dikelilingi pegunungan dengan dua barisan
bukit yang menjulur keluar. Dengan kontur seperti ini perkembangan
perkampungan mengikuti kontur fisik yang ada dan membentuk
serupa huruf “W“ apabila dilihat dari sisi kawasan Taman Nasional
Lore Lindu. Wilayah pemukiman penduduk terkosentrasi di salah
satu potongan yang hampir simetris, sementara wilayah persawahan
tersebar di sepanjang jari-jari huruf “W“ tersebut.
Struktur demografis dan pemukiman
Hingga tahun 2004, jumlah penduduk Toro telah mencapai 2006
jiwa terdiri dari 543 keluarga. Dengan jumlah ini tingkat kepadatan penduduk di Toro, dibandingkan luas seluruh wilayah adat
yang diklaim, adalah 87 orang/km². Tabel berikut ini memperlihatkan data kependudukan di Toro secara lebih rinci.
Data Kependudukan Ngata Toro, 2005
Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah

Kondisi geografis
Keseluruhan wilayah Ngata Toro, termasuk wilayah adat yang
diklaimnya, didominasi oleh daerah pegunungan. Di dalam
wilayah ini mengalir beberapa sungai besar seperti: Sungai Sopa,
Biro, Pangemoa, Alumiu, Pono, Bola, Mewe dan Kadundu.
Batas-batas wilayah adat yang diklaim masyarakat Toro adalah:
•
Bulu (gunung) Taweki atau secara administratif sebelah
utara dengan Ngata Mataue dan Lindu ;
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Komunitas Toro yang sekarang dikenal dengan Ngata Toro
terbentuk pada 1950-an, yaitu pada saat kedatangan orang Rampi
dalam jumlah yang cukup besar. Perpindahan itu terjadi ketika
berlangsungnya pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar pada awal
tahun 1950-an di Propinsi Sulawesi Selatan.
Masuknya orang Rampi secara bergelombang ini telah
meningkatkan jumlah kelompok masyarakat ini di Toro. Namun,
keragaman kelompok masyarakat di Toro tidak terbatas pada orang
Rampi semata. Pada akhir 1960-an, Toro kembali menampung
migrasi kelompok masyarakat Uma yang berasal dari Kulawi
bagian barat. Berbeda dari pola migrasi sebelumnya, kedatangan
orang Uma ke Toro ini merupakan bagian dari proyek pemukiman
kembali(resettlement) yang dilakukan secara paksa oleh pemerintah
terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap terasing
dan terbelakang.
Dengan sejarah demografi ini, maka komposisi penduduk Toro saat
ini terdiri atas tiga kelompok dominan, yaitu orang Moma sebagai
penduduk asli dengan jumlah mayoritas, orang Rampi dan Uma
sebagai etnis pendatang yang jumlahnya juga cukup signifikan.
Yang menarik, keragaman kelompok masyarakat ini ternyata
telah menciptakan struktur pemukiman yang terdistribusi menurut
kelompoknya sehingga menciptakan boya-boya (dusun-dusun)
dengan komposisi penduduk yang secara etnis relatif homogen.
Orang Moma terkonsentrasi di Boya 1, 2, 3 dan sebagian Boya 4
sedangkan orang Rampi di Boya 5 dan 7 dan orang Uma terpusat
di Boya 6
Meskipun keragaman kelompok masyarakat di Toro ini membentuk
pola pemukiman yang saling terpisah, namun keragaman ini dalam
derajat tertentu telah dirajut oleh ikatan-ikatan kekerabatan dan
yang telah dimapankan oleh rasa saling hormat menghormati dan
saling menghargai antara penduduk asli dan penduduk pendatang.
Semua orang Toro menyebut diri dengan ‘kami adalah masyarakat
Toi Toro’.
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Ngata Toro

Mitos asal-usul
Mitos asal-usul memiliki kedudukan yang penting di masyarakat
Toro dan amat sentral bagi proses identifikasi kelompok dan
penumbuhan kesadaran akan kesatuan dan sekaligus perbedaan.
Proses identifikasi semacam ini merupakan hal yang amat perlu
bagi masyarakat Toro, terutama untuk memproduksi pranata sosial
yang ada dengan melibatkan segenap unsur di masyarakat Toro.
Dengan demikian, meskipun mitos mengisahkan kejadian-kejadian
yang tidak biasa ditemui di dunia nyata, mitos bukanlah cerita
kosong belaka tanpa makna. Mitos di Toro merupakan merupakan
unsur yang menggambarkan ”angan-angan sosial” yang ikut
membentuk identitas pada kelompok dan makna pada sejarahnya.
Angan-angan sosial tersebut terbangun dari berbagai unsur
peristiwa nyata, realitas sosial, dan lingkungan fisik kelompok
yang bersangkutan. Suatu pernyataan mitos tentang kejadian masa
lampau berfungsi sebagai “cerminan bagi kehidupan masa kini”.
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AMAN dok

Konon kisah terjadinya banjir di awali dengan pertengkaran
dua kakak beradik yang memperebutkan tambur emas (karatu
bulawa). Salah satu dari mereka yang bertengkar memotong
kaki kucing, kemudian dipakai untuk menabuh tambur
tersebut dengan sekeras kerasnya. Padahal kucing dianggap
hewan keramat yang menurut kepercayaan tidak boleh
dimandikan, apalagi sampai diusik dan disakiti. Diyakini,
tindakan semacam itu akan mendatangkan bencana besar.
Tidak lama setelah pemotongan kaki kucing, menjelang sore
hari, hujan mendadak turun dengan derasnya disertai angin
ribut dan bunyi petir yang meledak-ledak. Kegelapanpun
meliputi pemukiman, pohon-pohon mulai bertumbangan,
tanahpun mulai longsor.

Perempuan Toro

Ada tiga mitos yang hidup di tengah masyarakat Toro yang
menjelaskan tentang asal-usul dan identitas kolektif mereka. Dalam
bahasa Kulawi Moma kata ‘Toro’ berarti ‘sisa’. Pengertian ini
mengacu pada suatu wilayah yang ditinggal pergi oleh penduduknya
sehingga telah menjadi hutan belantara dan bukan merupakan
pemukiman lagi. Selain itu, juga mengacu pada pelarian sisa-sisa
penduduk kampung Malino yang akhirnya menempati wilayah
yang telah ditinggalkan tadi. Kedua mitos ini saling berkaitan
dan dirajut oleh mitos ketiga tentang kegiatan berburu “Balu”
(bangsawan Kulawi). Ketiga mitos ini secara bersama-sama saling
terjalin erat sebagai kisah terbentuknya komunitas Toro.
Berikut ini adalah narasi dari ketiga mitos yang hidup di tengahtengah masyarakat Toro akan diuraikan pada bagian berikut ini.
•
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Mitos tentang tempat.
Mitos pertama ini mengisahkan tentang lokasi yang sekarang
ini membentuk Ngata Toro. Dikisahkan tentang riwayat
tempat ini yang semula didiami oleh etnis Uma. Bencana
banjir besar dan longsor menyebabkan tempat ini ditinggalkan
oleh penduduknya. Tempat pemukiman itu kemudian
berubah menjadi danau setelah terjadinya banjir besar itu.

Ini berlangsung selama tiga hari tiga malam. Akhirnya
pemukiman ini hancur lebur dilanda bencana alam dan
menjadi sebuah danau.
•

Kisah pelarian orang Malino
Berbeda dengan mitos pertama yang mengisahkan riwayat
sebuah tempat, mitos kedua menceriterakan tentang
penduduk Malino yang diserang oleh makhluk halus sehingga
melarikan diri dari kampungnya. Para pelarian Malino inilah
yang membentuk satu perkampungan baru yang dikenal
dengan nama Toro yang sekarang.
Konon kisahnya diawali dengan permainan gasing antara
anak-anak penduduk Malino dengan anak orang bunian.
Anak-anak bunian menggunakan gasing dari emas dan gasing
anak-anak Malono dikalahkan semuanya. Anak-anak Malino
melapor kepada orang tuanya bahwa tadi siang mereka
bermain gasing dengan orang yang tidak dikenal. Gasing
mereka semuanya berwarna kuning mengkilap, demikian
pula anak-anak tak dikenal tersebut. Keesokan harinya orang
tua dari anak-anak penduduk Malino membunuh anak yang
memakai gasing emas dan mengambil gasing emasnya.
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Sore setelah peristiwa itu terdengar suara yang bergemuruh
seperti orang yang sedang berperang. Namun, tidak ada
siapapun yang terlihat selain parang dan tombak yang
beterbangan menyerang. Sadarlah orang Malino bahwa
mahluk halus telah datang menyerang untuk menuntut balas
atas kematian anaknya. Penduduk Malino tercerai berai
karena tidak mampu melawan para penyerang yang tidak
kelihatan. Sebagian besar penduduk Malino terbunuh dan
hanya 7 rumah tangga yang berhasil selamat pergi mengungsi
ke tempat lain.
Para pelarian dari Malino ini lantas membuka hutan dan
membangun pemukiman, bertani hingga membentuk satu
perkampungan yang mereka beri nama Toro atau yang tersisa
menurut dialek Moma.
•

Kisah penguasaan tempat
Mitos ketiga ini menuturkan aktivitas berburu Balu, seorang
bangsawan Kulawi.
Balu, seorang Maradika (bangsawan) Kulawi, yang
memerintah saat itu, dikenal sebagai orang yang gemar
berburu. Tidak puas dengan tempat yang sudah pernah
didatangi, ia pun pergi menjelajah gunung-gunung dan
lembah-lembah baru untuk mencari tempat perburuan.
Akhirnya ia menemukan lembah yang amat subur karena
terbentuk dari danau yang telah surut. Tempat ini adalah
bekas pemukiman pada masa lampau yang ditinggalkan
karena bencana alam.
Kemudian Balu mengajak orang pelarian dari Malino untuk
melihat-lihat lokasi perburuan yang ditemukannya. Setelah
melihat-lihat keadaan di sana dan merasa cocok, maka
terjadi tawar menawar antara Balu dan Mpone, si pemimpin
rombongan pelarian. Dicapailah kesepakatan untuk membeli
lembah dan gunung-gunung yang ada di sekitarnya dengan
harga tujuh gumpal emas sebesar burung pipit. Lokasi terjadi

