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BAB V 

KAJIAN NILAI-NILAI PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN 

LINGKUNGAN  SUKU WANA  

 

Manusia  sebagai salah satu penghuni alam  merupakan  kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya. Keduanya berkaitan sangat erat 

dan saling berpengaruh. Kehidupan manusia sangat  tergantung dari 

lingkungannya, begitu juga kondisi lingkungan sangat tergantung pada manusia. 

 

5.1  Kependudukan Suku Wana 

Dalam perencanaan, manusia adalah sebagai subjek dan objek 

perencanaan. Karena peran itulah, maka analisa penduduk sangat penting 

sebagai analisa dasar bagi analisa selanjutnya dalam perencanaan. Dengan 

menganalisa penduduk beserta besarannya, maka dapat ditentukan klasifikasi 

kota dan prediksi berbagai kebutuhan sarana dan infrastruktur, serta antisipasi 

dampak pembangunan di masa datang. 

Tabel 5.1 
Jumlah Penduduk Suku Wana Berdasarkan Lipu 

No Lipu 
Tahun  

2009 2010 2011 2012 2013 
1 Mpoa 144 147 150 154 158 
2 Tikore 101 102 103 104 106 
3 Sakoi 114 116 119 124 127 
4 Salumangge 75 78 79 85 89 
5 Kablenga 160 161 162 163 164 
6 Lintio 62 64 65 67 69 
7 Lengkasa 177 194 212 230 250 
8 Vatutana 114 115 120 123 126 
9 Ue makasi 107 109 112 114 117 

10 Maleme 122 124 127 131 135 
11 Lovu 59 60 62 65 69 

    Sumber: Observasi Pusat Studi Lingkungan Universitas Tadulako, 2013 

Pada tabel di atas jumlah penduduk suku Wana terbanyak terletak pada 

lipu lengkasa, kondisi ini diakibatkan karena terjadinya bencana banjir bandang 

yang memaksa suku Wana yang terletak pada lipu salumangge harus berpindah 

ke lipu lengkasa guna menyelamatkan diri. Lipu lengkasa dalam bahasa lokal 

dikenal dengan rotan hal ini yang juga menjadi salah satu alasan beberapa 

kelompok suku Wana dari kabupaten tojo una-una berpindah ke lipu ini untuk 

dapat mengolah sumberdaya rotan. 
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Tabel 5.2 
Laju Pertumbuhan Penduduk Suku Wana 

Lipu 
Tahun  

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 LPP 
Mpoa 0.020833 0.020408 0.026667 0.025974 0.023471 
Tikore 0.009901 0.009804 0.009709 0.019231 0.012161 
Sakoi 0.017544 0.025862 0.042017 0.024194 0.027404 

Salumangge 0.04 0.012821 0.075949 0.047059 0.043957 
Kablenga 0.00625 0.006211 0.006173 0.006135 0.006192 

Lintio 0.032258 0.015625 0.030769 0.029851 0.027126 
Lengkasa 0.096045 0.092784 0.084906 0.086957 0.090173 
Vatutana 0.008772 0.043478 0.025 0.02439 0.02541 

Ue makasi 0.018692 0.027523 0.017857 0.026316 0.022597 
Maleme 0.016393 0.024194 0.031496 0.030534 0.025654 

Lovu 0.016949 0.033333 0.048387 0.061538 0.040052 
Sumber: Hasil Analisis, 2015 
 
• Cara 
jumlah penduduk tahun 2010- jumlah penduduk tahun 2009 

          Jumlah penduduk tahun 2009 
 

147-144 
= 

   144 
 

= 0,02083 
 

• LPP 
 

Jumlah seluruh tahun 
=  

      4 
 
  0.020833+0.020408+0.026667+0.025974 
= 

                 4 
 
= 0.023471 
 

Tabel 5.3 
Proyeksi Jumlah Penduduk Suku Wana 

Tahun Lipu  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2014 168 109 137 99 167 74 304 136 124 144 76 
2015 174 111 143 105 169 77 334 141 128 150 80 
2016 180 113 148 110 170 80 364 146 133 155 84 
2017 186 115 154 116 172 82 395 152 137 161 88 
2018 191 117 160 122 174 85 425 157 141 166 92 
2019 197 119 165 128 175 88 455 162 145 172 96 
2020 203 121 171 134 177 91 486 168 149 177 101 
2021 209 123 177 140 179 94 516 173 153 183 105 
2022 215 125 182 145 180 97 546 178 158 188 109 
2023 221 127 188 151 182 99 577 184 162 194 113 
2024 226 129 194 157 184 102 607 189 166 199 117 
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Garis regresi  

P t+x =a+b (x) 

P t+x   = jumlah penduduk pada tahun t+x 

X  = pertambahan penduduk di hitung dari tahun dasar 

a,b  = tetapan yang diperoleh dengan rumus  (konstanta) 

 

Contoh Perhitungan proyeksi penduduk Lipu Lovu 

No Tahun P X X2 PX 
1 2009 59 -2 4 -118 
2 2010 60 -1 1 -60 
3 2011 62 0 0 0 
4 2012 65 1 1 65 
5 2013 69 2 4 138 

Jumlah 315 0 6 25 
 

a = (jumlah P. jumlah X2 )-(jumlah X. jumlah PX) 
(N. jumlah X2 )- (jumlah X)2 

A 63 
B 4.166667 

 
Tabel 5.4 

Proyeksi Kepadatan Penduduk Suku Wana  
Lipu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah 
2015 2.8 1.6 1.5 0.9 1.6 0.6 2.3 1.6 2.2 1.3 0.7 17.2 
2016 2.9 1.6 1.5 0.9 1.6 0.7 2.5 1.7 2.3 1.3 0.8 17.9 
2017 3.0 1.6 1.6 1.0 1.7 0.7 2.8 1.8 2.4 1.4 0.8 18.7 
2018 3.0 1.7 1.6 1.0 1.8 0.7 3.0 1.8 2.5 1.4 0.8 19.4 
2019 3.1 1.7 1.7 1.1 1.8 0.7 3.2 1.9 2.5 1.5 0.9 20.1 
2020 3.2 1.7 1.8 1.1 1.9 0.8 3.4 2.0 2.6 1.5 0.9 20.9 
2021 3.3 1.8 1.8 1.2 1.9 0.8 3.6 2.0 2.7 1.6 0.9 21.6 
2022 3.4 1.8 1.9 1.2 1.9 0.8 3.8 2.1 2.8 1.6 1.0 22.3 
2023 3.5 1.8 1.9 1.3 2.0 0.8 4.0 2.1 2.8 1.7 1.0 23.1 
2024 3.6 1.8 2.0 1.3 2.1 0.9 4.2 2.2 2.9 1.7 1.1 23.8 

 
Cara  
Jumlah penduduk 
          Luas 

Contoh range tahun 2015 

Lipu Range 
Mpoa Tinggi 
Tikore Sedang 
Sakoi Sedang 

Salumangge Rendah 
Kablenga Sedang 

Lintio Rendah 
Lengkasa Tinggi 
Vatutana Sedang 

Ue makasi Sedang 
Maleme Rendah 

Lovu Rendah 
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5.2  Interaksi To Wana dan Lingkungan  

Antara lingkungan alam  dan kegiatan suku Wana selalu ada perantara 

yang menghubungkan yaitu sekumpulan tujuan dan nilai-nilai, seperangkat 

pengetahuan dan kepercayaan dengan kata lain disebut pola kebudayaan. 

Melalui budaya  suku Wana memahami serta menginterpretasikan 

lingkungan alam dan seluruh isinya, menyeleksi hal-hal yang berguna  bagi 

mereka dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi 

kelangsungan hidupnya dan melakukan adaptasi terhadap lingkungan alamnya, 

hubungan antara lingkungan dan suku Wana secara umum digambarkan sebagai 

berikut: 

 
Gambar 5.1 

Hubungan Antara Suku Wana dan Lingkungan 
Sumber: Hasil pemikiran, 2014 

Inti dalam alur di atas adalah lingkungan dan budaya tidak bisa dilihat 

secara terpisah, tetapi merupakan hasil campuran (mixed product) yang 

berproses lewat dialektika, proses tersebut memiliki hubungan timbal balik di 

mana antara budaya dan lingkungan bukan  individu yang berdiri masing-masing 

atau bukan barang jadi yang bersifat statis. 

Pada masyarakat adat  wana, hubungan dengan lingkungan menjadi 

sesuatu yang sangat penting, yang dibina sejak awal kehidupan. Mereka 

merasakan bahwa lingkungan sekitarnya adalah tempat menggantungkan segala 

kehidupan karena dari lingkungan alam mereka mendapat sumber kehidupan, 

dimakamkan dan tempat kediaman arwah nenek moyang pelindungnya. 

Mereka menjaga lingkungan dengan pedoman pada pandangan hidup 

yang bersumber dari petuah para leluhur terdahulu, dan dengan pengalaman 

hidup mereka sendiri  yang berkaitan dengan lingkungannya. Banyak pola hidup 

dan tradisi yang dikembangkan masyarakat dengan kearifan lokal mereka untuk 

melindungi keberlanjutan hidup lingkungannya. 

Dalam menjaga kelestarian lingkungannya seringkali didapati kearifan 

yang diselubungi oleh mistik dan tahayul seperti beberapa bagian hutan yang 

tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang kecuali Tau tua ada, atau ketentuan-

ketentuan yang mewajibkan  masyarakatnya hanya boleh menebang jenis pohon 
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tertentu, tindakan yang menabrak aturan ini dikatakan dapat berakibat 

membahayakan hidup dan kehidupannya.  

Dalam banyak aspek, pelestarian  lingkungan terselubungi mistik dan 

tahayul artinya, masyarakat Wana cenderung memakai pikiran relio-magis dalam 

berhubungan dengan alam, khususnya dalam kelestarian.pikiran tradisional 

semacam itu biasanya akan diliputi unsur kepercayaan kepada mahluk halus, roh 

atau hantu yang menempati seluruh alam semesta dan aneka gejala alam, 

tumbuhan, hewan, tubuh manusia dan benda-benda. 

Mereka  juga percaya pada benda dengan kekuatan sakti yang meliputi 

alam semesta ini dan khususnya yang terdapat pada peristiwa luar biasa. 

Kekuatan sakti yang pasif pada benda-benda itu digunakan sebagai kekuatan 

magis dalam pembentukan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau 

menolak bahaya gaib.  