172

kesepakatan jual beli itu kelak di belakang hari disebut
Kaputua yang berarti tempat mencapai keputusan.
Setelah transaksi, para pelarian Malino kemudian tinggal di
tempat ini dan berkembang kian banyak. Lama kelamaan
tempat ini dikenal dangan nama “Toro” karena didiami
pelarian sisa-sisa orang dari Malino.
Sejarah panjang komunitas Toro dengan lingkungannya telah
membentuk suatu lanskap budaya dan stabilitas ekologis
yang mantap. Hal ini tercermin baik pada aras pranata sosialbudaya maupun sistem pemanfaatan sumberdaya alam yang
terdapat pada komunitas ini.
Pranata sosial-budaya Komunitas Toro
Pranata sosial-budaya komunitas Toro pada dasarnya berporos
pada dua nilai utama, yaitu Hintuvu dan Katuvua. Hintuvu adalah
nilai ideal dalam relasi antar sesama manusia yang dilandaskan
atas prinsip-prinsip penghargaan, solidaritas, dan musyawarah.
Sedang Katuvua adalah nilai ideal dalam relasi antara manusia
dengan lingkungan hidupnya yang dilandasi oleh sikap kearifan
dan keselarasan dengan alam.
Kedua nilai ideal ini membentuk kerangka dasar hubungan sosial
sekaligus menjadi acuan normatif yang dihayati bersama dalam
menentukan layak-tidaknya suatu tindakan konkrit, baik yang
berkaitan dengan interaksi antar manusia maupun dengan alam.
Untuk mengontrol semua tindakan berkembanglah aturan-aturan
hukum dan peradilan adat yang menjamin nilai-nilai tadi ditaati
oleh semua warga komunitas. Pelanggaran akan mendapat sanksi
adat dan dikucilkan. Penegakan aturan adat ini dilakukan oleh
Totua Ngata (Dewan Tetua Adat), sebuah lembaga kepemimpinan
lokal yang tetap berwibawa dan berfungsi efektif hingga saat ini.
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Sistem Pemanfaatan Sumber Daya Alam

•

Toro dok

Yuyun Indradi – DTE

Komunitas Toro mengenal dua bentuk penguasaan lahan. Pada
dasarnya, semua lahan di wilayah adat adalah milik bersama
(komunal) sebagai wujud penguasaan komunitas secara
keseluruhan atas wilayahnya (huaka). Pemilikan pribadi (dodoha)
atas lahan tertentu di wilayah ini baru bisa terjadi pada orang yang
pertama kali membuka hutan primer untuk diolah menjadi kebun
pertanian (pampa).

Wana Ngkiki, yaitu kawasan hutan primer di puncak gunung
yang sebagiannya didominasi oleh rerumputan, lumut dan
perdu. Kawasan ini dianggap amat penting sebagai sumber
udara segar (winara), dan tidak boleh dijamah aktivitas
manusia. Dalam kawasan Wana Ngkiki ini tidak terdapat hak
kepemilikan individu (Dodoha) yang diakui.

Hutan primer di lereng gunung (wana ngkiki)

•

Berdasarkan sejarah pembukaan lahan dan sistem perladangan
bergilir yang dipraktikkan, komunitas Toro membedakan 6 kategori
tata guna lahan tradisional.
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Wana, yaitu hutan primer di sebelah bawah Wana ngkiki yang
merupakan habitat hewan dan tumbuhan langka, dan sebagai
kawasan tangkapan air. Karena itu, di area ini dilarang
membuka lahan pertanian karena bisa menimbulkan bencana
alam. Wana hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan
berburu dan mengambil getah damar, bahan wewangian dan
obat-obatan, serta rotan. Kepemilikan pribadi (Dodoha) di
dalam kawasan ini hanya berlaku pada pohon damar yang
penentuannya tergantung pada siapa yang pertama kali
mengolahnya. Sementara sumber daya alam yang selebihnya
merupakan hak penguasaan kolektif sebagai bagian ruang
hidup dan wilayah kelola tradisional masyarakat (Huaka).
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•

Pahawa pongko yaitu, campuran hutan semi-primer
dan sekunder merupakan hutan bekas kebun yang telah
ditinggalkan selama sekitar 25 tahun atau lebih sehingga
sudah menyerupai pangale. Pohonnya sudah besar, jadi
untuk menebangnya sudah harus menggunakan pongko
(pijakan yang terbuat dari kayu) yang cukup tinggi agar
dapat menebangnya dengan mudah. Penebangan pada
tempat yang agak tinggi ini dimaksudkan agar tunggulnya
bisa bertunas kembali ( karena itu disebut pahawa yang
berarti “pengganti“). Seperti halnya pangale, kawasan ini
juga tidak tercakup dalam hak pemilikan pribadi terkecuali
pohon damar yang ada di dalamnya.
Yuyun Indradi – DTE

Hutan primer (wana)

•

Pangale, yaitu kawasan hutan semi-primer yang dulu sudah
pernah diolah menjadi kebun namun telah ditinggalkan
selama puluhan tahun sehingga telah menghutan kembali.
Kawasan ini dalam jangka panjang dipersiapkan untuk
dibuat lahan kebun, sedangkan datarannya untuk dijadikan
sawah. Pangale juga dimanfaatkan untuk mengambil rotan
dan kayu untuk bahan rumah dan keperluan rumah tangga,
pandan hutan untuk membuat tikar dan bakul, bahan obatobatan, getah damar dan wewangian.

Hutan yang diklasifikasikan sebagai pohawa pongko
Yuyun Indradi – DTE

Hutan lebat (pangale)
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•

Oma yakni hutan belukar yang terbentuk dari bekas kebun
yang sengaja dibiarkan untuk diolah lagi dalam jangka waktu
tertentu menurut masa rotasi dalam sistem perladangan
bergilir. Oleh karena itu, pada kategori ini sudah melekat
hak kepemilikan pribadi (Dodoha) dan tidak berlaku lagi
kepemilikan kolektif (Huaka) karena lahan ini merupakan
areal yang dipersiapkan untuk diolah lagi menurut urutan
pergilirannya. Urutan pergiliran ini membentuk tiga kategori
Oma yaitu:
◦◦ Oma ntua, apabila lahan ini dibiarkan selama 16 hingga
25 tahun, mengingat usianya, jenis ini sudah tua sehingga
tingkat kesuburan tanahnya sudah pulih dan dapat diolah
kembali sebagai kebun.
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◦◦ Oma ngura, yaitu kategori yang lebih muda karena
dibiarkan selama 3 hingga 15 tahun. Lahan ini didominasi
rerumputan dan belukar. Pohon-pohon yang tumbuh
masih kecil sehingga masih bisa ditebas memakai parang
tanpa banyak kesulitan.
◦◦ Oma nguku adalah bekas kebun belum sampai 3
tahun ditinggalkan. Lahan ini masih di dominasi oleh
rerumputan, ilalang dan semak perdu.

Selain berladang, komunitas Toro sejak dulu telah mempraktekkan
sistem pertanian sawah menetap (Polidaa). Mereka bahkan
mengenal beberapa varietas padi lokal. Varietas padi ladang lokal
misalnya hamonu dan toburasa. Dari jenis padi sawah dapat
disebutkan lelo kuru, halaka, garangka, kanari, banca rone,
togomigi, baraya, dan bengawan. Jenis yang hingga kini masih
sering ditanam adalah raki, topada, tingkaloko merah, tingkaloko
hitam, sia, pulut bete, dan pulut karangi.
Yuyun Indradi – DTE

Hutan yang diklasifikasikan sebagai oma nguku

•

Balingkea yaitu bekas kebun yang sudah berkurang
kesuburannya dan sudah harus di istirahatkan. Meskipun
begitu, lahan ini masih bisa diolah untuk tanaman palawija
seperti jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, cabe, dan sayuran.
Balingkea sudah termasuk hak kepemilikan pribadi (Dodoha).

Perladangan bergilir dan pertanian sawah mempengaruhi pola
pemukiman yang menetap dalam sebuah perkampungan. Kawasan
tempat perkampungan Masyarakat Toro di sebut PoNgataa.
Sudah ada berpuluh-puluh tahun lamanya. Dalam PoNgataa inilah
hidup berbagai kelompok masyarakat dengan asal-usul berbedabeda, namuan sampai saat ini tetap mengidentifikasi diri sebagai
“Masyarakat adat Ngata Toro“.

Yuyun Indradi – DTE

Seperti terlihat dari urian di atas, terbentuknya kategori-kategori
lahan dan bentuk-bentuk penguasaan atasnya terkait erat dengan
sejarah pemanfaatan lahan. Satu yang menonjol adalah pola rotasi
atau bergilir dalam memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian
produktif. Sistem tataguna lahan semacam ini secara ekologis
telah menciptakan stabilitas dalam pola pemanfaatan lahan dan
sumberdaya alam setempat. Termasuk untuk kelestarian hutan
yang masuk dalam kawasan konservasi. Hal ini karena sistem
tersebut sekaligus telah menentukan bentuk penguasaannya yang
memfungsikan lahan-lahan di pinggiran pemukiman Desa menjadi
kawasan hutan Konservasi
Sekarang ini sistem tataguna lahan dan bentuk penguasaan
tersebut sudah ditransformasikan menjadi agenda konservasi
kawasan setempat. Wujudnya adalah bentuk-bentuk zonasi dalam
pengertian manajemen konservasi modern. Transformasi semacam
itu telah memproduksikan klasifikasi hutan menurut kategorikategori habitat sebuah ekosistem dari apa yang semula merupakan
tataguna lahan tradisional.

Balingkea
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Inisiatif Gerakan Masyarakat Adat
Ngata Toro
Sejak tahun 1993 komunitas Toro mulai menggencarkan berbagai
prakarsa untuk menegaskan identitas budaya mereka. Prakarsa
ini mencakup aturan adat, lembaga adat, dan penggalian serta
upaya transformasi tradisi dalam rangka pengelolaan sumberdaya
alam berbasis komunitas yang lestari dan membawa manfaat bagi
seluruh anggota komunitas. Semua tindakan kolektif ini pada
dasarnya memiliki tiga tujuan pokok, yaitu:
Menjaga keberlanjutan ekosistem hutan tropis di sekeliling
komunitas ini—yang kini telah ditetapkan sebagai Taman
Nasional Lore Lindu—melalui pranata sosial-budaya dan
kepemimpinan lokal. Hal ini dilakukan dengan merevitalisasi
sekaligus transformasi berbagai pengetahuan dan praktik
pengelolaan hutan tradisional, pranata sistem hukum dan
peradilan adat serta kelembagaan untuk mengatur akses,
kontrol dan pemanfaatan yang bijak atas sumber daya alam;

•

Memperoleh manfaat optimal dari perlindungan ekosistem
hutan tropis dalam rangka menjamin keberlanjutan komunitas
dan seluruh struktur sosial politiknya dan aktivitas ekonomi
lokal yang bergantung pada pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya alam setempat;

•

Menjamin keadilan antar generasi dalam akses, kontrol, dan
pemanfaatan atas sumber daya alam setempat.