Akhirnya, mereka juga berpandangan bahwa kelebihan kekuatan sakti di 

alam dapat menyebabkan timbulnya bahaya gaib yang hanya dapat dihindari 

dengan pantangan-pantangan dan aturan norma. Pengkeramatan tersebut dinilai 

tidak logis oleh sejumlah pihak, tetapi kemampuan untuk memikirkan bagaimana 

agar alam bisa dikendalikan dan bagaimana dampaknya bisa diantisipasi, maka 

To Wana jauh sebelumnya berfikir tentang langkah terbaik untuk 

memberdayakan dan menyelamatkan alam. 

Dari pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan pemikiran To 

Wana dibagi dalam dua tahap yaitu teolois dan metafisik, untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada alur di bawah 

 
Gambar 5.2 

Tahap Pemikiran To Wana 
Sumber: Diolah Dari Hasil Wawancara dan Survey Primer, 2014 
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Suku Wana melihat hubungan manusia (termasuk mereka) dan alam 

adalah merupakan proses yang demikian menyatu, manusia merupakan bagian 

dari tatanan alam. Sehingga agama dari etnis ini adalah agama alam, artinya 

alam diyakini mempunyai daya, sekaligus kekuatan magis di mana satu pihak 

memberikan kehidupan dan penghidupan. Sedangkan di pihak lain alam akan 

dipandang angker dan menakutkan sehingga timbul tindakan pengkeramatan. 

Dalam kerangka pemikiran yang demikian, bagi suku Wana alam 

diletakkan dalam tiga fungsi yaitu:  

a) Fungsi ritual, alam (hutan belantara) di pahami sebagai suatu wilayah 

yang sakral, berbagai upacara dilakukan di dalam hutan. Misalnya di 

waktu menebas, menyimpan benih, waktu panen dan sebagainya 

b) Fungsi ekologis, suku Wana memandang alam sebagai penyedia tanah, 

pengatur tata air dan pemberi keseimbangan yang harmonis 

c) Fungsi lahan, bahwa alam memberikan kehidupan melalui tersedianya 

lahan. Dalam konteks inilah ladang menjadi sangat vital bagi orang wana, 

bahkan bisa dikatakan sebagai penanda dari awal mula kehidupan. Di 

mana lahan merupakan tempat manusia mengais rezeki dan menabur 

harapan, sebab itu lahan ladang dianggap suci oleh mereka sehingga 

selalu ada upacara mulai dari mencari lahan hingga panen. Sebagai mata 

rantai kebersatuan dengan alam semesta 

Pemikiran To Wana dalam tahap ini membawa mereka menjadi tunduk 

pada alam (lingkungan), mereka menganggap dirinya sebagai mahluk yang pasif 

dan harus tunduk pada hukum-hukum yang berlaku karena hal itu bersifat suci 

menurut mereka. 

 

5.3  Persepsi Tentang Bencana Longsor 

Longsor secara umum merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah 

atau batuan, ataupun pencampuran keduanya. Menuruni atau keluar lereng 

akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut 

(Laporan Studio 2, 2011) 

Persepsi menurut keyakinan kosmologi suku Wana mengenai longsor, 

tersirat dalam  mitologi kaju paramba’a yang di jelaskan oleh Apa Hambali yaitu 

Tau Tua Ada mereka. Menurut mereka bumi ini dahulu kala hanya terdiri atas ue 

(air), diatas ue tersebut Pue (tuhan) menghamparkan tana poga’a (segenggam 

tanah) yang kemudian berkembang menjadi daratan dan pegunungan yang luas. 

repository.unisba.ac.id



46 

 

Setelah kedua elemen ini berkembang luas, pue menurunkan laki-laki 

(mbala) dan wanita (ngga) ke tanah tersebut. Tapi sebelum diturunkan terlebih 

dahulu Pue menancapkan dua batang kayu besar, masing-masing kaju kalei 

(rotan) dan kaju paramba’a (kayu besar) dengan maksud sebagai penguat dan 

pengikat tanah dan gunung juga sebagai pelindung ngga dan mbala, dari kedua 

kayu yang diciptakan inilah tercipta hamparan propo (pepohonan). 

Ketika Mbala dan Ngga diturunkan ke bumi, Mbala justru tersangkut di 

pohon dan berubah menjadi monyet, sedangkan Ngga berhasil mencapai tanah. 

Ditanah Ngga mengalami kesepian sehingga memohon kepada Pue untuk 

memberinya teman, maka Pue memerintahkan agar Ngga menebang kaju kalei 

yang dahulu diciptakannya, dengan syarat bahwa kaju yang akan ditebang harus 

menyentuh tanah. 

Akhirnya Ngga memilih menebang kaju paramba’a, dan kaju tersebut 

tidak jatuh ke tanah tetapi jatuh ke ue (air), karena Ngga salah menebang kayu 

dan kayu tersebut tidak jatuh ke tanah maka mengakibatkan tanah runtuh 

(longsor) dalam tujuh hari tujuh malam, sehingga daratan yang sebelumnya 

masih menjadi satu kesatuan kemudian terpecah menjadi pulau-pulau, dan 

menjadikan Ngga dan keturunan setelahnya jatuh miskin. 

Keadaan miskin tersebut diterima oleh suku Wana sampai sekarang 

sebagai ganjaran atas kecerobohan mereka dalam memilih dan menebang  kayu 

yang bukan diperintahkan oleh pue mereka.Sikap subsisten suku Wana dalam 

mengelola dan memanfatkan sumberdaya boleh jadi adalah cerminan dari 

pandangan tersebut, hal ini melahirkan pemaknaan bahwa hutan, kayu, air, 

tanah merupakan pololoisong (warisan nenek moyang) yang harus dipelihara 

dan tidak untuk dipertukarkan. 

 

5.4  Kajian Terhadap Pola Tanam Suku Wana  

Dalam kurun prasejarah, masa bercocok tanam dianggap sangat penting 

dalam sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan pada masa ini 

berbagai penemuan baru berupa penguasaan sumber-sumber alam bertambah 

cepat. Manusia tidak lagi hidup dan bergantung pada alam melalui berburu dan 

meramu (hunting and gathering) tetapi telah melakukan proses bercocok tanam 

sederhana. 

Pola tanam adalah suatu urutan tanam pada sebidang lahan termasuk di 

dalamnya masa pengelolaan tanah. Dalam komunitas Wana praktek pengelolaan 
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lahan dalam pola produksi perladangan bergulir dilakukan dalam satuan 

individual rumah tangga. Walau begitu tetap dibutuhkan kerjasama yang 

melibatkan banyak tenaga kerja, terutama saat pembukaan hutan. 

Kerjasama tersebut dapat dipahami karena pembuatan sebuah plot lahan 

pertanian dari kawasan hutan rimba sama sekali bukan hal yang mudah, proses 

kerjasama yang  padat karya inilah yang dikoordinasikan dan mendapatkan 

makna kulturalnya melalui fungsi kepemimpinan tradisional yang mengatur lahan 

mana saja yang bisa dibuka, kapan waktu pembukaannya, siapa saja anggota 

kelompok yang terlibat dan bagaimana proses pengolahan lahan berikutnya. 

Dalam sistem pertanian bergulir masyarakat wana, lahan diperoleh oleh 

sebuah keluarga melalui mopangale atau pembukaan pangale. Pangale adalah 

kategori hutan primer yang secara topografis, geografis dan kondisi tanah 

memungkinkan untuk dibuka sebagai kebun pertanian, yaitu berada di lokasi 

datar sampai sedikit bergelombang. 

Dalam  sistem ladang  bergulir suku Wana selalu melalui tahap-tahap dari 

mulai kegiatan membuka hutan sampai kegiatan berladang. Dari semua 

tahapan tersebut hampir semuanya selalu didahului dengan ritual keagamaan, 

dan tidak sedikit dari tahapan tersebut mengandung  nilai-nilai konservasi, untuk 

lebih jelasnya peneliti mendeskripsikan proses perladangan bergulir dari suku 

Wana dengan proses ladang bergulir yang diketahui umum selama ini. Tahapan 

tersebut dapat dilihat dalam tabel 5.5 di bawah ini 

 
Tabel 5.5 

Perbandingan Perladangan Bergulir Suku Wana dan perladangan Secara Umum 
No Bentuk Ladang  Penjelasan  

1  

 

1) Ritual permohonan izin pada 

penguasa tanah (Lamba jadi), agar 

lahan yang ditanami memberi hasil 

baik, tidak menimbulkan hal buruk 

untuk suku Wana dan hutan 

2) Memindahkan  nyawa leluhur pohon 

yang akan ditebang kepada pohon 

yang tidak ditebang 

3) Membersihkan semak belukar 

memakai parang, pada hutan  yang 

sudah dipilih untuk dibuka 

4) Proses mengeringkan belukar yang 

sudah ditebas,biasanya selama 3-5 

hari 
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No Bentuk Ladang  Penjelasan  

5) Beberapa jenis pohon ditanam di 

tengah  ladang, kemudian di empat 

sudut berbeda juga ditanami  jenis 

tanaman lain 

6) Memelihara dengan cara 

membersihkan rumput pengganggu 

7) Kegiatan ini dilakukan secara 

bergotong royong 

8) Lahan garapan siap untuk 

diistirahatkan sekian lama sesuai 

ketentuan 

2 

 

1) Melakukan penebangan di kawasan 

hutan primer atau sekunder 

2) Siap dilakukan pembakaran 

3) Lahan ditanami tanaman semusim 

4) Proses panen 

5) Lahan diistirahatkan hingga menjadi 

semak belukar atau hutan sekunder 

6) Pembukaan dan pembakaran kembali 

    Sumber: Diolah Dari Hasil Survey Primer, 2013 

 

Selain rotasi lahan yang berkaitan dengan penggunaan lahan yang 

dilakukan secara bergantian, To Wana juga melakukan rotasi tanaman. 