Sejak bergulirnya prakarsa ini pada tahun 1993, komunitas
Toro secara perlahan namun pasti kian memantapkan upaya
mengembangkan otonomi mereka dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya setempat secara arif dan lestari. Rentang
waktu pelaksanaan inisiatif ini yang telah berlangsung selama
lebih dari 10 tahun dapat dikelompokkan menjadi tiga fase yang
berturutan, yakni fase pemantapan landasan, fase pengakuan, dan
fase penyebaran.
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•

Fase I: Pemantapan basis (1993 - Juni 2000)
Selama fase pertama ini komunitas Toro terlibat dalam aksi-aksi
kolektif untuk menegaskan kembali identitas budaya mereka yang
menjadi landasan penting bagi sistem pengelolaan sumberdaya
alam (PSDA) berbasis komunitas. Hal ini diawali dengan pendirian
kembali rumah adat tradisional (lobo) setelah berpuluh tahun musnah.
Rumah adat ini memiliki posisi sentral dalam sistem sosial budaya
dan kehidupan asli orang Toro. Upaya ini kemudian dilanjutkan
dengan kerja dokumentasi, penggalian dan pengkajian aturanaturan hukum adat, lembaga adat, dan berbagai pengetahuan dan
praktik PSDA secara tradisional. Kesemuanya ini dilakukan dalam
rangka memantapkan landasan bagi penguatan pola relasi yang
harmonis dan lestari antara komunitas dengan sumber daya alamnya.

Rumah adat (lobo) dibangun tahun 1993
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Proses yang memakan waktu sekitar tujuh tahun ini berhasil
mewujudkan beberapa capaian seperti pembangunan Rumah Adat
(Lobo) sebagai simbol identitas kolektif, naskah dokumentasi
mengenai potensi dan pengetahuan dalam PSDA, tata guna
pemanfaatan lahan tradisional, dan juga praktik-praktik tradisional
pengelolaan SDA. Selain itu juga berhasil dirumuskan aturan-aturan
adat yang lebih eksplisit tentang tata cara pengelolaan SDAdan sanksisanksi adatnya. Tidak kalah penting, fase ini juga menghasilkan
peta partisipatif atas wilayah adat yang menjadi alat penting dalam
pendefinisian wilayah adat dan masyarakat adatnya serta hubungan
antara keduanya. Hubungan inilah yang dalam komunikasi
dengan masyarakat adat Toro senantiasa mereka ungkapkan
dengan kata-kata kedaulatan atas ruang hidup dan hak atasnya.

Dari pihak komunitas Toro, pengakuan itu diimbangi dengan
pernyataan Kesepakatan Konservasi Masyarakat yang
menegaskan komitmen untuk pengelolaan Taman Nasional secara
kolaboratif. Kesepakatan ini mulai diwujudkan dengan melakukan
konsolidasi atas kelembagaan dan pranata adatnya agar dapat
memenuhi tanggung jawab baru sejak diperolehnya otonomi
dalam pengelolaan SDA setempat dari BTNLL. Selain melakukan
penegakan hukum adat atas kasus-kasus pelanggaran dalam
pemanfaatan SDA, upaya-upaya konsolidasi ini juga mendorong
dibentuknya organisasi perempuan adat yang kemudian banyak
terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi serta dalam pengambilan
kebijakan menyangkut pengelolaan SDA.
OPANT

Fase pertama ini juga menandari mulai dirintisnya pengembangan
berbagai unit usaha ekonomi yang terkait dengan pengolahan
bahan-bahan alam, berupa berbagai bentuk kerajinan tangan
tradisional seperti baju kulit kayu, keranjang rotan, sapu ijuk, dsb.
Fase II: Pengakuan dan konsolidasi (Juli
2000-Oktober 2001)
Fase kedua ditandai dengan upaya-upaya melakukan negosiasi
dengan otoritas Taman Nasional Lore Lindu untuk memperoleh
pengakuan atas wilayah adat dan sistem pengelolaan sumber daya
alam masyarakat adat NgataToro. Dalam proses ini berbagai dokumen
kearifan tradisional dalam pengelolaan SDA dan peta wilayah
adat yang dihasilkan selama fase pertama menjadi alat dialog dan
negosiasi yang penting dengan Balai Taman Nasional Lore Lindu.
Proses ini akhirnya menghasilkan pengakuan formal dari BTNLL
No: 651/VI.BTNLL.1/2000 tanggal 18 Juli 2000. Surat ini eksplisit
menyatakan:
“Mengakui wilayah adat Ngata Toro seluas ± 18.360
ha berada di dalam TNLL yang akan dikelola sesuai
kategori wilayah adat Toro, karena kesetaraan dengan
sistem zoning Taman Nasional di wilayah tersebut.“
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Seorang pemimpin adat Ngata Toro dan Kepala Taman Nasional Lore Lindu
menandatangani perjanjian pengelolaan bersama

Fase III: Penyebaran ke komunitas lain
(November 2001-kini)
Prakarsa gerakan yang dilakukan oleh komunitas adat Toro ini telah
menjadi gerakan yang mulai meluas di tingkat lokal. Pengalaman
Toro yang cukup menonjol sudah menjadi bahan pembelajaran
bagi komunitas lain di sekitarnya.
Saat ini komunitas Toro telah memulai prakarsa yang lebih luas
untuk menyebarkan pengalamannya dalam penguatan identitas
dan pranata adat untuk otonomi pengelolaan SDA dan peningkatan
taraf hidup masyarakat. Beberapa prakarsa yang terkait dengan
upaya ini antara lain:
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•
•

•

Memfasilitasi proses revitalisasi adat di Desa Sungku,
Bolapapu, O’o Parese (Dusun Marena), Mataue, Dataran
Lindu dan Desa lain yang ada di Kecamatan Kulawi
Pembentukan dan pengembangan Organisasi Perempuan
Adat Ngata Toro (OPANT). Organisasi ini, dengan dukungan
The Asia Foundation, sudah melakukan fasilitasi proses
pemberdayaan perempuan dan revitalisasi hukum adat di
Sungku, Bolapapu, dan Mataue.
Berpartisipasi dalam berbagai pertemuan resmi (seminar dan
lokakarya) yang dilaksanakan oleh Ornop dan Pemerintah
baik tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.

Prakarsa untuk penyebarluasan gerakan saat ini menjadi agenda
penting komunitas Toro. Hal ini dilandasi kesadaran bahwa
pengelolaan SDA secara arif dan berkelanjutan tidak akan berhasil
jika hal tersebut tidak dilakukan juga oleh komunitas-komunitas di
sekitar Ngata Toro maupun di daerah lain. Upaya transformatif ini
baru menjadi gerakan bila berhasil mengajak komunitas-komunitas
lain secara luas melakukan aksi yang sama.

Struktur dan Fungsi Lembaga Adat
Upaya konsolidasi di komunitas Toro sempat mengalami
kemandekan beberapa waktu. Hal ini terjadi karena perbedaan
pandangan terhadap upaya transformasi. Sejumlah tokoh adat
menghendaki kembali berlakunya struktur adat pra-kolonial
sementara sebagian lain menghendaki adanya pembaruan.
Misalnya menyangkut peran perempuan dalam kelembagaan adat
dan pengambilan keputusan. Isu transformasi ini sempat menjadi
sangat sensitif di komunitas Toro dan menimbulkan pertanyaan
serius tentang sejauh mana upaya pembaruan atau transformasi
tersebut akan dilakukan. Pertanyaan utamanya adalah menyangkut
apakah akan terjadi perubahan nilai dan makna dalam upaya
tersebut. Semua ini menjadi bukti bahwa upaya ini tidaklah mudah.
Namun berkat upaya penggalian sejarah lisan, dan studi dokumen
sejarah lainnya tentang sistem sosial, pemerintahan dan pengambilan
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Struktur Hubungan Antar Lembaga
(Versi Hasil Musyawarah 7 Mei 2001)

keputusan dalam kelembagaan adat, akhirnya terjadi perumusan
struktur kelembagaan adat berdasarkan kesepakatan bersama.
Secara umum struktur tersebut dapat digambarkan di bawah ini.
Struktur hubungan antar lembaga seperti yang terlihat pada Gambar
di atas menghasilkan kesepakatan-kesepakatan berikut ini :
•
Memperluas keanggotaan Dewan Adat dengan menyertakan
tokoh-tokoh masyarakat di luar Totua Ngata;
•
Menjadikan Pemerintah Desa identik dengan fungsi Galara
yang pada masa lampau dibawah kendali Totua Ngata dan
sekarang diperluas;
•
Memapankan insitusi permusyarawatan yang disebut
Lembaga Musyawarah Ngata Toro.
Hal ini menghasilkan struktur pemerintahan lokal yang disusun
dengan suatu cara yang mencerminkan pembagian kewenangan
legislatif dan eksekutif yang serupa dengan pemerintahan
negara. Patut dicatat bahwa upaya penataan kelembagaan yang
menghasilkan struktur kelembagaan tersebut dilakukan dengan
mencari rujukan historis terhadap bentuk-bentuk pemerintahan
asli pra-kolonial yang pernah berlaku di daerah ini.
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Setelah satu tahun berjalan, dibuatlah musyawarah Desa tanggal
25-30 Oktober 2002. Di situ disepakatilah pendekatan yang lebih
pragmatis dalam menangani isu rekonstruksi kelembagaan ini.
Pendekatan ini dipilih demi menghindari perdebatan yang tak
kunjung putus mengenai bentuk kelembagaan asli di Toro yang
mustahil bisa diwujudkan seperti keadaannya semula. Hal ini
dilakukan dengan cara mengakomodir empat lembaga yang sudah
ada secara keseluruhan, yaitu Pemerintah Desa, Lembaga Adat
(Totua Ngata), Badan Perwakilan Desa, dan Organisasi Perempuan
Adat Ngata Toro (OPANT).

pembagian tugas dan wewenang yang tegas sehingga tidak terjadi
tumpang tindih. Yang menarik, dalam kesemua proses penataan
kelembagaan ini, terlibat dua aspek yang sangat menonjol.