Umumnya rotasi tanaman berkaitan dengan pergiliran atau penanaman jenis 

tanaman yang berbeda pada waktu yang bersamaan atau selama periode tanam 

dalam satu tempat yang sama atau dikenal dengan sistem Tou. Misalnya 

menanam jagung muda dan kacang tanah secara bersamaan .untuk lebih 

jelasnya disajikan dalam skema di bawah ini: 

Bulan 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
• • • • � • � � � � 
• • • • � • � � � � 

 

Keterangan: 

� Kacang tanah  

• Jagung  

Gambar 5.3 
Skema Sistem Tou Suku Wana 

Sumber: Hasil wawancara, 2013 
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Secara umum sistem tou pada suku Wana memiliki kesamaan pada 

penerapan sistem pertanian yang disebut intercroping. Untuk lebih jelasnya 

mengenai penjelasan sistem tou dan sistem intercropping dijelaskan pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 5.6 
Sistem Pertanian Tou Suku Wana dan Sistem  Intercroping 

No Sistem Pertanian Penjelasan 
1. Sistem tou Suku Wana  Pada sistem tou suku Wana pergiliran tanaman yang 

berbeda dilakukan pada satu periode masa tanam 
dalam satu waktu dengan komposisi jenis tanaman 
yang di tanam berbeda dalam satu periode tanam. 
Contohnya mereka menanam kacang tanah dan 
jagung dalam satu periode tanam dengan 
pertimbangan agar tanah selalu memilki tutupan atau 
tanaan pelindung. Pemilihan pada kacang tanah dan 
jagung juga agar tidak terjadi perebutan unsur hara 
yang dilakukan oleh tanaman pada tanah, hal ini lebih 
bertujuan pada pemeliharaan kesuburan unsur hara 
pada tanah    

2. Sistem Intercroping  Sistem ini dikenal dengan sebutan tumpang sari, di 
mana pertumbuhan pada tanaman dilakukan dua atau 
lebih dalam satu lahan secara bersama-sama. Teknik 
ini memberikan banyak keuntungan antara lain 
optimalisasi pemanfaatan unsur hara karena masing-
masing tanaman akan memanfaatkan unsur hara 
yang berbeda, adanya interaksi saling 
menguntungkan antara tanaman, penghambatan 
pertumbuhan gulma serta pengendalian hama. 

Sumber: Hasil Obervasi, Sistem Pertanian Berkelanjutan, 2003 

 

5.5 Kajian Terhadap Cetak Kolam Suku Wana 

Cetak kolam adalah kegiatan  membuat  lubang pada suatu kawasan 

dengan kemiringan lereng tertentu. Kegiatan cetak kolam pada suku Wana 

dalam  hal ini secara umum dipandang hanya sebagai tempat  membuang  

sampah rumah  tangga masing-masing  anggota keluarga suku wana. Tetapi 

berbeda ketika peneliti bertanya khusus kepada Tau Tua Ada (Apa Hambali), 

beliau dan segenap Tau Tua Lipu punya pandangan lain tentang cetak kolam 

yang dalam sebutan mereka di sebut Langko Olu.  

Langko Olu memang merupakan media dalam bentuk kolam atau lobang 

untuk membuang sisa makanan dari konsumsi rumah tangga To Wana atau juga 

untuk memberi pakan ternak mereka, Apa Hambali berpandangan bahwa 

membuang sisa makanan mereka pada satu media yang sudah ditentukan, 

adalah proses memberi makan kepada roh tanah (wangkobola) sebagai rasa 

terima kasih karena tanah memberi makanan pokok guna kelangsungan hidup 

To Wana selama ini. 
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Fungsi lain langko olu adalah apabila hujan turun di daerah mereka, suku 

Wana punya cadangan air terdekat dari mereka selain sungai dan mata air untuk 

dipakai mengairi kebun dan ladang mereka untuk beberapa hari ke depan pada 

prinsipnya langko olu harus dibuat di antara empat tanaman pokok, dengan 

jumlah yang tidak ditentukan tergantung keputusan kepala rumah tangga 

masing-masing To Wana. 

Langko olu biasa dibuat dengan bentuk persegi empat atau bulat, tetapi 

lebih dominan To Wana membentuk langko olu secara persegi, dengan lebar 

kurang lebih 30-40 cm, dengan kedalaman rata-rata 50 cm, untuk melihat lebih 

jelas bentuk langko olu berikut sketsanya  

 
Gambar 5.4 

Sketsa Langko Olu 
Sumber: Observasi Lapangan, 2013 

 
Dalam pandangan umum konsep langko olu ini dikenal dengan dengan teknik 

rorak dan lobang biopori, untuk lebih jelasnya perbandingan konsep secara 

umum dan konsep yang dimiliki suku Wana disajikan dalam tabel sebagai bahan 

pembanding. 

 
Tabel 5.7 

Konsep Secara Umum dan Tradisional Suku Wana 
No  Konsep  Penjelasan  

1 Langko Olu  Langko olu biasa dibuat dengan bentuk 
persegi empat atau bulat,tetapi lebih 
dominan  To Wana membentuk langko olu 
secara persegi, dengan lebar kurang lebih 
30-40 cm, dengan kedalaman rata-rata 50 
cm, berfungsi untuk membuang sisa 
makanan dari konsumsi rumah tangga To 
Wana atau juga untuk memberi pakan ternak 
mereka, lubang penampungan air untuk 
mengairi kebun  
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No  Konsep  Penjelasan  
2  Lobang Rorak  Adalah lobang buntu dengan ukuran tertentu 

yang dibuat pada bidang olah dan sejajar 
garis kontur, berfungsi untuk meresapkan air 
ke dalam tanah serta menampung sedimen 
dari bidang tanah. Ukuran rorak secara 
umum adala lebar 50 dengan kedalaman 60 
cm panjang kira-kira 1-5 meter. Jarak searah 
lereng berkisar dari 10 sampai 15 mter pada 
lahan landau (3%-8%),3-5 meter untuk 
lereng miring (15%-30%) 

3 Lobang Biopori  Adalah pori berbentuk liang (terowongan 
kecil) yang dibentuk oleh aktivitas fauna 
tanah atau akar tanaman. Lobang resapan 
biopori adalah lubang silindris yang dibuat 
secara vertikal ke dalam tanah dengan 
diameter 10-0 cm, kedalaman 100 cm atau 
tidak melbihi kedalaman muka air tanah. 
Lobang diisi sampah organik untuk 
mendorong terbentuknya biopori. Berfungsi 
untuk mengatasi banjir dan sampah dengan 
cara, meningkatkan daya resap air, 
mengubah sampah oganik menjadi kompos, 
mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh 
genangan air 

Sumber: observasi lapangan, Sistem Pertanian Berkelanjutan 2003 
 
 
 
5.6 Kajian Terhadap Kegiatan Penebangan Hutan Suku Wana  

Beragam kalimat untuk mendefinisikan hutan secara umum diantaranya 

adalah  hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan 

alam lingkungannya, yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1999). 

Kekayaan alam  berupa hutan  merupakan karunia dan amanah dari 

Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya, manfaat hutan bagi 

kesejahteraan manusia dikenal dalam dua kategori yaitu manfaat langsung dan 

tidak langsung, manfaat langsung seperti kesediaan kayu, satwa, hasil tambang. 

Sedangkan manfaat tidak langsung seperti rekreasi, perlindungan dan 

pengaturan tata air, pencegahan erosi. 

Bagi masyarakat lokal khususnya suku wana, hutan memiliki  nilai 

kesakralan yang  tinggi selain sumber penghidupan. Sumber daya di sekitar 

hutan tidak hanya dipandang sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai subjek 

bagi adaptasi manusia untuk berakar pada adaptasi yang selaras. 
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Gambar 5.5 

Makna Simbolik Hutan Menurut Suku Wana 
Sumber: Hasil Pemikiran, 2014 

 
Makna simbolik yang melembaga di kalangan suku Wana sampai saat ini 

adalah hutan sebagai orang tua. Apa Jao (pemuka adat lipu) menjelaskan bahwa 

hutan dalam sebutan mereka adalah pangale merupakan ibu bagi suku wana. 

Dalam melakukan mopangale (membuka hutan) suku Wana wajib melakukan 

upacara adat karena itu termasuk proses memindahkan nyawa ibu. Untuk itu 

mereka harus meminta izin kepada ibu agar yopo (kebun) mereka akan hidup 

dalam lindungan ibu. 

Selain  memaknai  hutan berdasarkan penafsiran orang tua, suku Wana 

juga memiliki pemahaman tentang hutan berdasarkan keyakinan duniawi 

mereka, mereka menafsirkan pangale sebagai tempat sakral yang diperlakukan 

secara relio magis. To Wana percaya bahwa terdapat tiga jenis kekuatan yang 

menjaga hutan 

Ketiga kekuatan tersebut adalah roh suci (malindu maya, malindu oyo, 

lamba jadi), roh jahat (walia) dan arwah manusia (rate). Keyakinan akan adanya 

kekuatan tersebut menjadikan suku Wana memiliki kesadaran yang tinggi 

terhadap proses pelestarian kawasan hutan. 

Dari kesadaran tersebut akhirnya mereka menetapkan aturan bahwa 

penebangan pohon tidak boleh dilakukan pada daerah yang dikenal dengan 

sebutan taolo yaitu daerah yang tinggi (ulu), miring (borongko), aliran sungai 

(ue), dan setiap akan melakukan pembukaan hutan diwajibkan mengajukan 
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permohonan terlebih dahulu kepada tau tua ada, dengan mencantumkan luas 

lahan yang di butuhkan 

Umumnya aturan yang ditetapkan untuk masing-masing lipu hanya boleh 

membuka 0,5 Ha saja, dalam pengambilan kayu suku Wana ditetapkan boleh 

menebang kayu berdiameter minimal 60 cm dan mereka wajib mengganti pohon 

yang telah ditebang dengan bibit pohon yang baru.  

 

5.7 Kajian Terhadap Usaha Mitigasi Suku Wana 

Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada 

semua tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat 

dilakukan sebelum bencana itu terjadi termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan 

pengurangan resiko jangka panjang.  

Mitigasi mencakup baik perencanaan maupun pelaksanaan tindakan-

tindakan untuk mengurangi resiko yang terkait dengan bahaya karena perlakuan 

manusia dan bahaya alam yang sudah diketahui, dan proses perencanaan untuk 

respon yang efektif untuk bencana yang benar-benar terjadi. Untuk itu kegiatan 

mitigasi bencana hendaknya merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan 

berkelanjutan. 

Usaha mitigasi yang bersifat rutin dan berkelanjutan yang dimiliki oleh 

suku Wana dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan non 

struktural. Bentuk mitigasi non struktural suku Wana dikenal dengan sebutan 

Fatupinodo Kolopuha, sedangkan mitigasi struktural dikenal dengan Tolu. 

Untuk lebih jelasnya deskripsi mitigasi non struktural dan struktural adalah 

sebagai berikut: 

Fatupinodo Kolopuha (Sosialisasi Sistem Berladang) 

Kehidupan masyarakat Wana didominasi oleh berladang. Berladang tidak 

sekedar untuk hidup tetapi ladang turut membentuk peradaban suku wana. 

Karena dari membuka lahan hingga akhir panen ada aturan yang harus ditaati, 

adatnya inilah yang membentuk kebudayaan wana. Aktifitas berladang tidak bisa 

terlepas dari hutan, tanpa hutan maka tidak akan ada ladang, karena semua 

unsur kehidupan mereka bersumber dari hutan. 

 Sebagai contoh seluruh unsur kehidupan mereka bersumber dari hutan 

adalah bahan-bahan untuk membuat sebuah rumah, seluruh bahan bangunan 

rumah tersebut diambil dari dalam hutan. Kedudukan dan peran hutan seperti 
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itulah yang mendorong masyarakat Wana untuk memanfaatkan hutan di sekitar 

mereka dan sekaligus menumbuhkan komitmen untuk menjaga kelestariannya. 

Para petinggi adat Wana merasa perlu membekali masyarakat mereka 

melalui mekanisme alamiah dan nilai budaya untuk melestarikan hutan melalui 

kegiatan berladang dimulai pada tingkatan umur kanak-kanak mereka sesuai 

dengan pesan nenek moyang mereka:  

 
Gambar 5.6 

Pesan Melestarikan Hutan 
Sumber: Hasil Wawancara, 2013 

Makna dari pesan nenek moyang Wana di atas adalah ada sangkut 

pautnya dengan sejarah kaju paramba, di mana sepasang burung diartikan 

sebagai sepasang jiwa yang diturunkan ke bumi untuk hidup bersama tetapi 

karena kesalahan satu orang diantara mereka akhirnya timbul bencana, karena 

salah memperkirakan pemotongan pohon yang diyakini sebagai tiang  

penyangga bumi. Karena kesalahan memotong itulah maka keturunan dari dua 

jiwa tersebut harus tahu dan belajar bagaimana untuk tidak mengulang 

kesalahan tersebut 

Anak-anak  yang mulai pandai berjalan senantiasa dilibatkan dalam 

kegiatan berladang agar mereka dapat mengenal dan memahami kegiatan yang 

rutin dan berkelanjutan serta kompleks tersebut. Dalam proses sosialisasi ini 

tidak hanya didapatkan cara-cara teknis berladang saja, tetapi juga tentang 

pengetahuan lingkungan fisik dan pengetahuan tentang gejala alam. 

Pengetahuan Gejala AlamPengetahuan Gejala AlamPengetahuan Gejala AlamPengetahuan Gejala Alam    

Kebutuhan suku Wana dalam memperoleh padi ladang yang banyak telah 

melahirkan sistem pengetahuan yang dapat memahami sifat-sifat gejala alam 

yang berpengaruh terhadap perladangan. Pengetahuan tentang gejala alam 

yang berkaitan dengan perladangan pada suku Wana dijelaskan dalam tabel di 

bawah ini 
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Tabel 5.8 
Gejala Alam Menurut Suku Wana 

No Gejala Alam  Penjelasan  
1 Munculnya miodadi (bintang tujuh), dengan 

pertanda udara disekitar pada malam hari 
akan jauh lebih dingin hingga pagi hari 
disbanding udara sebelumnya 

Gejala seperti ini berarti suku Wana sudah 
bisa mulai membuka lahan, pekerjaan 
membuka lahan kurang lebih selama 2-3 
bulan 

2 Munculnya Todono Pesiri (posisi miodadi 
persis berada dipertengahan) 

Gejala seperti ini menandakan bahwa 
lahan sudah harus siap dan waktu tanam 
bisa dimulai 

3 Munculnya Rundu (apabila dilangit tampak 
garis seperti tembok panjang dan awan 
menyerupai sisik ikan) 

Gejala ini menunjukkan pertanda musim 
kemarau 

4 Muncul Rundu olaro (langit tampak merah 
pada pagi hari dan awan menggumpal seperti 
gunung), (akar-akar kayu yang tumbuh 
dipinggir sungai mulai bertunas, pohon buah 
banyak yang berbunga) 

Gejala ini menunjukkan musim hujan akan 
datang 

5 Munculnya Toroue (muncul pelangi berbentuk 
bulat disore hari, adanya kunang-kunang 
dalam jumlah yang banyak)  

Gejala alam yang demikian pertanda 
bahwa beberapa hari kedepan akan ada 
angin ribut (oleonsao) 

Sumber: Hasil wawancara lapangan, 2013 

 
Ketika tanda-tanda alam memberi isyarat bahwa musim kemarau segera 

tiba maka orang Wana mulai siap untuk berladang, pekerjaan ladang harus 

memperhatikan  benar perputaran waktu dan memahami sifatnya. Ketidak 

sesuaian antara kondisi alam dengan tahapan berladang akan mengakibatkan  

kegagalan panen dan atau datangnya bencana. Sistem pengetahuan mereka 

juga mengajarkan  apabila akan membangun  rumah, hendaknya  tidak 

menebang pohon atau bambu dan rotan pada waktu bulan di langit sedang 

penuh. 

Pengetahuan Lingkungan FisikPengetahuan Lingkungan FisikPengetahuan Lingkungan FisikPengetahuan Lingkungan Fisik    

Lingkungan  fisik orang Wana adalah hutan dan sungai, orang Wana 

sangat mengenal jenis hutan yang baik untuk dijadikan ladang. Untuk melihat 

kesuburan tanah biasanya orang  Wana lebih dulu meneliti keadaan pepohonan 

yang tumbuh dan tanah di bagian permukaannya.  

Jika pohon-pohon di tempat pengamatan berupa kumpulan pepohonan 

yang rimbun dan tinggi berarti menandakan tanah tersebut sudah lama tidak 

diladangi dan karena itu humusnya pasti sangat subur 

Cara yang diterapkan untuk memastikan kesuburan tanah, suku Wana 

biasanya memasukkan ujung parang ke dalam tanah kira-kira 10-15 cm. ketika 

parang dicabut kembali maka tanah yang melekat pada kedua sisi parang dapat 

menunjukkan tingkat kesuburan tanah. 
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Apabila tanah yang menempel pada sisi parang berwarna gelap, sedikit 

lengket berarti tanah tersebut menurut orang Wana bersifat subur. Sebaliknya 

jika kondisi tanah sekitar bersifat kurus atau kurang subur maka yang melekat 

pada parang adalah tanah berpasir atau tidak ada yang melekat sama sekali. 

Berdasarkan pengalaman berpindah mereka, orang Wana mengenal 

beberapa jenis tanah yaitu: 

Tabel 5.9 
Jenis Tanah Suku Wana 

No Jenis Tanah Penjelasan 
1  Poala’a (Humus) 

 
Jenis tanah ini merupakan tanah paling suci, paling baik menurut 
orang wana. Tanah ini merupakan tanah yang langsung diberikan 
Pue kepada mereka. Cenderung berwarna gelap, basah, hanya di 
temui di daerah-daerah yang tinggi atau wilayah yang memiliki 
pohon-pohon yang besar. 

2 Gesong-gesong (alfisol, 
podsolik merah kuning)  

Biasanya tanah ini tersebar di daerah yang datar sampai berbukit, 
pada beberapa tempat di jumpai kondisi lahan berlereng dan 
berbatu, berwarna merah atau kuning. Tanah ini menurut orang 
Wana kurang baik kualitasnya karena gampang terbawa arus air 
apabila hujan atau terjadi banjir 

3 Kando la’a (mollisol) Tanah ini tersebar dari daerah datar sampai berbukit. Tanah ini 
dikenal juga dengan sebutan ulu kando atau tanah atas, maksudnya 
adalah kualitas tanah yang baik hanya diatas saja. Tanahnya 
berwarna gelap, bertekstur halus saat kering, banyak terdapat di 
daerah dengan ekosistem kumpulan rumput, tanah ini merupakan 
tanah cadangan bagi suku wana 

4 Tanah paropa (andosol) Tersebar di daerah datar sampai curam, berwarna coklat kehitaman, 
bertekstur remah, ringan, debu. Orang Wana juga menganggap 
tanah ini juga termasuk subur dengan pengelolaan yang tidak 
banyak  membutuhkan tenaga karena sifatnya yang ringan 
walaupun di butuhkan cara khusus dalam memanfaatkannya. 

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2013 

Berdasarkan pembagian jenis tanah di atas, maka orang Wana 

menggolongkan tingkatan jenis tanah tersebut dari sangat baik menurut mereka 

hingga jenis tanah yang kualitasnya buruk, untuk lebih jelasnya dijelaskan dalam 

gambar berikut:  

 
Gambar 5.7 

Tingkatan Tanah Suku Wana 
 Sumber: Hasil Wawancara, 2013 

Dengan menggolongkan jenis-jenis tanah, memudahkan orang Wana 

untuk mengambil langkah yang cocok untuk mengolah dan memanfaatkan jenis 

tanah menurut pengetahuan mereka 
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a) Tana Poala’ a 

Mendapatkan tanah ini tidaklah mudah bagi mereka, dikarenakan 

posisinya yang berada di antara pohon-pohon besar dan rimbun, itu berarti untuk 

mendapatkan tanah tersebut orang Wana harus mengusik hutan mereka, 

sedangkan hal ini bertentangan dengan peraturan mereka, oleh karena itu 

mereka menetapkan teknik tersendiri untuk mendapatkan tanah poala’a ini, dan 

tidak harus membuka hutan mereka.  

Salah satu cara yang di terapkan adalah dengan sistem longka olu, untuk 

mendapatkan tanah poala’a orang Wana membuat longka olu (sejenis lobang) 

dengan kedalaman tertentu. Longka olu sebenarnya difungsikan sebagai 

penampung air hujan, berguna untuk penyimpan cadangan air beberapa hari 

untuk menyiram tanaman atau agar air yang meluncur tidak terlalu merusak 

tanaman. 

Tetapi ketika air menyusut dalam longka olu, orang Wana 

memanfaatkannya sebagai media untuk membuang limbah rumah tangga 

mereka yang dominan berisi kulit ubi kayu, atau batang sayur-sayuran, kadang 

mereka mencampur dengan kotoran ternak mereka lalu di biarkan selama 3 jam 

lalu longka olu kembali ditutup untuk kemudian dibuat longka olu yang baru.  

Hasil bercampurnya limbah rumah tangga dengan tanah inilah yang biasa 

digunakan sebagai pengganti tanah poala’ a. Teknik lain adalah apabila harus 

menebang pohon-pohon besar orang Wana wajib mengganti pohon yang 

ditebang dengan menanam 2 bibit yang sama serta bercocok tanam secara 

alami. 

b) Tana Poropa 

Tanah ini memiliki potensi yang tinggi untuk pertanian, baik untuk 

ditanami tanaman semusim maupun tahunan dengan produktivitas yang tinggi. 

Penggunaan tanah ini menurut suku Wana cocok untuk pertanian pangan lahan 

kering (jagung, kacang tanah, ubi kayu) karena sifat tanahnya yang ringan dan 

tidak perlu digali terlalu dalam. Untuk mendapatkan tanah ini suku Wana 

biasanya di antara semak belukar atau hutan-hutan sekunder.  

Pada daerah datar pengelolaan tanah ini tidak ditemukan kendala, tetapi 

untuk daerah berbukit hingga terjal orang Wana menerapkan beberapa teknik 

pengendalian yaitu dengan menggilir tanaman yaitu penanaman tanaman secara 

bergantian (bergilir) dalam satu lahan, jenis tanaman disesuaikan dengan musim. 