Pengakomodasian keempat lembaga tersebut ke dalam sebuah
struktur baru dimungkinkan dengan cara mempertahankan lembaga
kepemimpinan Pemerintah Desa dan BPD namun mengurangi
sebagian besar wewenangnya. Dengan demikian, keduanya dapat
diintegrasikan ke dalam lembaga baru bersama lembaga tradisional
Totua Ngata. Hal yang sama terjadi dengan OPANT dengan disertai
AMAN dok

Perempuan Ngata Toro mengenakan pakaian tradisional
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Pertama adalah bahwa kesetaraan gender, sebagai dimensi penting
dari konstruksi identitas, sudah menjadi segi yang menonjol dalam
agenda penataan kelembagaan ini. Hal ini memberi dampak yang
nyata pada struktur kepemimpinan yang ada. Dengan pembaruan
itu maka akses perempuan ke dalam semua forum pengambilan
keputusan dijamin oleh hukum adat. Hal ini dicapai dengan
mentranformasikan kelembagaan tradisional ‘Tina Ngata’
menjadi sebuah organisasi modern, yaitu OPANT. Tranformasi
ini amat fundamental karena OPANT, sebagai organisasi modern
mendasarkan keanggotaannya pada sistem rekrutmen dan suksesi
kepemimpinannya atas dasar pemilihan langsung oleh dan dari
anggotanya. Ini berbeda dengan lembaga tradisional Tina Ngata
masa lampau yang hanya merupakan lembaga untuk kaum
perempuan keturunan bangsawan. Hal lain adalah bahwa di masa
lampau tina ngata hanya memiliki peran fungsional yaitu pada
tahap pelaksanaan sebuah keputusan adat. OPANT memiliki peran
strategis karena ikut dalam struktur pengambilan keputusan.
Penekanan pada aspek gender ini sekaligus berkaitan dengan
aspek kedua yaitu soal keterwakilan atau representasi. Isu ini
pada kenyataannya telah menjadi perhatian utama masyarakat
Ngata Toro sejak awal proses penggalian sejarah dan pengetahuan
yang terbukti dari upaya memapankan institusi permusyawaratan
dan memperluas keanggotaan Dewan Adat. Persoalannya
adalah aturan tradisi menyatakan bahwa Totua Ngata hanya bisa
berasal dari keturunan bangsawan. Karena itu isu representasi
tidak ditujukan kepada lembaga kepemimpinan tradisional ini,
melainkan representasi kelompok lain. Rekonstruksi kemudian
dilakukan dengan introduksi lembaga baru, yaitu OPANT disertai
dengan ‘modifikasi’ lembaga adat dan Pemerintah Desa dan BPD.
Kesemua lembaga ini disepakati memiliki kedudukan yang setara
dan membentuk struktur kelembagaan dan hubungan seperti
berikut :
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Dengan transformasi yang dilakukan tersebut, maka harus pula
dilakukan penataan kembali fungsi-fungsi lembaga adat. Penataan
fungsi dan wewenang ini tetap berlandaskan pandangan dasar
masyarakat adat Ngata Toro seperti yang digambarkan skema
berikut ini.
Filosofi Masyarakat Adat Ngata Toro
Tuhan Pencipta

LMA : Lembaga Masyarakat Adat
LPN
: Lembaga Perwakilan Ngata (BPD)
OPANT : Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro
BPPN : Badan Pengawasan Perbendaharan Ngata
PAN
: Pendapatan Asli Ngata
Boya : Istilah setempat untuk ‘Dusun’
Hintuvu Libu Ngata : Lembaga kekuasaan tertinggi di Ngata Toro. Eksistensinya
harus merupakan representasi seluruh masyarakat, kelompok, organisasi, dan
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Upaya ini telah menghasilkan empat fungsi Lembaga Masyarakat
Adat., sebagai berikut:
•

Fungsi-fungsi Hintuvu, yaitu menyangkut pengaturan
hubungan antar anggota masyarakat, penyelesaian
perselisihan di antara mereka, termasuk juga pelaksanaan
upacara-upacara adat dan daur hidup. Visi hubungan antar
manusia atau Hintuvu:
◦◦ Pomebila (saling menghargai, saling menghormati)
◦◦ Mahingkau, Mome Panimpu (bersatu, solidaritas)
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•

•

Fungsi-fungsi Katuvua, yang menyangkut pengaturan
anggota masyarakat dalam interaksi dengan lingkungan
sekitar, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Fungsi-fungsi Gagu ada, pengelolaan kelengkapan
adat yang mencakup bangunan tradisional (lobo), Huro,
Tadulako, pakaian adat, peralatan upacara adat, peralatan
seni, permainan tradisional dan sumber daya alam yang
terkandung di dalam hutan adat.
Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan masalah pengawasan
dan penegakan hukum adat yang dilakukan oleh Tondo
Ngata, baik yang menyangkut Katuvua maupun Hintuvu.

Pelaksanaan semua fungsi di atas dikoordinasikan dengan Totua
Ngata. Perangkat-perangkat Totua Ngata dipilih berdasarkan atas
pengabdian serta pemahaman dan penguasaan terhadap adatistiadat (Nopahu dan Hohora). Diajukan dalam Polibu Ngata
(pertemuan desa) yang dihadiri oleh masyarakat kemudian diangkat
dan di resmikan. Koordinasi pelaksanaan dan pengawasan fungsi
dan wewenang di atas dilakukan pada tingkat boya.

Totua Ngata/Tingkat Ngata

Totua Ngata
Boya 1 – 7
Hintuvu
Katuvua
Gagu Ada
Tondo Ngata
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•

Sawah Padi

Upaya penataan lembaga kepemimpinan lokal sebagaimana
dipaparkan di atas, dengan demikian telah berhasil menyelaraskan
empat lembaga yang ada dengan kesepakatan bahwa kesemuanya
memiliki kedudukan setara dan akan menjalankan tugas pengurusan
Ngata di Toro secara bersama-sama. Selain itu upaya tersebut
juga telah memodifikasikan kelembagaan Totua Ngata menjadi
sebuah lembaga dengan struktur dan fungsi yang lebih jelas dan
terinci dengan tujuan agar lembaga ini bisa menjalankan tugas dan
wewenang baru yang telah dibebankan atasnya sejalan dengan
cita-cita untuk transformasi kelembagaan tradisional di Toro.
Komposisi kepengurusan adat
Komposisi kepengurusan adat, tidak mempunyai ketua, sekretaris
dan bendahara, dengan pengurus adat inti terdiri dari:
•
Maradika
•
Totua Ngata
•
Tina Ngata
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Yang menjadi Maradika, Totua Ngata dan Tina Ngata bukan melalui pemilihan, tetapi melalui libu (pertemuan) Ngata dan berdasarkan garis keturunan.
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Peran dan wewenang Maradika
•
Mengatur hubungan Ngata dengan Ngata lain yang dikatakan
“Hintuvu Ngata”
•
Menentukan perang dengan Ngata lain
•
Membuat keputusan terakhir. Apabila ada masyarakat yang
membuat pelanggaran, dan pelanggaran tersebut setelah
melalui rapat Totua Ngata menetapkan keputusan orang
tersebut di jatuhi hukuman mati, maka jalan keluar yang
ditempuh maradika untuk menyelamatkan orang yang
di jatuhi hukuman mati tersebut ialah “Ratolo” (ditebus)
dengan hewan jika persoalan yang dia lakukan masih bisa di
tolerir. Sekarang, fungsi Maradika di dalam Ngata dipegang
oleh Kepala Ngata.

Peran dan wewenang Tina Ngata
•
Perancang pekerjaan dalam pertanian, karena yang banyak
mengetahui dengan teliti ilmu perbintangan di langit untuk
dijadikan pedoman dalam bercocok tanam adalah perempuan
utamanya Tina Ngata. Karena itu Maradika dan Totua
Ngata mendengar penjelasan dari Tina Ngata, kemudian
kesepakatan tersebut baru disampaikan kepada masyarakat
mengenai waktu pelaksanaan pekerjaan pertanian, seperti
menabur bibit, menanam, termasuk membuka lahan yang
dijadikan kebun.
•
Pendingin artinya sebagai juru damai jika ada konflik dalam
Ngata, biasanya perempuan maju sebagai juru damai
•
Keterlibatan perempuan dan pemuda dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan dalam forum adat.

Peran dan wewenang Totua Ngata
•
Mengatur dan mengawasi aturan adat yang disepakati dalam
Polibua/musyawarah.
•
Menyelesaikan perselisihan antar Boya.
•
Mengatur pelaksanaan perkawinan adat, serta menentukan
besar kecilnya mas kawin menurut “Lari Wati“ (keturunan)
dari keluarga yang bersangkutan.
•
Memimpin sidang atau Polibu menyangkut penyelesaian
perselisihan pada tingkat Boya dan Ngata
•
Menentukan besar kecilnya sanksi “Givu” atau denda adat
atas pelanggaran.
•
Memimpin dan mengarahkan Totua-totua Boya dalam Ngata
menyangkut evaluasi kembali aturan-aturan yang ada atau
merubah dan membuat peraturan adat yang baru.
•
Menjadi panutan.
•
Memimpin dan melaksanakan setiap upacara adat
•
Memilih pemuda sebagai Tondo Ngata untuk dipersiapkan
menjadi prajurit perang dan pengawasan wilayah adat
Desa Toro dilihat dari hutan keramat
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Hal yang diperlihatkan dalam cikal bakal pemilikan kawasan ini
menunjukan dan mempunyai landasan Hukum Adat yang kuat,
karena warga masyarakat Adat Ngata Toro mendapatkan tanah
ini bukan melalui perampasan atau mengambil tanah orang lain
atau kelompok orang tanpa izin, tetapi melalui suatu transaksi
dan mempunyai keabsahan yang kuat menurut hukum adat. Luas
wilayah adat Ngata Toro adalah 22.950 ha. Masyarakat adat Ngata
Toro membagi hak kepemilikan atas sumber daya alam dalam dua
kategori, yakni :
•

Hak kepemilikan bersama (Katumpuia Hangkani)
Tanah dan segala sumber daya alam yang ada di wilayah adat
(huaka) termasuk tanah Desa adalah milik bersama seluruh
masyarakat adat Ngata Toro mencakup wana ngkiki, wana
dan pangale dengan segala yang ada di dalamnya kecuali
damar yang sudah diolah oleh orang. Hak pemilikan bersama
ini tidak boleh diperjual-belikan, disewakan (dikontrak)
kepada siapapun juga. Hak pemilikan kolektif/komunal
terbatas pada pemanfaatan yang diatur dan ditetapkan oleh
lembaga adat Ngata Toro.

•

Hak pemilikan pribadi/individu (Katumpuia Hadua)
Tanah dan segala sumber daya alam dalam kawasan tertentu
dapat menjadi milik pribadi/individu apabila sudah dikelola
sebagai lahan pertanian. Umumnya pemilikan ini atas nama
yang membuka pertama kali hutan di situ yang disebut
dengan “popangalea”. Semua lahan yang dikuasai melalui
popangalea disebut “dodoha”. Dasar pemilikan yang lain
adalah hasil pembelian (raiadai), internal, pemberian secara
cuma-cuma (ahirara) dan yang diminta (perapi). Milik
pribadi mencakup pahawa pongko, oma, balingkea, dengan
segala yang ada di dalamnya dan damar di wana.