Fungsi teknik ini adalah menjaga kesuburan tanah dan menjadi penahan ketika 
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hujan agar tidak terjadi tanah runtuh (longsor) atau tidak ada pembukaan lahan 

agar kondisi tetap menjadi hutan saja.  

Contoh teknik bergilir dalam mengolah tanah poropa adalah pemanfaatan 

lahan kosong di sela tanaman pokok, salah satu jenis tanaman yang dapat 

dijadikan sebagai tanaman sela misalnya pada tanaman jagung adalah kedelai 

memungkinkan untuk ditumpangsari, karena menurut mereka jagung lebih 

banyak membutuhkan unsur kehidupan dari tanah sedangkan kedelai tidak 

terlalu, dalam hal ini tidak ada perebutan unsur hara, air atau sinar matahari. 

c) Tana Kando La’a 

Tanah ini dimanfaatkan ketika orang Wana memutuskan untuk tidak 

mengolah kedua jenis tanah diatas secara besar-besaran. Dipilihnya tanah ini 

karena orang Wana tidak perlu menggali hingga kedalaman tertentu, karena 

yang dibutuhkan hanya bagian atas dari tanah, oleh karena itu tanah yang 

dipakai tidak diolah selayaknya proses bercocok tanam biasa. Tanah ini menurut 

orang Wana cocok untuk tanaman semusim yang akarnya tidak lebih dari 50 cm 

mialnya jagung, kacang tanah, padi 

d) Tana gesong-gesong 

Tanah ini perlu perlakuan dan perawatan yang khusus agar bisa ditanami, 

karena kondisinya yang kurang subur, beberapa teknik yang diterapkan guna 

menanggulangi kekurangan tanah ini adalah bertani secara organik dengan 

menerapkan pupuk hijau. Bahan-bahan pupuk ini biasanya sisa-sisa panen yang 

dibenamkan ke dalam tanah atau dibiarkan membusuk, Atau melakukan teknik 

irigasi dengan media bambu yang diisi air dan pupuk untuk diteteskan langsung 

ke akar tanaman agar tidak terjadi beban yang berlebihan pada tanah, tanaman 

yang diterapkan untuk tanah ini adalah padi ladang. 

Pengetahuan fisik yang lainnya dalam berladang suku Wana adalah 

mereka membagi wilayah vertikal yang ada di lingkungan mereka menjadi 

beberapa tingkatan untuk lebih jelasnya disajikan dalam gambar berikut: 

Tabel 5.10 
Taksonomi Vertikal Suku Wana 

No  Taksonomi 
vertikal Penjelasan Sistem penanggulangan 

1 Ofea (Dataran) Merupakan wilayah yang baik untuk proses 
pertanian, wilayah ini cocok untuk tanaman pangan 
atau tanaman olerikultura (tanaman sayuran) juga 
dapat diolah dengan mudah dalam kondisi kering 
atau basah, tetapi wilayah ini menurut suku Wana 
kurang aman untuk eksistensi mereka, karena 
mereka akan sering bertemu dan berinteraksi 
dengan masyarakat yang bukan dari mereka, atau 
bertemu dengan pemerintah. 

Tidak di bolehkan oleh 
beberapa tetua lipu 
masyarakat Wana 
melakukan kontak dengan 
pihak di luar dari mereka   
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No  Taksonomi 
vertikal Penjelasan Sistem penanggulangan 

2 Pangkeda 
(Bergelombang) 

Kawasan ini potensial untuk pertanian, resiko 
bahaya yang ditimbulkan dari proses bertanipun 
masih kecil, orang Wana menerapkan sistem pupuk 
organik bila melakukan proses bertanam di 
kawasan ini.  

Menerapkan sistem tanam 
bergilir agar sepanjang tahun 
tanah di kawasan ini tetap 
tertutupi tanaman 

3 Olontu (Bukit) Kawasan ini menurut suku Wana termasuk 
kawasan yang berbahaya bila tidak diolah dengan 
baik, kawasan olontu mempunyai batasan 
pengelolaan yang lebih berat di banding dua 
kawasan sebelumnya. Menurut orang Wana bila 
hujan turun,kawasan ini menjadi sangat berbahaya 
Karena tanah bisa runtuh, ataupun kerikil kecil turun 
terbawa air.  

• Metode  Pono Anokon  
• Metode beso 

4 Kire (gunung) Kawasan ini memiliki ancaman yang jauh lebih 
besar dari pada kawasan-kawasan yang lainnya, 
karena tanah dikawasan ini jauh lebih cepat rusak 
bila tidak ada yang menahan, kawasan ini 
merupakan kawasan yang suci untuk orang wana, 
bagi mereka kawasan ini merupakan identitas diri 

Diterapkan metode Lore 

Sumber: Hasil Observasi,2013 

Dalam beberapa kawasan vertikal, suku Wana menitik beratkan beberapa 

sistem penanggulangan ketika mengolah kawasan tersebut, di antaranya pada: 

 Kawasan Vertikal Olontu (bukit), diterapkan Metode Pono Anokon 

Berasal dari kata pono yaitu tanam, dan anokon yaitu sejajar. Pono 

anokan adalah kayu bekas tebangan atau ranting yang tidak dibakar disusun 

berbaris baris atau direntangkan memotong lereng perbukitan pada sebuah 

lahan. Jarak tumpukan satu dengan yang lain dibuat semakin rapat apabila 

tingkat kemiringan lahan semakin tinggi.  

Pono anokon bermanfaat menahan aliran air yang membawa tanah turun 

pada bidang lahan yang miring, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

berikut 

 
Gambar 5.8  

Metode Pono Anokon 
                                         Sumber: Hasil Wawancara, 2013 
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Kelemahan dalam metode ini adalah tergantung pada umur tumpukan 

kayu dan ranting tersebut, bila kayu atau ranting yang digunakan sudah menjadi 

lapuk atau terjadi pembusukan dan hancur. Pastinya metode ini tidak efektif lagi 

untuk menahan, resikonya adalah orang Wana harus secara periode mengganti 

ranting atau kayu yang membusuk tersebut. 

Mengantisipasi mengganti ranting secara periode maka kadang-kadang 

mereka menanam tanaman yang bisa tumbuh permanen bukan ranting atau 

kayu tebangan. Pada kerapatan tanam tertentu tanaman yang ditanam akan 

menjadi pagar alami, sehingga pono anokon yang sudah busuk tidak diperlukan 

lagi.  

Secara umum metode pono anokon ini dikenal dengan sistem terasering, 

untuk lebih jelasnya sebagai bahan perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut  

Tabel 5.11 
Perbandingan Sistem Terasering Umum dan Tradisional 

No Metode  Penjelasan  
1 Pono anokon  Pono anokan adalah kayu bekas tebangan atau ranting yang 

tidak dibakar disusun berbaris baris atau direntangkan 
memotong lereng perbukitan pada sebuah lahan. Jarak 
tumpukan satu dengan yang lain dibuat semakin rapat apabila 
tingkat kemiringan lahan semakin tinggi. bermanfaat menahan 
aliran air yang membawa tanah turun pada bidang lahan yang 
miring 

2 Terasing  Adalah suatu konsep yang digunakan untuk meletakkan 
tanaman dengan sistem yang bertingkat tingkat. Lahan yang 
paling cocok dan pas digunakan untuk terasering adalah lahan 
yang betuknya miring, lahan yang seperti ini biasanya di 
temukan di daerah perbukitan.teras berfungsi untuk 
mengurangi panjang lereng dan menahan air sehingga 
mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan dan 
memungkinkan penyerapan air oleh tanah dengan demikian 
erosi dapat berkurang.  

Sumber: observasi lapangan, laporan kuliah semester 5 fak. Ekonomi universitas Tadulako 2013 
 

Metode yang lain adalah dalam kondisi kemarau atau tanah kering, orang 

Wana terbiasa tidak mengolah tanahnya atau hanya mengolah tanah minimum 

saja. Orang Wana hanya melobangi tanah yang akan ditanami bibit dengan 

menggunakan alat alami disebut morafu, sejenis bambu yang diruncingkan Atau 

bisa juga dengan menerapkan sistem beso.  

Beso adalah sejenis sistem irigasi sederhana yang diterapkan suku Wana 

untuk memberi air pada tanaman mereka. Beso dipakai dengan meneteskan air 

langsung ketanaman tidak dengan cara menyiram.         
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Gambar 5.9 

Irigasi Beso Suku Wana 
Sumber: Dokumentasi Prodi Pertanian Universitas Tadulako 

 

Untuk membuat beso perlu bambu yang memiliki rongga berdiameter 

besar, bambu dipotong sepanjang 3 ruas, bagian atas bambu dilubangi hingga 

ke ruas paling bawah, ruas paling bawah dari bambu dibiarkan tak dilubangi. 

Dengan demikian bambu dapat berfungsi sebagai tabung penampung air 

Lapisan yang menjadi alas bambu paling bawah, Pada salah satu sisi 

bawahnya dibuat lobang seukuran jarum agar air dapat menetes keluar. 

Selanjutnya beso dipasang dan ditunjang sejajar pohon, jarak antara pohon dan 

beso kurang lebih 3 jari, setelah beso siap air dimasukkan kedalamnya, beso 

dengan panjang 3 ruas dapat menampung kurang lebih 7-10 liter air, lalu air akan 

keluar setetes demi setetes.  

Air didalam beso bisa dicampur dengan kotoran ternak sedikit agar bisa 

berfungsi ganda, selain irigasi bisa sekalian untuk proses memberi pupuk pada 

tanaman. 10 liter air dapat bertahan selama 3 hari, selama itu pula kelembaban 

tanah di sekitar perakaran pohon dapat terjaga. Supaya air yang menetes ke 

tanah tidak menguap, tanah di bawah pohon yang disiram perlu dilindungi 

dengan jerami atau rumput kering.  

Dengan cara ini orang Wana dapat menghemat air disaat kemarau dan 

bisa juga menjaga agar tanah tidak terlalu terbebani dengan volum air yang 

berlebihan pada saat proses penyiraman.  

Pada kalangan umum sistem irigasi beso ini dikenal dengan sebutan drip 

sistem, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabl berikut 
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Tabel 5.12 
Perbandingan Sistem Irigasi umum dan Tradisional 

No Sistem  Penjelasan  
1 Beso  Beso adalah sejenis sistem irigasi sederhana yang diterapkan 

suku Wana untuk memberi air pada tanaman mereka. Beso 
dipakai dengan meneteskan air langsung ketanaman tidak 
dengan cara menyiram. Jarak antara pohon dan beso kurang 
lebih 3 jari, setelah beso siap air dimasukkan kedalamnya, 
beso dengan panjang 3 ruas dapat menampung kurang lebih 
7-10 liter air, lalu air akan keluar setetes demi setetes.  
Dengan cara ini orang Wana dapat menghemat air disaat 
kemarau dan bisa juga menjaga agar tanah tidak terlalu 
terbebani dengan volum air yang berlebihan pada saat proses 
penyiraman. 

2 Sistem drip  Adalah sistem sederhana yang paling banyak diterapkan oleh 
para petani, tanaman dialiri nutrisi melalui tetesan di stick drip 
pada setiap tanaman. Alairan nutrisi memakai pompa dari bak 
penampungan nutisi. Aliran air akan diatur menggunakan 
timer lir ke tanah yang dihubungkan ke pompa. Kelebihan 
tetesan akan dibiarkan meng 

Sumber: observasi lapangan, recyclegarden.wordpress.com 2014 

 
 Kawasan Vertikal Kire (gunung), diterapkan Metode Lore 

Kawasan ini memiliki ancaman yang lebih besar daripada kawasan 

kawasan yang lainnya, karena tanah  tanah di kawasan ini jauh lebih cepat rusak 

bila tidak ada penahannya. Kawasan ini juga merupakan kawasan suci untuk 

orang wana, bagi mereka kawasan ini merupakan asal usul jati diri mereka. Juga 

sebagai salah satu penyangga penting sistem kehidupan mereka.  

Sebagai penyangga karena di kawasan ini dahulu diturunkan nenek 

moyang mereka, oleh pue yang kemudian menjelma menjadi propo-propo 

(pohon), kawasan ini dianggap suci dan tidak sembarang orang boleh 

memasukinya, tidak boleh ada penebangan atau pemotongan apapun di 

kawasan ini karena memotong sama dengan mematikan nenek moyang mereka.  

Mereka juga percaya apapun yang ada didalam kawasan ini dari yang 

besar hingga satuan terkecil mereka, (hutan-hutan, batu besar, pohon besar, 

rumput, mata air, tanah, puncak) dihuni oleh mahluk-mahluk yang melindungi 

kawasan ini. Orang yang boleh masuk dalam kawasan ini hanya kepala suku 

atau ketua adat, itupun hanya boleh di lakukan 3-4 tahun sekali dalam proses 

yang dikenal dengan sebutan “lore”.  

Lore adalah mengembalikan apa yang telah alam beri kepada mereka, 

jadi biasanya orang Wana mengumpulkan beberapa hasil panen atau sisa panen 

untuk di bawah ke kawasan ini ditanam bersama kepala kerbau. Ada juga proses 

yang disebut Gimpu, gimpu adalah satu proses yang dilakukan sebulan sekali 
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pada kawasan ini, dengan melempar berbagai biji-bijian dari beberapa tanaman 

pertanian mereka. 

Orang Wana meyakini apapun yang mereka berikan dengan niatan yang 

baik akan tumbuh dengan baik pula, melalui proses gimpu mereka berharap 

setiap yang tumbuh dari hasil pemberian mereka akan memberikan tambahan 

perlindungan dan penjagaan dari Pue dan nenek moyang untuk mereka.  

Dalam kawasan kire, orang Wana membagi menjadi 2 golongan mahluk 

yang menghuni kawasan tersebut. Yaitu, jasad dan alam roh. Manusia (Tau Taa 

Wana), tanah (tana) itu. Ada kekuatan alam roh yang menguasainya, masing-

masing lamba jadi (penguasa tanah). Malindu maya (penguasa mata air), roh-roh 

leluhur ini dipercaya sebagai kekuatan untuk menjaga. Sedangkan dipepohonan 

(propo) banyak bersemayam rate-rate dan walia, kedua roh leluhur ini dipercaya 

sebagai roh penghancur.  

Pandangan tentang roh penjaga dan penghancur menjadikan orang 

Wana harus menjaga keseimbangan dalam kawasan ini, untuk itulah mengapa 

kire’ diprioritaskan sebagai kawasan dengan kepentigan paling tinggi karena bila 

kerusakan terjadi pada kawasan ini maka akan berdampak juga pada kawasan di 

bawahnya.  

Secara sederhana tahapan sosialisasi berladang pada suku Wana di 

gambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar 5.10 

Tahap Sosialisasi Berladang Suku Wana 
Sumber: Hasil Pemikiran, 2013 

 
Pada tahap ini fatupinodo kolopuha terbagi menjadi dua yaitu sosialisasi 

di usia dini (anak-anak) dan sosialisasi di usia dewasa. Pada usia dini mereka 

diperkenalkan bagaimana mengetahui gejala alam, membaca kemungkinan-

kemungkinan kapan alam boleh mengizinkan mereka membuka lahan dan 
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berladang. Di usia ini juga diajarkan bagaimana mengenal pembagian tanah, 

jenis tanah apa yang cocok untuk berladang dan jenis tanah mana yang bisa 

untuk di jadikan cadangan. 

Ketika dewasa, orang Wana dianggap sudah harus bisa menerapkan 

prinsip hidup mereka dalam hal pembukaan hutan. Melalui berbagai persyaratan 

dan ketentuan. Sedangkan dalam hal kebijakan adat orang Wana membagi 

menjadi dua kategori kebijakan yaitu pantangan dan sistem pengolahan lahan di 

lapangan  

Tahap pemantapan merupakan proses orang Wana terjun secara 

langsung berinteraksi dengan alam, berlangsung manakala seseorang mulai 

menapaki kehidupan berumah tangga. Pada anak lelaki berumur 15 dan 

perempuan berumur 12 mulai di perkenalkan dan harus memahami segala 

proses dari berladang ini dimulai dengan proses: 

 Pembukaan Hutan  

Membuka areal baru tentunya tidak bisa dilakukan tanpa keteraturan atau 

aturan. Ada dua hal yagn perlu dilakukan setiap individu atau kelompok suku 

Wana sebelum membuka areal perladangan yaitu: melakukan konfirmasi sosial 

“mopahibali” artinya menanyakan apakah areal itu sudah menjadi milik orang lain 

ataukah belum, hal ini dilakukan untuk mnghindari terjadinya sengketa 

dibelakang hari  

Jika ternyata areal itu belum ada yang memiliki maka yang 

berkepentingan harus melaporkan keinginan membuka hutan itu kepada tau tua 

ada, menyampaikan maksud serta identitas diri. Apabila yang berkpentingan 

merupakan masyarakat Wana yang bermukim di satu kawasan sama dengan tau 

tua ada maka kepala lipu akan langsung memproses permohonan yang diajukan 

dengan mendampingi si pmohon meminta izin kepada alam.  

Akan tetapi bagi pemohon yang tidak berasal dari lipu setempat beritikat 

baik membuka lahan akan teap diizinkan bila hanya berifat smentara waktu, pada 

batas waktu yang ditentukan areal yang dipinjam tersebut sudah harus jelas 

statusnyaapakah lahan sudah masih bertuan atau bebas   

 Kebijakan Adat 

Sebagai komunitas yang memiliki budaya tradisi luhur masyarakat Wana 

memiliki kebijakan adat yang harus dipatuhi oleh warganya, ketentuan tersebut 

dikategorikan dalam dua hal yaitu pantangan dan proses pengelolaan. 
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B.B.B.B. Tolu (Bambu Penahan)Tolu (Bambu Penahan)Tolu (Bambu Penahan)Tolu (Bambu Penahan)    

 
Mitigasi struktural pada suku Wana identik dengan tanaman bambu, 

pemilihan tanaman bambu sebagai alat untuk menahan atau mencegah bencana 

banjir ataupun longsor dengan keyakinan bahwa tanaman ini masih banyak 

populasinya dan di rasa kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang relatif 

lama. Untuk lebih jelasnya konstruksi sederhana bencana longsor oleh suku 

Wana ditampilkan pada gambar berikut: 

 

 
Gambar 5.11 

Konstruksi Tolu 
Sumber: Observasi Lapangan & Dokumentasi PSL Universitas Tadulako 

 

Konstruksi sederhana pada gambar di atas digunakan sebagai penahan 

material longsor dengan volum yang kecil, konstruksi sederhana tersebut dapat 

menggunakan bahan yang tersedia di tempat misalnya bambu atau batang kayu 

bekas tebangan. Orang Wana biasa menggunakan batang bambu dengan 

diameter kira-kira 15-20 cm, bambu dirakit atau diikat dengan rotan hingga dirasa 

cukup untuk menahan tanah yang mengalami luncuran. 

Tolu digunakan pada lahan dengan kerusakan yang masih dirasa kecil 

atau dengan kondisi yang mulai mengalami degradasi di mana lahan sudah tidak 

memiliki tanaman sebagai penahan luncuran tanah, tetapi tidak dalam skala yang 

luas. 

Bangunan tolu dibuat dengan jarak vertikal yang disesuaikan dengan 

kemiringan lahan, lebarnya disesuaikan dengan lereng yang kira-kira akan 

mengalami longsor. Biasanya tinggi bangunan tolu kira-kira 50-75 cm, 

sedangkan pada daerah yang curam susunan bambu diperkirakan 80 cm lebih. 
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Pada dasar terjunan lereng orang Wana biasa menanam barisan rumput 

sebagai penahan atau penguat, sedangkan pada kasus longsoran yang agak 

berat orang Wana biasa menggabungkan antara bangunan bambu atau rotan 

yang dianyam kemudian diisi dengan bebatuan lalu ditanam di lintasan longsor. 

 

5.8  Kajian Terhadap Faktor Permukiman Suku Wana  

Permukiman dapat diartikan sebagai suatu tempat (ruang) atau suatu 

daerah di mana penduduk terkonsentrasi dan hidup bersama menggunakan 

lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan dan 

mengembangkan hidupnya. Pola permukiman menunjukkan tempat bermukim 

manusia dan bertempat tinggal menetap dan melakukan kegiatan/aktivitas sehari 

harinya.  

Pengertian pola dan sebaran pemukiman memiliki hubungan yang sangat 

erat, sebaran pemukiman membahas hal di mana terdapat pemukiman atau tidak 

terdapat pemukiman dalam suatu wilayah. Sedangkan pola pemukiman 

merupakan sifat sebaran, lebih banyak berkaitan dengan akibat faktor ekonomi, 

sejarah dan faktor budaya.   

Masyarakat Wana boleh dibilang masih merupakan tipe masyarakat 

paguyuban di mana bentuk kehidupan bersama angota-anggotanya diikat oleh 

hubungan batin yang murni, dan bersifat alamiah serta kekal. Hal ini terlihat pada 

pola satuan mukim yang masih menyebar atau terpencar secara berkelompok. 