194

Yuyun Indradi – DTE

Konsep Adat Toro Mengenai Hak
Pemilikan dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam

Sawah (polidaa), ladang tadah hujan (balingkea), hutan sekunder (oma) dan di
kejauhan hutan rimba (wana)

Dua komponen hak kepemilikan di atas adalah aturan adat yang
sangat di patuhi oleh masyarakat adat Ngata Toro. Ada beberapa
hal yang dilarang oleh aturan adat untuk dikelola walaupun
dalam hak pemilikan pribadi, yaitu yang menyangkut Katuvua.
Lembaga yang berkepentingan dalam hal ini harus duduk bersama
bermusyawarah, baik Maradika (Pemerintah Ngata), Totua Ngata
(LMA), Tina Ngata (OPANT). Dan yang bersangkutan harus
sepakat dengan hal-hal yang menyangkut dengan Katuvua yaitu:
•
Keadaan tempat yang direncanakan dibuka,
•
Apakah penjaga hutan itu memberikan lahan itu untuk
dibuka atau tidak
•
Saling menghimbau satu dengan yang lain, agar senantiasa
memperhatikan hulu sungai dan kemiringan yang terjal
(Taolo). Hasil keputusan bersama diambil dalam musyawarah.
•
Adat dan budaya tidak membenarkan menebang kayu
sembarangan untuk dijadikan ramuan rumah utamanya di
hulu air atau di kemiringan yang terjal, terlebih lagi kalau
kayu yang di tebang diperjual belikan di tempat lain.
Secara turun-temurun masyarakat adat Ngata Toro sudah dibekali
dengan aturan yang dinamakan Mopahilolonga Katuvua (mengurus
alam secara arif). Menurut pandangan ini di bumi persada ada tiga
unsur kehidupan yang mempunyai hubungan timbal balik, tumbuh
dan berkembang biak serta saling menghidupi, yaitu:
•
Manusia = Tauna
•
Hewan = Pinatuvua
•
Tumbuh-tumbuhan = Tinuda
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Ketiga unsur ini saling berkaitan yang diatur melalui Hintuvu.
Dalam pemilikan tanah yang dikuasai oleh perorangan maupun
kelompok semua di atur sedemikian rupa dalam aturan adat hintuvu
dan katuvua maupun aturan yang diterapkan oleh Pemerintah
Ngata dan pihak Balai Taman Nasional.
Tata cara adat dalam pembukaan hutan dan
lahan
Hutan bagi masyarakat Toro adalah salah satu sumber daya alam
dimana dari dalamnya diperoleh bahan baku untuk kebutuhan
hidup atau dikelola sebagai tempat peladangan. Membuka areal
baru tentunya dilakukan berdasarkan aturan adat. Ada beberapa hal
yang perlu dilakukan oleh setiap individu atau kelompok sebelum
membuka areal perladangan:
•
Melakukan konfirmasi sosial “Mepekune, Mopahibali”,
artinya menanyakan apakah areal itu sudah menjadi
milik orang lain ataukah belum. Hal ini dilakukan untuk
menghindari terjadinya sengketa di belakang hari. Di sini
pula peran lembaga adat menjadi sangat penting.
•
Melaporkan keinginan membuka hutan itu kepada Totua
Ngata atau Lembaga Adat. Ini disebut “Mampekune Pade
Mopahi Bali Hi Totua Ngata bonanemo maria to pokamaro“
atau upaya klarifikasi. Jika ternyata areal itu belum ada
yang memilikinya maka ia boleh membukanya. Hal ini pula
menunjukan bahwa sulit sekali menemukan warga Ngata Toro
yang tidak mempunyai tanah sebab hanya dengan itu ia dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila ada orang lain yang
beritikad baik hendak membuka hutan atau suatu areal tanah
akan di izinkan bila hanya bersifat untuk sementara waktu.
•
Upacara adat yang berhubungan dengan pengelolaan
sumber daya alam ialah pembukaan lahan baru yaitu
“Mompeoni“ yang artinya melakukan pemotongan ayam
putih dan memperhatikan jantung ayam yang di potong
tersebut. Jika jantung ayam itu baik pertanda ‘penghuni’
hutan memberikan izin pembukaan lahan tersebut, dan jika
jantung ayam tersebut tidak baik, berarti ‘penghuni’ lahan
tersebut tidak memberikan lahan tersebut untuk diolah.
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Atau bisa juga ditemui kejadian di mana jantung ayam
menyatakan bahwa penghuni lahan tersebut meminta hewan
yang lebih besar. Dalam pembukaan lahan ini anggota
keluarga semua dilibatkan, baik bapak, ibu anak dari anggota
keluarga tersebut yang mempunyai peran masing-masing
dalam upacara ini.
Sebagai komunitas yang mempunyai tradisi leluhur Ngata Toro
mempunyai kebijakan Adat yang harus dipatuhi oleh warganya
dalam hal memanfaatkan sumber daya alam. Ketentuan itu dapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu Toipetagi (larangan) dan
Toipopalia (pantangan).
Toipetagi (larangan)
Contoh :
•
Tidak diperkenankan membuka hutan atau mengolah hutan
di mana ada mata air ‘ue ntumu’, mata air ‘ue bohe’
•
Larangan memangkas dan menebang pohon yang tumbuh di
palungan sungai atau kali-kali kecil yang ada dalam hutan
atau pun kali kecil yang melewati pemukiman penduduk.
•
Dilarang menebang habis pohon yang diketahui mempunyai
khasiat obat tradisional seperti Pohon beringin dan melinjo
•
Dilarang menebang pohon/membuka lahan perkebunan di
daerah kemiringan yang terjal
•
Larangan keras pembukan lahan di Wana ngkiki dan Wana
•
Dilarang membuka kebun di bekas Pangale, Oma, Balingkea,
Pohawa pongko orang lain
Toipopalia (Pantangan)
Contoh :
•
Dilarang membawa hasil hutan seperti rotan, pandan hutan,
bambu mentah dalam jumlah yang banyak ke rumah melewati
persawahan pada masa padi dalam keadaan berbuah.
•
Dilarang mengilir rotan di sungai pada masa padi akan keluar
buah, karena akan mempengaruhi keberhasilan panen (buah
padi banyak yang hampa/kurang berisi). Dalam bahasa adat
“Nakahoana“.
197

Hutan untuk Masa Depan

Pengelolaan Hutan Adat di Tengah Arus Perubahan Dunia

•
•

Larangan membuka hutan di mana diketahui ada pohon
damar.,
Larangan menebang kayu yang diketahui sebagai makanan
pokok burung-burung dalam hutan.

Ini adalah beberapa contoh dari sejumlah larangan dan pantangan
yang berlaku dalam masyarakat adat Toro.
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Pertemuan Adat
Pertemuan adat yang dilakukan ada beberapa macam antara lain:
•
Pertemuan menyangkut hal-hal yang bersifat rahasia, yang
dihadiri oleh Maradika, Totua Ngata dan Tina Ngata.
•
Pertemuan untuk membahas kinerja Tondo Ngata, diikuti
semua tokoh masyarakat termasuk perempuan, generasi
muda dan anggota Tondo Ngata.
•
Pertemuan yang membicarakan hal yang baru misalnya
adanya peneliti yang masuk di wilayah hutan adat,
pengambilan obat tradisional oleh para akademis, dan
sebagainya yang menyangkut Katuvua dan Hintuvu di dalam
Ngata, diikuti oleh seluruh komponen masyarakat termasuk
perempuan dan generasi muda.
•
Pertemuan membahas kerusakan hutan dan sebab-sebab
kerusakan. Pertemuan ini dihadiri oleh Maradika, Totua
Ngata, Tina Ngata dan Tondo Ngata.
•
Pertemuan membahas batas wilayah adat dengan wilayah
adat Ngata lain. Pertemuan ini dihadiri oleh Maradika, Totua
Ngata, Tina Ngata dan Tondo Ngata.
•
Pertemuan membahas pembukaan lahan, pengelolaan
hasil hutan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya
pemberitahuan (Mehabi) terlebih dahulu kepada komponen
yang berkepentingan dalam hal perizinan. Pertemuan ini
dihadiri oleh Maradika, Totua Ngata, Tina Ngata, Tondo
Ngata, pemuda dan si pelaku.
Yuyun Indradi – DTE

Sanksi adat dalam pengelolaan sumber daya
alam
Setiap pelanggaran terhadap semua peraturan atau hukum adat
yang menyangkut kepemilikan dan pengelolaan SDA yang ada
di lingkungan wilayah adat Ngata Toro, dikenakan sanksi sebagai
berikut :
•
Kepemilikan yang tidak berdasarkan hukum adat dikenakan
sanksi adat berupa: Tolu Ongu, Tolu Mpulu, Tolu Ngkau
(Tiga ekor hewan kerbau atau sapi, tiga puluh dulang, dan
tiga lembar kain Mbesa). Jika dirupiahkan bernilai 5 juta
rupiah.
•
Pengelolaan hasil hutan kayu, rotan, pakanangi, gaharu,
dan damar yang tidak berdasarkan ketentuan hukum adat,
dikenakan sanksi adat berupa: Tolu Ongu, Tolu Mpulu, Tolu
Tigkau (3 ekor hewan kerbau atau sapi, 30 dulang, dan 30
lembar kain Mbesa).
•
Pemasangan jerat untuk hewan yang dilindungi (anoa dan
babi rusa), dikenakan sanksi adat yaitu: Tolu Ongu, Tolu
Mpulu, Tolu Ngkau. (Tiga ekor hewan kerbau atau sapi, 30
dulang, 30 (kain Mbesa).
•
Pertambangan emas yang tidak berdasarkan hukum adat,
dikenakan sanksi adat yaitu: pitu ongu, pitu mpulu, pitu
ngkau (tujuh ekor hewan kerbau atau sapi, 70 dulang, dan 70
kain Mbesa). Jika dirupiahkan bernilai 11 juta rupiah.
•
Penangkapan ikan yang menggunakan alat kimia, strom,
racun, dikenakan sanksi adat: Rongu, Rompulu, Rongkau.
(dua ekor ker bau atau sapi, 20 dulang, 2 lembar kain Mbesa),
setara dengan 3 juta rupiah.
•
Penggunaan senjata api, senapan angin, bedil dikenakan

sanksi adat yaitu: Hangu, Hampulu, Hongkau (Satu ekor
hewan kerbau atau sapi, 10 dulang, satu lembar kain Mbesa).
Jika dirupiahkan sekitar 1,5 juta rupiah.

Pertemuan masyarakat di rumah adat (lobo)
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Hubungan lembaga adat dan pemerintah Ngata
Posisi Lembaga Adat terhadap Pemerintah Ngata adalah Lembaga
Adat merupakan mitra kerja dari Pemerintah Ngata dalam
pelayanan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam. Kedua
lembaga ini dibangun dan berjalan bersama seperti terlihat pada
stuktur kelembagaan yang ada di Ngata Toro. Aturan adat di
masukan dalam peraturan Ngata melalui musyawarah Ngata, hal
ini disesuaikan dengan meninjau mana aturan adat yang masih
bisa dipertahankan dan mana hukum adat yang tidak relevan lagi
di berlakukan karena sudah di akomodasikan oleh hukum negara.
Kerja sama antara Lembaga Adat dan Pemerintah Ngata bertujuan
agar aturan yang dikeluarkan tidak tumpang tindih. Peraturan
Ngata yang mengatur Katuvua dan Hintuvu disusun bersama
melalui musyawarah Ngata yang kemudian diputuskan sebagai
aturan dan menjadi pedoman bagi masing-masing lembaga.. Hal
ini dimaksudkan agar hak dan tanggung jawab kedua lembaga
dalam peraturan tersebut lebih jelas. Hal lain adalah jika aturan
yang dibuat sudah diakomodasikan oleh Pemerintah Ngata menjadi
Peraturan Ngata maka aturan adat tidak diberlakukan lagi agar
tidak terjadi tumpang tindih aturan.
Misalnya, hal izin pengolahan kayu untuk ramuan rumah
masyarakat, surat izin dibuat oleh Pemerintah Ngata dan ditanda
tangani oleh kepala Ngata dan Lembaga Adat. Implikasinya,
praktek penebangan di kawasan hutan adat Ngata Toro yang tidak
memenuhi Peraturan Ngata akan dikenai sanksi.
Mekanisme resolusi konflik dan hukum Adat
Toro
•
Resolusi konflik internal
Dalam menyelesaikan konflik ini, pertama-tama semua
lembaga yang ada di Ngata Toro melakukan musyawarah
dDisusul dengan musyawarah kedua khusus peradilan
adat dilakukan dengan menghadirkan pelaku pelanggaran
tersebut. Dalam proses peradilan adat semua barang
bukti disita untuk kebutuhan pembangunan di dalam
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Ngata dan pelaku dikenakan sangsi adat berdasarkan pelanggaran
yang dia lakukan.