Pola satuan mukim  suku Wana terbagi dalam dua bentuk:  

a. Opot, yakni satuan-satuan pemukiman kecil yang dibangun di kawasan 

perladangan sehingga cenderung berpindah mengikuti sistem ladang 

bergilir. Dan jaraknya saling berjauhan satu dengan yang lain.  

b. Lipu, yakni satuan pemukiman yang jumlah kelompok mukimnya lebih 

besar daripada opot. Dan pola mukimnya relatif mulai menetap dan sudah 

terpisah dari ladang mereka.  

 
Gambar 5.12 

Pola Mukim Suku Wana 
Sumber: Observasi Lapangan, 2013 
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Persekutuan lipu biasanya terbentuk berdasar pada garis keturunan 

maupun kesamaan daerah tinggal (saling berdekatan). Meskipun terdapat 

beberapa anggota persekutuan tidak memiliki garis kekerabatan, namun rata rata 

keanggotaannya didominasi oleh atau satu lingkaran kekerabatan, baik melalui 

jalur patriliniel maupun matriliniel. (ada gambar di bawah ini).  

Pola pemukiman dengan cara tersebar  dan berjauhan (opot) serta 

berpindah dalam suku Wana terutama terjadi dalam daerah yang baru dibuka. 

Hal ini selain disebabkan karena faktor topografi yang beragam juga karena 

belum adanya jalan besar, sedangkan suku Wana mempunyai sebidang tanah 

yang selama suatu waktu tertentu harus diusahakan secara terus menerus. 

Selain alasan tersebut, opot terbentuk sebagai refleksi perasaan kecewa mereka 

terhadap pemerintah.  

Jika dilihat ke belakang perasaan kecewa dan trauma  terkait dengan 

sejumlah pengalaman buruk yang dialami selama ini oleh mereka, karena 

pemerintah mengizinkan perusahaan kayu masuk kewilyah adat masyarakat 

wana, menebang ribuan pohon pohon damar dan pohon besar lainnya yang 

justru dikeramatkan oleh suku wana, masyarakat diteror dan dicap sebagai suku 

tertinggal dan bodoh oleh departemen sosial dengan maksud agar suku Wana 

keluar dari wilayah mereka dan direlokasi paksa ke daerah lain. Walaupun pada 

akhirnya upaya relokasi tersebut gagal dan masyarakat kembali lagi kewilayah 

adat mereka.  

Berbeda halnya dengan lipu, terbentuknya lipu dalam masyarakat Wana 

didasari motif ingin membangun kampung agar tidak lagi menjadi relokasi oleh 

pemerintah. Kesadaran ini juga karena adanya pendekatan secara perlahan dari 

para tokoh masyarakat, remaja karang taruna desa dan LSM sahabat morowali. 

Dibeberapa lipu dasar terbentuknya lipu tidak karena menghindari relokasi tetapi 

adanya kesadaran bahwa ketika mereka berkumpul dalam satu kesatuan ini 

dapat membantu mereka untuk saling mendata. 

Apabila ada bencana alam yang terjadi sehingga fokus perhatian  dan 

tindakan pencarian diantara mereka tidak membuang banyak waktu. Masyarakat 

suku Wana dalam budaya bermukimnya mengenal 3 jenis rumah, yaitu:  

a. Banua Ada (Rumah Adat), kategori rumah ini adalah khusus untuk para 

pemimpin lipu, opot atau tetua tetua adat. Rumah ini berdiri sendiri dan 

agak terpisah dari kelompok masyarakat wana, berfungsi sebagai pusat 
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dan awal kehidupan masyarakat Wana sehingga disinilah semua pusat 

kegiatan ritual kepercayaan dimulai.  

b. Banua Ndusu (Rumah dusu), kategori rumah ini adalah rumah tempat 

tinggal mereka sehari-hari. 

c. Banua Yopo (Rumah kebun), kategori rumah ini diperuntukkan sebagai 

tempat tinggal saat berkebun atau bercocok tanam.  

Bentuk rumah pada suku wana, ditentukan oleh suatu aturan dalam 

bentuk dan bahan bangunan yang digunakan. Kriteria dari rumah suku Wana 

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut: 

Tabel 5.13 
Kriteria Rumah Suku Wana 

No Kriteria Keterangan 
1 Model Rumah Panggung tanpa tembok 
2 Bentuk Persegi atau persegi panjang. Tidak boleh berbentuk sikon (menyiku) 
3 Atap  Terbuat dari rumbia atau ijuk 
4 Dinding Bahan dinding bangunan rumah berupa potongan bambu  
5 Tiang  Tiang dari kayu, mendukung rangka atap 
6 Pintu  Memiliki satu pintu terletak di bagian depan 
7 Jendela  Celah pada dinding bambu, dimanfaatkan sebagai jendela 
8 Lantai  Lantai bisa terbuat dari papan kayu atau bambu 
9 Tempat masak  Mnggunakan tungku  
Sumber: Ketua Adat, 2013 

 

 

Gambar 5.13 
Rumah Adat dan Rumah Tetua Adat Suku Wana 

Sumber: Observasi Lapangan, 2013 
 

Tipe sedang dikhususkan bagi banua ada, biasanya ditandai dengan 

bangunan yang terlihat lebih kokoh dengan penambahan 1 gubuk untuk dapur 

diluar gubuk utama. Sudah memakai tangga untuk akses naik dan sudah 

memiliki teras (dego-dego). Mereka mendirikan rumah diatas tiang yang terbuat 

dari kayu dengan ketinggian kira-kira 1 meter diatas tanah, lantainya dari kayu 

bulat atau belahan bambu. Dinding dari kulit kayu atau anyaman bambu, atap 

bisa dari kulit sagu kering, daun rumbia atau alang-alang. Orang Wana biasanya 

menggunakan rotan sebagai pengikat untuk menyatukan bagian-bagian rumah.  
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Gambar 5.14 

Rumah Dusu’ atau Rumah Orang Wana 
Sumber: Observasi Lapangan 

 
Struktur fisik rumah To Wana dibagi atas tipe sederhana dan tipe sedang, 

tipe sederhana diperuntukkan bagi banua ndusu yang didiami masyarakat Wana 

sehari-hari hanya terdiri dari satu bangunan (gubuk) dengan ukuran 1,5 x 2 m 

yang terbuka semua sisinya. Didalam gubuk tersebut terdapat balai-balai sebagai 

tempat menerima tamu sekaligus tidur. Dapur hanya berupa sebuah tungku api 

yang pada malam hari berfungsi sebagai perapian untuk pengusir nyamuk dan 

penghangat badan.  

 
Gambar 5.15 
Banua Opot 

Sumber: Observasi Lapangan, 2013 
 

Aturan adat sedikit berbeda untuk To Wana yang membangun tempat 

tinggalnya atau pemukimannya di dekat sumber air (sungai,mata air), di dalam 

kawasan hutan ketentuan yang diterapkan oleh tau tua adalah rumah yang 

mereka bangun harus tetap tinggi (opot) harus dalam jarak 20-100 meter dari tepi 

sungai. Kesatuan rumah atau kesatuan pemukiman tetap harus dibangun dalam 

jarak yang berjauhan yaitu berkisar 20-500 meter atau lebih. Namun berdasarkan 
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hasil pengamatan lapangan diperoleh data jarak antara satuan pemukiman 

ternyata lebih dari 6 km.  (gambar rumah pohon).  

Tidak ada yang berbeda dalam pemilihan material rumah opot dan lipu, 

hanya yang penting dari lingkup rumah mereka adalah ketika salah satu dari 

anggota keluarga meninggal dunia, segala material tersebut wajib ditinggalkan 

begitu saja. Jika ada yang meninggal tempat yang mereka huni selama ini harus 

mereka tinggalkan, mereka harus mencari lokasi lain dan membangun hunian 

baru karena menurut mereka tempat tersebut sudah tidak mengandung unsur 

baik sebagai tempat hunian.  

Tidak ada yang dibawa selain perlengkapan dapur, sebelum 

meninggalkan hunian mereka bangunan rumah tanpa jendela sengaja dirusak, 

dengan kondisi demikian, anggota mereka yang lain akan mengetahui bahwa 

lokasi tersebut ada anggota meeka yang meninggal. Secara bersama kelompok 

kecil tersebut akan pindah dan membangun kembali hunian baru. Namun 

perpindahan mereka tidak akan begitu jauh dari lokasi yang sudah ditinggalkan.  

 

5.9 Kajian Terhadap Pengelolaan Lahan Pertanian Suku Wana 

Telah lama dipahami oleh suku Wana bahwa pertanian (khususnya padi) 

tidak semata terkait dengan aktifitas berdimensi ekonomi (kebutuhan) semata, 

tetapi juga bernilai sosial dan ekologis. Dengan kata lain bertani padi tidak 

semata sebagai sebuah mata pencarian untuk memenuhi kehidupan mereka. 

Lebih dari itu proses untuk mendapatkan padi merupakan sebuah jalan 

kehidupan yang disakralkan, dalam pandangan suku Wana padi dianggap 

sebagai pemersatu mereka, pemberian Pue kepada kaum wanita mereka dan 

pengantar roh mereka yang telah berpulang. Sakralnya pandangan  mereka  

terhadap padi ditunjukkan dalam aktifitas berikut: 

A. Ngala Pale (persiapan) 

Dalam tahapan ini segala hal yang menjadi langkah awal dalam budidaya 

padi mereka sudah mulai disiapkan, tahapan ini merupakan bagian sakral 

pertama apakah budidaya mereka akan memberikan hasil baik atau akan 

mengakibatkan bencana alam oleh karena itu beberapa hal yang menjadi 

perhatian tahapan persiapan mereka di antaranya adalah: 
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a) Pangge Bosi 

Pada umumnya mata pencarian suku Wana berladang maupun bertani 

keduanya menggantungkan harapan pada turunnya hujan yang dapat 

memberikan kesuburan pada tanah. Sama halnya dengan pertunjukan sebelum 

disajikan ada hal-hal yangharus disiapkan. Biasanya yang harus disiapkan 

adalah segala rupa sesaji seperti kembang yang bermacam-macam juga kuntum 

bunga du’ remmek (anggrek hutan). Sedangkan sarana yang dipakai adalah 

beberapa kelapa gading dan tumbal.  

Prosesi ini dilakukan pada akhir musim kemarau dan ditutup pada akhir 

musim penghujan. Setelah mantra dilafalkan segala sesaji dan air yang berasal 

dari 14 tempat yang dikeramatkan ditanam dan disiramkan kepada pohon-pohon 

tua di sekitar mereka. Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan ini adalah:  

 Pada pelaksanaan pertama pada akhir musim kemarau, tujuannya 

memohon agar musim penghujan yang akan datang berjalan dengan baik, 

membawa berkah dan semua tanaman akan berhasil baik.  