Hukum adat yang mengatur hubungan
manusia dan manusia (Hintuvu)
•

Kasus perzinahan
Adapun penyimpangan-penyimpangan perilaku seks
yang dianggap pelanggaran yang harus diselesaikan
lewat peradilan adat menurut Toi Toro adalah sebagai
berikut.:
◦◦ Bualohi (menggauli istri orang lain)
◦◦ Tone Ago Huli (perempuan menggoda laki-laki
beristri)
◦◦ Nancihi Ntolu (menggauli anak sendiri)
◦◦ Nampopo Tiana Ana Do (menghamili di luar nikah)
◦◦ Perempuan yang digauli lebih dari satu laki-laki
hingga hamil

•

Kasus pembunuhan

•

Kasus pencurian
Perilaku mencuri atau mengambil milik orang lain
tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan perbuatan
yang meresahkan kehidupan masyarakat, dan menurut
aturan Adat Toi Toro mencuri adalah perbuatan yang
memalukan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.
Orang yang kedapatan mencuri, dihadapkan pada
peradilan adat, disertai saksi-saksi dan barang bukti yang
ada. Jika perbuatan tersebut terbukti, maka kepadanya
diberi sangsi “Tolu mpole, tolu ongu, tolu ngkau” (tiga
ekor kerbau, tiga lembar kain Mbesa, tiga puluh buah
dulang)
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•

Kasus harta warisan
Harta adalah segala sesuatu yang dikumpulkan manusia
selama hidupnya di dunia. Harta bisa berupa warisan
hibah bisa pula hasil usaha sendiri. Harta yang dimiliki
seseorang biasanya diwariskan kepada keturunannya.
Kebiasaan masyarakat adat Ngata Toro dalam
mewariskan harta miliknya kepada keturunannya dapat
dijelaskan sebagai berikut: harta yang ada dalam rumah
termasuk rumah dan persawahan itu sendiri adalah milik
keturunan perempuan, sedangkan harta yang lain berupa
hewan adalah milik laki-laki. Apabila terjadi persoalan
dalam harta warisan umumnya dalam masyarakat Toro,
pemangku adat akan melakukan musyawarah dengan
pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan secara
kekeluargaan berdasarkan aturan adat yang berlaku.

•

Perselisihan antar warga
Perselisihan jelas pernah dan akan terjadi. Bagi
masyarakat adat Toi Toro perselisihan tentunya juga
terjadi, yang membutuhkan penyelesaian yang tepat, adil
dan penuh arif. Penyelesaian kasus perselisihan tersebut
bagi masyarakat Toro senantiasa melibatkan tua-tua adat,
dengan berpatokan pada adat dan budaya yang berlaku.
Tua-tua adat melakukan musyawarah adat di sebuah
tempat yang disebut Lobo, dengan menghadirkan tua-tua
adat dari kedua pihak warga yang berselisih, sekaligus
menghadirkan yang bersangkutan.
Mereka yang berselisih akan mendapat sanksi yaitu
dengan menyediakan seekor hewan seperti kerbau atau
sapi (motinuvui) dan disembelih untuk dikonsumsi saat
pelaksanaan pesta perdamaian yang dihadiri oleh dua
belah pihak warga yang bertikai.
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Hukum adat yang mengatur hubungan
manusia dengan alam (katuvua)
Apabila terjadi pelanggaran yang berhubungan dengan
pengelolaan sumber daya alam, untuk menegakkan hukum
adat segera pengurus adat dan pemerintah Ngata mengadakan
musyawarah membahas hal pelanggaran tersebut. Pengurus
adat yang mengurus dan sifatnya melapor kejadian adalah
Tondo Ngata. Sanksi adat diberlakukan sesuai pelanggaran
yang dilakukan dan disesuaikan oleh perkembangan zaman
serta disepakati oleh musyawarah dan/atau atas suara terbanyak.
Contoh kasus yang diselesaikan secara musyawarah, antara
lain kasus sengketa tanah.
Tanah adalah faktor produksi penting bagi masyarakat Ngata
Toro. Tanah dianggap sebagai sumber kehidupan sehingga
orang Toro sering menyebut “Tanah tumpu kami” yang dapat
berarti tanah milik Tuhan kami, tanah milik moyang kami,
tanah anak cucu kami, dan tanah milik kami.
Tanah sebagai faktor produksi dan sumber kehidupan sering
kali menimbulkan konflik sehingga terjadi sengketa. Sengketa
atas tanah dalam kehidupan masyarakat adat Kulawi biasanya
terjadi karena ada pihak-pihak yang melanggar aturan adat
yang berlaku tentang tanah.
Adapun aturan-aturan adat yang berlaku atas tanah dalam
masyarakat adat Kulawi dapat dijelaskan sebagai berikut:
•
Batas tanah individu adalah pohon hidup yang ditanam di
sudut-sudut tanah atau sepanjang batas (sebagai pagar),
ada pula batas berupa got yang digali sepanjang batas
dengan kedalaman kurang lebih 1 meter yang disebut
“Wala tanah”.
•
Batas wilayah adat Desa seperti hutan adalah sungaisungai atau pohon-pohon tertentu.
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•
•

Beberapa kasus sengketa tanah yang biasanya diselesaikan
lewat peradilan adat adalah:
•
Sengketa tanah warisan orang tua
Tanah yang diwariskan dari turun-temurun kadangkadang menimbulkan perselisihan paham mengenai
hak warisnya. Hal ini biasanya terjadi setelah orang
tua meninggal dunia sehingga terjadi perebutan antara
keturunannya. Persoalan ini biasanya diselesaikan
dalam keluarga yang bersangkutan secara diam-diam
agar tidak didengar oleh masyarakat umum. Jika proses
penyelesaian sengketa di tingkat keluarga mengalami
jalan buntu maka kasus dilaporkan kepada pemangku
adat dan dijaga kerahasiaannya. Bagi orang Kulawi
adalah hal memalukan jika orang banyak mengetahui
terjadi perebutan tanah di satu keluarga.
Proses peradilan adat dilakukan dengan menghadirkan
beberapa saksi yang mengetahui sejarah asal-usul tanah
yang dipersengketakan termaksud sejarah pewarisannya.
Dalam pemutusan perkara yang menang berhak atas
tanah yang dipersengketakan sedangkan yang kalah
dikasih nasihat agar tidak mengganggu gugat harta milik
saudaranya. Acara peradilan ini dilanjutkan dengan
mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehingga
tidak terjadi dendam diantara meraka.
•
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bersambungan. Karena ada tanah yang belum digarap
oleh pemiliknya karena sesuatu hal kadang-kadang
digeser sedikit demi sedikit oleh tetangganya. Pergeseran
ini dilakukan dengan melenyapkan tanda-tanda batas
sehingga batas tanah tidak menjadi jelas. Ketika pemilik
tanah yang digeser datang mengontrol tanahnya dan
merasa telah dirugikan maka terjadilah sengketa.

Tidak boleh menanam tanaman tahunan di atas batas
tetapi harus berjarak 2 (dua) meter dari batas.
Dalam membagi warisan kepada keturunan/anak-anak
orang tua harus melibatkan beberapa saksi dari keluarga
terdekat.

Sengketa tanah karena batas yang digeser/
dilenyapkan
Persoalan geser-menggeser batas wilayah biasanya
terjadi di antara warga yang lokasi perkebunannya

Jika pihak yang digeser tanahnya tersebut melaporkan
kepada pemangku adat maka diadakan musyawarah
adat dengan menghadirkan kedua belah pihak serta
saksi-saksi yang mengetahui asal-usul tanah yang
dipersengketakan dan mengenal tempat tanda-tanda batas
yang telah dilenyapkan. Apabila terbukti telah terjadi
pergeseran batas dengan sengaja melenyapkan tandatanda batas yang ada maka kepada pelaku diberi sanksi
adat “Hampole Hangu” disertai ancaman bila perbuatan
itu diulangi lagi maka akan dikenai sanksi pemotongan
anggota badan bagi pelaku laki-laki dan penyobekan rok
bagi pelaku perempuan.
•

Resolusi konflik eksternal
Posisi hutan adat adalah hutan berdasarkan latar belakang sejarah asal usul hutan tersebut yaitu penduduk yang pertama
yang bermukim di tempat itu hingga turun temurun.
Jika terjadi konflik antara kedua desa maka akan dilakukan musyawarah, dan dilihat apakah desa yang berkonflik
merupakan wilayah penduduk asli atau tidak. Jika sesama
penduduk asli maka akan dipertimbangkan kepentingan bersama. Wujudnya bisa berupa hutan adat di bagi dua atau pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam secara bersamasama.
Jika satu desa adalah desa penduduk asli dan desa lainnya
adalah pendatang (semisal transmigran) maka status hutan
adat ada pada penduduk pribumi.
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Salah satu contoh konflik eksternal yang diselesaikan secara
adat adalah antara Desa Katu, Kecamatan Lore Tengah dan
Ngata Toro kecamatan Kulawi. Perselisihan antara kedua desa
tersebut diselesaikan melalui mediasi Yayasan Tanah Merdeka
(YTM) sebagai pihak yang memfasilitasi kegiatan pemetaan
di kedua desa ini.

•

Disepakati bahwa: Pengawasan di wilayah Toro
khususnya di kawasan Malino dan sekitarnya diberikan
kepada masyarakat Katu untuk ikut bertanggung jawab.

•

Disepakati bahwa: Wilayah adat Toro yang sudah dan
sedang dikelola untuk perkebunan kopi dan tanaman
damar oleh warga Katu, disepakati tetap menjadi
hak pengelolaan warga Katu. Disepakati pula bahwa
perkebunan Kopi yang dikelola oleh warga Katu tidak
dapat diperluas.

•

Disepakati bahwa: Pengelolaan hasil hutan yakni rotan
secara besar-besaran untuk tujuan komersial akan
dilakukan dengan cara musyawarah dengan masyarakat
Toi Toro dan Toi Katu.

Toro dok

Dalam pertemuan yang berlangsung 7 November 2002 di kantor
YTM Palu, kedua pihak menyatakan argumen tentang dasar
penetapan batas wilayah masing-masing pada kenyataannya
didasarkan atas kriteria yang saling berlainan. Masyarakat
Toro menyatakan klaimnya terutama berdasarkan argumen
historis, yaitu bahwa kampung tua Malino merupakan asalusul perkampungan mereka dan bahwa hingga saat ini mereka
tetap menjalin hubungan spiritual dan budaya dengan tempat
bersejarah itu. Klaim historis semacam ini juga dibenarkan
oleh masyarakat Katu sendiri. Namun, mereka menganggap
bahwa kepergian orang Toro dari tempat itu adalah melarikan
diri dari serbuan orang Bunian sehingga mereka dianggap telah
meninggalkan tempat itu. Di atas semua itu, masyarakat Katu
menyatakan klaimnya berdasarkan argumen faktual, yaitu
bahwa pada kenyataannya masyarakat Katu, bukan masyarakat
Toro, yang lebih banyak melakukan aktivitas di tempat ini dan
telah melindunginya dari eksploitasi orang lain.

◦◦ Tanaman Pinang
◦◦ Wala Tanah (Pagar tanah)

Pertemuan ini akhirnya menghasilkan keputusan jalan tengah
yang satu sisi menegakkan klaim historis masyarakat Toro atas
wilayah Malino ini, namun sisi lain memberi hak pengelolaan
pada masyarakat Katu atas wilayah tersebut, seperti pada butir
kesepakatan berikut ini:
•
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Disepakati bahwa: Kampung tua Malino adalah milik
penduduk asli Toro dan tempat ini merupakan batas
wilayah adat Toro dengan orang Katu, batas tersebut
akan diberikan tanda dengan :
◦◦ Bolo Watu (Bambu batu)

Penegakan hukum adat oleh Tondo Ngata: gubuk perambah hutan
dihancurkan dan kayu serta rotan yang mereka curi disita
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Penguatan Peran Perempuan dan
Pemuda dalam Pemerintahan Desa

orang Toro di masa silam mengedepankan perempuan di dalamnya
baik secara kuantitas (kehadiran) perempuan maupun kualitas.

Organisasi perempuan adat Ngata Toro
Masyarakat adat telah menjadi salah satu pihak yang sangat
dirugikan oleh kebijakan pembangunan selama tiga dekade
terakhir. Walaupun masyarakat adat merupakan elemen terbesar
dalam struktur negara Indonesia akan tetapi keberadaannya belum
memperoleh porsi perhatian yang sewajarnya. Bahkan cenderung
secara sistematis disingkirkan dari agenda politik nasional.

Apabila ada anggota masyarakat yang tidak mengindahkan
keberadaan perempuan dalam struktur sosial masyarakat, maka
wajiblah ia mendapatkan sanksi adat. Jadi jika seorang pria
mengetahui bahwa untuk menjual harta dalam keluarga memerlukan
izin dari perempuan sebagi Tua Tambi dan tidak diindahkannya
maka perbuatan tersebut tergolong pelanggaran adat serta wajib
dikenai sanksi adat.

Sistem kebijakan yang top down (dari pusat ke daerah-daerah
bawahan) berakibat kondisi demikian menjalar hingga ke ruang
lingkup kewilayahan yang lebih kecil atau struktur pemerintahan
sederhana, semisal desa atau ngata di Kecamatan Kulawi.

Penempatan perempuan yang demikian luhur dalam struktur sosial
kemasyarakatan orang Toro pada masa silam membangkitkan
semangat perempuan-perempuan Ngata Toro untuk memposisikan
kembali nilai status sosial (Poncuraa, Pahu ada), hak dan
wewenang (Mahipato & Kahipatoana) serta akses dan kontrol
terhadap pengambilan keputusan (Mekamata loga).

Di sisi lainnya terlihat dengan kehadiran institusi bernama
Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) di setiap desa yang hanya
melemahkan posisi tawar perempuan, yang menempatkan urusan
domestik (kerumahtanggaan) menjadi jabatan wajib perempuan
dalam kesehariannya.
Melihat sistem tersebut, nilai-nilai kearifan lokal yang nyaris terkubur
dengan kebijakan nasional tentang perempuan dapat dijadikan
bahan rujukan untuk mengangkat kembali posisi perempuan.
Hal ini dilakukan berdasarkan konsep masa silam Masyarakat
Adat Ngata Toro di Kecamatan Kulawi tentang perempuan.
Perempuan adalah adat
Selain kehadiran sebagai Tina Ngata, perempuan dalam konsep
masyarakat Adat Ngata Toro juga memiliki peran penting sebagai
Tua Tambi (tempat penyimpan adat). Konsep ini tercermin dalam
berbagai kebiasaan setempat. Kenyataan tersebut dapat dijumpai
pada sistem perdagangan. Seseorang tidak dapat menjual sesuatu
barang jika pelaksanaannya tidak melibatkan kaum perempuan
dalam suatu keluarga, misalnya menjual hewan ternak, kebun dan lain
sebagainya yang menjadi harta keluarga. Ragam aktivitas kehidupan
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Dari hasil wawancara perempuan Ngata Toro dengan Dewan adat
yang ada di Kecamatan Kulawi dan Ngata Toro nyatalah bahwa
peran perempuan pada masa silam sangat besar dan juga di masa
sekarang ini dimana nilai-nilai itu nyaris punah dengan kehadiran
ragam produk kebijakan negara yang justru menepikan gerakan
perempuan.
Hasil wawancara itu menambah dorongan perempuan Ngata Toro
untuk membuat suatu pertemuan perempuan (lokakarya) tepatnya
pada bulan Agustus 2001. Dari lokakarya tersebut lahir suatu
kesepakatan untuk menghapus keberadaan organisasi bentukan
pemerintah yaitu PKK di Ngata Toro dan menggantikannya dengan
organisasi yang sesuai kebutuhan perempuan yaitu: Organisasi
Perempuan Adat Ngata Toro yang disingkat dengan OPANT.
Setelah terbentuk organisasi ini, kaum perempuan Ngata Toro
melakukan pembenahan struktur organisasi perempuan yang ada
termasuk pembentukan pengurus OPANT di tiap-tiap boya yang
ada di Ngata Toro.
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Konsep Tina Ngata
Jika bangsa ini baru memiliki pemimpin perempuan pada awal
abad 21, maka orang Toro justru sudah memilikinya sejak tujuh
abad silam tepatnya abad ke 18. Menurut penuturan para Totua
Ngata Toro (Dewan pimpinan Kampung) sejak saat itu mereka
telah memiliki seorang figur pemimpin perempuan yang
fungsinya sama dengan Totua Ngata Toro. Seorang perempuan
yang memangku jabatan tersebut diberi gelar Tina Ngata (Ibu
Kampung). Keberadaan Tina Ngata sendiri tidak saja dihormati
oleh warga Ngata tetapi juga Ngata yang ada di sekitarnya
(Tongki Ngata).
Sosok Tina Ngata yang cukup populer hingga kini bahkan sangat
disegani kompeni Belanda sekalipun adalah Hangkalea. Konsep
kesetaraan lokal ini ternyata mampu membendung langkah kaki
kaum penjajah. Persatuan dan kesatuan (hintuvu) antara rakyat,
Totua Ngata dan Tina Ngata serta kearifan para pemimpin
kala itu yang sangat memperhatikan kepentingan rakyat
merupakan senjata terampuh dalam melakukan perlawanan.
Selain Hangkalea masih ada beberapa Tina Ngata lainnya,
seperti Lingkumene, Tobanawa, dan Ngkamumu. Kehadiran
seorang Tina Ngata dalam setiap musyawarah atau pertemuan
merupakan sebuah keharusan. Ketidakhadirannya dapat
berakibat tidak diakuinya keputusan yang dilahirkan. Bentuk
pertemuan yang demikian mewajibkan kehadiran seluruh unsur
Ngata tanpa terkecuali disebut Hintuvu libu Ngata.
Fungsi seorang Tina Ngata dalam kesehariannya selain telah
disebutkan di atas, juga menyelesaikan segala bentuk persoalan
baik bersifat internal (dalam kampung), aupun eksternal (di
luar kampung), dan dilaksanakan secara bersama dengan para
Totua Ngata. Jika konflik yang timbul tidak dapat diselesaikan
secara internal Ngata, maka kehadiran para Tina Ngata dan
Totua Ngata yang berasal dari Tongki Ngata sangat dibutuhkan.
210

Peran pemuda dalam Ngata
Di keempat lembaga yang ada di Ngata Toro keterlibatan Pemuda
adalah merupakan hal yang wajar dalam merealisasikan visi dan
misi yang dihasilkan dalam Sarasehan Pemuda hingga terbentuk
forum pemuda yang diberi nama lokal yaitu Forum Hintuvu Torona
Kabilaha (FOHTKA) yang dilaksanakan pada bulan Desember
2002 dan dihadiri 65 orang peserta dari perwakilan semua boya.
Tujuan pembentukan forum ini adalah untuk menghimpun pemuda
yang berjumlah ± 400 orang, yang kesemuanya berdomisili di
beberapa boya yang ada di Ngata Toro. Sejak awal perjuangan
Ngata Toro tahun 1993 keterlibatan pemuda dalam setiap
kegiatan sudah ada, namun belum ada organisasi pemuda Ngata
menghimpun mereka. Saat itu yang ada adalah Pemuda Gereja,
Pemuda Masjid yang membantu proses kegiatan, namun forum
untuk duduk bersama dalam perencanaan dan pengambilan
keputusan posisi pemuda belum ada. Setelah selesai Musyawarah
Desa dan Sarasehan pemuda 2002 keterlibatan pemuda dalam
perencanaan dan pengambilan keputusan di dalam ngata sudah
semakin nyata terwujud.

Visi dan misi forum pemuda
Visi
•
Mempersatukan generasi muda yang ada di Ngata Toro
Misi
•
Membangun Hintuvu di kalangan generasi muda
•
Mempererat tali persaudaraan tanpa memandang etnis
dan agama
•
Ikut menjaga Katuvua yang ada di Ngata Toro sesuai
kearifan lokal yang berlaku.
•
Mendukung seluruh kegiatan atau program yang telah
diprogramkan oleh keempat lembaga yang ada di Ngata
Toro.
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Yuyun Indradi – DTE

Coklat adalah salah satu komoditas utama selain vanili
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•

Menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan pemuda/
organisasi yang di luar Ngata Toro

Sejak terbentuk forum ini sudah beberapa kali melakukan
kegiatan yaitu:
•
Tanggal 31 Desember 2002 mengadakan diskusi dan
silaturahmi dengan keempat lembaga yang ada di Ngata
Toro
•
Bulan Februari 2003 pembentukan pengurus di tingkat
boya
•
Tanggal 5 – 6 Agustus 2003 mengadakan Workshop
Pemuda dengan tema “Peran pemuda dalam pengelolaan
sumber daya alam yang arif dan berkelanjutan”
•
Tanggal 30 Desember 2003 melakukan ibadah bersama
•
Bulan Maret 2004 bekerja sama dengan Yayasan Bantaya
Palu melakukan Training of Trainer (TOT) Pembaruan
Desa dan Pembaruan Agraria, yang dilaksanakan di
Ngata Toro dan dihadiri peserta dari beberapa desa yang
ada di Kecamatan Kulawi dan desa di luar Kecamatan
Kulawi
•
Bulan April 2004 melakukan kerja sama dengan pihak
peneliti STORMA (Jerman) untuk melakukan sensus
penduduk dan sosial budaya masyarakat Toro.
Selain kegiatan yang yang dilaksanakan di atas, forum ini juga
mempunyai tanggung jawab untuk mengamankan lingkungan,
baik keseluruhan Ngata Toro maupun di boya masing-masing. Di
lembaga yang ada di Ngata Toro pemuda selalu dilibatkan dalam
setiap perencanaan dan pengambilan keputusan. Misalnya, ada
keterwakilan pemuda di Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di
Tondo Ngata untuk mengawasi hutan. Di Pemerintah Ngata
dan Lembaga Perwakilan Ngata (LPN) pemuda ditempatkan
di sekretariat dan di OPANT keterwakilan pemuda dalam
lembaga ini adalah terlibat langsung di setiap kegiatan
yang dilaksanakan oleh lembaga ini, baik sebagai pembuat
notulensi, fasilitator, atau menjadi peserta dalam pertemuan.
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•

Fungsi forum ini adalah menjadi media komunikasi
antara pemuda untuk menyelesaikan permasalahan atau
merencanakan suatu kegiatan. Status forum ini di dalam ngata
adalah independen dengan tujuan yang sesuai dengan visi misi
keempat lembaga yang ada.

•
•
•
•

Forum Wilayah penyangga yang dibentuk oleh proyek
CSIADCP
Yayasan Jambata yang bergerak pelestarian satwa dan
pembuatan kain kulit kayu
Yayasan Tanah Merdeka
Lembaga Pencinta Alam Awam Green
STORMA

Yuyun Indradi – DTE

Salah satu hal yang menarik dalam proses penggalian kearifan
lokal dan pemanfaatan tata ruang masyarakat adat adalah adanya
titik temu yang menyerupai kontrak sosial antara masyarakat adat
Sulawesi tengah dan DPRD Provinsi tentang pengakuan atas tata
ruang masyarakat adat. Hal ini terjadi pada seminar dan lokakarya
yang dilaksanakan oleh ornop yang ada di Sulawesi Tengah pada
tanggal 17 – 19 Desember 2004, yang dihadiri oleh komunitas
masyarakat adat dari beberapa Kabupaten. Berikut ini merupakan
ringkasan hasil dari seminar dan lokakarya tersebut.
Tata Ruang Masyarakat Adat

Generasi muda Ngata Toro

Ruang Pengakuan
Selain pengakuan yang disepakati dengan pihak Balai Taman
Nasional Lore-Lindu, perlu juga pengakuan tersebut diberlakukan
terhadap lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi
untuk membangun inisiatif dengan Ngata Toro dalam pengawasan
dan pengelolaan sumber daya alam sesuai tata ruang masyarakat,
secara arif dan berkelanjutan. Beberapa lembaga yang diupayakan
untuk turut mendorong pengakuan lebih kuat antara lain:
•
TNC Sulawesi Tengah
•
CARE Internasional Sulawesi Tengah
•
Forum Kemitraan Taman Nasional
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Generasi muda Toro

Bab X A Pasal 281 ayat 3
◦◦ Tap MPR No. IX Thn 2001 tentang pembaruan agraria
◦◦ Tap MPR No. XVII/1998
◦◦ UU Kehutanan No. 41/1999 (Pasal 1 ayat 6, Pasal 4 ayat
3, Pasal 5 ayat 2, Pasal 8 ayat 1 dan 2, Pasal 34, Pasal 67
ayat 1 dan 2)
◦◦ UU No. 32/2004 (Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 12,
Pasal 203 ayat 3, Pasal 202 ayat 1)
◦◦ UU No. 5/1960 (agraria)
◦◦ RUU pengelolaan sumber daya alam (Pasal 1 ayat 3 dan
4; Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3)
Hukum yang berlaku di masyarakat adat

Hal-hal yang dipergunakan sebagai dasar
pengakuan
•
Pengakuan antar Komunitas yang ada di Sulawesi Tengah
◦◦ Masyarakat Adat Kaili: (Rai, Ledo, Doi, Tara, Unde, Inde,
Ado, Lauje, Tajio, Da’a, Pendau, Ija, Tialo, Edo, Torai,
Ava, Ndepu, Damsol)
◦◦ Masyarakat Adat Kulawi (Moma, Uma, Tado, Ompa)
◦◦ Masyarakat Adat Togean
◦◦ Masyarakat Adat Wana
◦◦ Masyarakat Adat Behoa (Kakau, Ngamba)
◦◦ Masyarakat Adat Bada
◦◦ Masyarakat Adat Banggai
◦◦ Masyarakat Adat Saluan
◦◦ Masyarakat Adat Balantak
◦◦ Masyarakat Adat Andio
◦◦ Masyarakat Adat Poso (Ampana, Mori, Tentena, Pendolo,
Lore)
◦◦ Masyarakat Adat Buol
◦◦ Masyarakat Adat Toli-toli
◦◦ Masyarakat Adat Morowali-Bungku
◦◦ Masyarakat Adat Dampal.
•
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Undang—undang yang digunakan sebagai dasar pengakuan.
◦◦ UUD 1945 (Amandemen IV) Bab VI Pasal 18 B Ayat 2.
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Yang diatur dalam ruang adat dan ruang Pemerintah.

•

Tidak adanya pengakuan pemerintah atas peta wilayah
masyarakat adat. Bahwa kenyataannya kalau hukum adat
tidak diakui akan menimbulkan masalah/konflik.
Dalam pengelolaan sumber daya alam masyarakat tidak
dilibatkan. Bahwa kenyataannya PSDA berdasarkan hukum
negara telah melemahkan PSDA berdasarkan hukum adat.
Pemungutan pajak hanya dikuasai oleh pemerintah tanpa ada
musyawarah dengan masyarakat adat.
Pemerintah seenaknya mengeluarkan izin transmigrasi tanpa
musyawarah dengan masyarakat adat setempat.
Peraturan Daerah belum disosialisasikan secara maksimal
oleh pemerintah daerah maupun aparat desa. Pemberlakuan
hukum negara yang dominan menyebabkan rusaknya sendisendi hukum adat.
Masih kurangnya perhatian Pemerintah terhadap ekonomi
masyarakat adat.
Masih terjadi perbedaan cara pandang tentang status tanah
oleh para pihak dan Pemerintah.

•
•
•
•

•
•
Identifikasi fakta dan masalah yang terjadi di
masyarakat
•
Belum adanya pengaturan Pemerintah tentang aturanaturan adat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah
masyarakat adat.
•
Pengelolaan sumber daya alam tidak menggunakan izin adat
(HPH, IPHHK dan IPK). Bahwa kenyataan selama ini masih
ada konflik antara masyarakat adat dengan pengusaha, pelaku
bisnis, antara masyarakat adat dengan negara/pemerintah,
antara masyarakat adat dengan masyarakat adat sendiri.
•
Masyarakat adat masih menjalankan kearifan/ hukum
adatnya masing-masing.
•
Bahwa kenyataannya masyarakat adat dalam mengelola
sumber daya alam masih menjalankan aturan adatnya
(komunitas).
•
Masih kurangnya perhatian Pemerintah terhadap sumber
daya manusia di masyarakat adat.
•
Pergeseran nilai-nilai budaya, termasuk daya tangkal dalam
kekuatan eksternal dan internal di masyarakat.
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“Tuntutan atas hak dasar masyarakat adat
Sulawesi Tengah”
•

Mendesak anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
untuk mengagendakan kepentingan yang berkaitan
kepentingan yang berkaitan hak-hak pengelolaan tata
ruang masyarakat adat Provinsi Sulawesi Tengah

•

Mendesak Dewan untuk menggunakan hak inisiatif
dalam membuat dan mengesahkan rancangan pengakuan
wilayah masyarakat adat Provinsi Sulawesi Tengah
dengan melibatkan masyarakat adat langsung di masingmasing kabupaten

•

Menghentikan segala bentuk eksploitasi SDA serta izinizin perusahaan yang masuk di wilayah pengelolaan
masyarakat adat di masing-masing Kabupaten.
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•

•

Mendesak para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan
dengan mengikutsertakan masyarakat adat di masingmasing Kabupaten.
Penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan
bagi masyarakat adat Provinsi Sulawesi Tengah untuk
tahun 2005, melibatkan masyarakat adat di masingmasing kabupaten.

Pernyataan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
Dengan ini saya menyatakan,
Nama		
: Helmi D Yambas, SE
Jabatan
: Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
•

Bersedia untuk menerima hasil rekomendasi yang
dirumuskan oleh Masyarakat Adat se-Sulawesi Tengah,
tentang pokok-pokok pikiran atas pengakuan pengelolaan
wilayah adat di masing-masing kabupaten, berdasarkan
hak asal usul tanah serta kearifan lokal yang dianut
oleh masyarakat adat. Dan bersedia untuk melanjutkan,
membicarakan di tingkat rapat dan sidang-sidang komisi,
paripurna sampai ada kepastian hukum yang mengakui
keberadaan Masyarakat Adat Sulawesi Tengah dalam
bentuk Perda.

•

DPRD bersedia melibatkan dan mengikut serta
masyarakat di setiap rapat Dewan dalam membicarakan
rancangan peraturan dan tata ruang wilayah adat yang
ada di masing-masing Kabupaten.

Demikian pernyataan ini, atas kesediaan Bapak-bapak anggota
Dewan yang terhormat kami ucapkan terima kasih.
Yang Memberi Mandat
Rekomendasi Seminar dan Lokakarya Perencanaan Tata Ruang
Masyarakat Adat Sulawesi Tengah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ibu Rukmini (Koordinator) Organisasi Perempuan Ngata
Toro
Nudin. Raja Ide Sekjen AMASUTA
Ramli. Masyarakat Adat Luwuk
Harun. Masyarakat Adat Kungguma
Rizal. Forum Pemuda Toro
Ridwan Janu Masyarakat Adat Banggai
Naftali Kepala Ngata Toro
Gandu Masyarakat Adat Lindu
Yakob Taha Masyarakat Adat Kulawi
Endi Masyarakat Adat Salena Bolonggima
Jamrudin Masyarakat Adat kamalisi.
Ibu Setia Masyarakat Adat Tawaili

Demikian hasil rekomendasi ini untuk dijalankan dan
diteruskan menjadi salah satu agenda sidang bagi DPRD
Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong program kerja
serta hak inisiatif Dewan untuk membuat dan membahas
Rancangan/Draf Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat
Sulawesi Tengah.
Palu, 20 Desember 2004
Yang menerima mandat
Hasil rekomendasi Seminar dan Lokakarya Perencanaan Tata
ruang Masyarakat Adat se-Sulawesi Tengah.
Helmi. D Yambas, SE
(Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah)
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