 Pada pelaksanaan kedua yaitu akhir musim penghujan, tujuannya adalah 

untuk menyampaikan terima kasih karena musim penghujan berjalan dengan 

baik dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat sekitar.  

Akan tetapi maksud dan tujuan yang diatas tidak hanya sebagai 

permohonan dan ucapan syukur, lebih daripada itu filosofi dari pangge bosi 

adalah adanya pengharapan ketika pue langsung menurunkan hujan untuk 

mereka, hal itu membatasi mereka untuk mengeksplotasi sumber air mereka 

yaitu sungai 

 
b) Posuap Kandemo 

Posuap kandemo berasal dari kata posu yang berarti membangun, 

membuat dan kandemo berarti pematang. Posuap kandemo merupakan tahapan 

persiapan kedua, yang berarti memperbaiki atau membangun kembali pematang 

sawah. Pematang sawah adalah sebuah garis panjang yang sederhana, namun 

pematang sawah tidak begitu saja diciptakan, ada maksud, fungsi dan filosofi 

yang dalam sekali di balik pembuatan yang sederhana itu.  

Pada pematang sawah inilah sering terjadi interaksi sosial di antara suku 

wana, karena pematang sawah pada hakekatnya milik bersama, pematang 

dibentuk kembali menggunakan tanah disekitar, bagian-bagian sawah yang retak 

atau bocor ditambal kembali hingga membentuk pematang yang kokoh kembali.  
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Perbaikan pematang sawah dilakukan bersamaan dengan pekerjaan 

mengolah tanah, pematang yang dibuat harus cukup kuat dan tinggi untuk 

menahan air, tinggi pematang diperkirakan sepanjang ujung jari manis. Melewati 

siku pria dewasa suku Wana atau kira-kira antara 25-40 cm. sedangkan lebar 

pematang tidak boleh kurang dari perhitungan 4 jengkal jari wanita Wana 

dewasa. 

                      
Gambar 5.16 

Pematang Sawah 
Sumber: Observasi Lapangan, 2013 

 
c) Mendaka Ue-Manto’u ue 

Suku Wana tidak mengenal drainase, tetapi mereka memahami bahwa 

dalam bercocok tanam ada proses memasukkan air dan mengeluarkan air. 

Memasukkan air bertujuan agar memberi kekuatan, makanan, kesehatan, berkah 

dari pue kepada bibit tanaman tersebut agar tumbuh dan memberi keselamatan 

untuk seluruh kehidupan alam, sedangkan mengeluarkan air dimaksudkan untuk 

memberikan izin kepada tanah dan tumbuhan yang mereka tanam untuk 

bernafas, bertumbuh, dan memberi kehidupan baru untuk wana 

 

 
Gambar 5.17 

Drainase Suku Wana 
Sumber: Observasi Lapangan, 2013 
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Saluran pemasukan dan pengeluaran air biasanya dibuat dari batang 

bambu yang sudah tua, batang bambu dipakai agar air lebih terpusat masuk dan 

keluarnya. Juga tanah pematang tidak cepat terkikis yang akhirnya rusak 

sehingga merusak padi dan membuang air. Saluran pengeluaran dibuat 2 buah, 

yang satu berfungsi menguras air yang terdapat pada lubang penampung ikan 

sehingga akan mempermudah penangkapan pada saat panen dilakukan. 

Sedangkan saluran pengeluaran air yang lain berfungsi untuk mengatur tinggi air 

yang masuk.  

Saluran pemasukan air dibuat hanya satu saluran saja dan harus terletak 

lebih tinggi daripada saluran pengeluaran agar air yang dialirkan tidak kembali 

mengalir keluar, untuk mencegah masuknya sampah atau keluarnya ikan, ujung 

saluran bambu diikat dengan sabuk kelapa yang dipilin-pilin. 

 
d) Montantoli tana 

Montantoli tana dalam suku Wana berarti “ baku atur dengan tanah” 

dalam bahasa sederhana berarti mengatur atau mengolah tanah. Tanah diakui 

oleh orang Wana sebagai tana tumanda, tana mesau, tana naiyo peapua (tanah 

adalaha media proses seluruh kehidupan manusia, tanaman, hewan dana air). 

Bila air di maknai sebagai aliran hidup asala usul, sebab akibat maka tanah 

dimaknai sebagai media proses kesuburan terjadi.  

Lambang kesuburan tanah suku Wana disebut mia orota berperan 

sebagai pemenuhan ambang batas kemampuan manusia untuk merawat 

tanamannya tumbuh subur, mereka hanya mampu memberi kebutuhan dasar 

tanamannya pada awal pertumbuhan dengan hara makro seadanya. Tetapi hara 

makro dan mikro akan diberikan oleh tanah itu sendiri dengan montantoli tana. 

Shingga mia orota merupakan sebuah tanda spiritualitas Wana akan adanya 

unsur tersembunyi dari tanah untuk kebutuhan hidup manusia yaitu kesuburan 

Dalam tahap pengolahan tanah, orang Wana selalu memohon izin 

kepada lamba jadi (penguasa tanah) akan niatnya dengan berkata: “saya tidak 

hendak merusak tanah yang engkau junjung lamba jadi, tapi saya hendak 

menggunakannya untuk kebutuhan kehidupan saya sehari-hari (berladang, 

pendirian rumah) 

Setelah niat diucapkan barulah mereka mengolah tanahnya, tindakan 

mengolah tanah dalam tradisi Wana untuk menanam padi tidaklah sama dengan 

olah tanah pada umumnya, tanah dalam suku Wana tidak boleh diolah dengan 
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alat, tidak ada penggaruan pada tanah mereka. Untuk menanam padi suku Wana 

menggenangi lahan mereka dengan air sungai. 

Pada proses pertama tanah digenangi air selama 1-2 hari sampai tanah 

menjadi jenuh. Setelah itu lahan sawah dibiarkan mengering biasanya 

berlangsung selama 3 harian, selama menunggu tanah kering secara beramai-

ramai mereka menginjak tanah. Proses ini sebagai pengganti tanah dicangkul 

atau digaru. Pengairan dilakukan kembali selama 1 minggu lamanya hingga air 

benar-benar masuk kedalam pori tanah lalu biarkan mengering kembali, 

kemudian tanah diairi kembali sambil menunggu bibit padi ditempat persemaian 

bertumbuh. 

B. Bilo (penanaman) 

Bilo merupakan proses kedua dalam tradisi bertani pada suku wana, bilo 

berarti ‘tanam’ padi yang berasal dari ladang atau sawah merupakan barang suci 

yang tidak boleh diperdagangkan ataupun dipertukarkan.Hal tersebut hanya bisa 

dilakukan jika dalam keadaan darurat saja.  

Bertanam padi merupakan suatu keharusan secara religius oleh suku 

wana, religiusnya suku Wana dalam bertanam padi terlihat pada beberapa 

proses di antaranya adalah pembibitan atau dalam bahasa mereka ngkude, 

berkaitan dengan persiapan bibit.  

Biasanya bibit unggul yang sudah dipilih, diisi di tempat yang terbuat dari 

anyaman daun nipa kemudian direndam dengan air rendaman ikan teri selama 

dua sampai tiga hari. Merendam bibit dengan air rendaman ikan rono dipercaya 

dapat membuat padi tahan terhadap hama dan juga membantu tunas tumbuh 

lebih cepat. 

Tempat persemaian bibit padi suku Wana tidak dilakukan langsung pada 

petakan sawah, tetapi pada belahan bambu, anyaman daun pisang atau pandan 

yang sudah diisi tanah dengan campuran pupuk organik, lalu benih yang sudah 

di rendam ditebarkan ke atas media bambu atau anyaman daun-daunan tersebut 

dengan suhu dan kelembaban tanah yang diatur  

Tempat persemaian akan dikeluarkan menjelang pagi menghadap ke 

timur dan akan dimasukkan lagi ke dalam rumah ketika menjelang siang. 

Pertimbangan mereka tidak membuat persemaian langsung dipetakan adalah 

karena mereka tidak membuat petak khusus persemaian bibit.  
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Petak hanya diperuntukkan untuk budidaya penanaman padi matang 

saja. Sedangkan jika tidak ada saluran lahan untuk mengairi persemaian secara 

terpisah, keseluruhan lahan tergenangi ketika tanaman padi tumbuh pada 

persemaian, semua air yang hilang melalui rembesan, perkolasi dan evaporasi 

merupakan pemborosan karena belum ada tanaman yang tumbuh dilahan.  

Setelah bibit padi berumur 5-15 hari bibit siap dipindahkan pada petakan 

sawah yang lebih besar melalui upacara montudu ini’ (meletakkan bibit) yang 

disertakan dengan sesajian seperti daun sirih dan kelapa tua.  

Setelah semua persyaratan terpenuhi proses menanam dimulai dengan 

mempersilahkan ina Wana yang turun menanam lebih dulu, ina Wana akan 

memilih bibit padi yang maih muda, filosofi pemilihan bibit padi yang masih muda 

ini adalah karena daya jelajah akar yan masih lunak lebih mampu menyerap 

nutrisi yang disediakan tanah sehingga pada saatnya nanti akan menghaasilkan 

anakan yang lebih banyak ketimbang bibit padi yang sudah tua  

Orang Wana menanam benih padinya secara tunggal saja, tunggal disini 

berarti hanya satu bibit padi saja dalam satu tancapan (lubang) ini dilakukan agar 

tanah tidak terlalu kehilangan unsur gizinya karena padi saling berebut makanan, 

juga memungkinkan cahaya matahai bisa di serap padi dengan baik. Jarak 

tanam yang menjadi ketentuan dalam bertani suku Wana dianjurkan 30-40 cm 

jarak tanam yang lebar sengaja dilakukan agar akar bisa tumbuh lebih leluasa, 

jarak tanam lebar juga bisa meminimalisir tanaman menjadi lembab dan gelap 

sehingga akan disenangi hama. 

C. Mali mokuna (pemeliharaan) 

Langkah ketiga dalam proses ini adalah poses memelihara tanaman 

mereka, kegiatan dalam proses ini adalah mereka memantau dan mengontrol 

hal-hal yang menunjang kemampuan tanah dan tumbuhnya padi dengan baik 

diantaranya adalah: 

a) Kutevai (pemupukan) 

Pemupukan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan orang wana, 

tanaman akan dapat tumbuh dengan baik jika berada dalam lahan yang memiliki 

kualitas baik. Pupuk yang biasa digunakan hanyalah pupuk alami dari alam. 

Mereka tidak menggunakan pupuk kimia karena memang tidak terbiasa dan tidak 

mengenal pupuk kimia seperti apa. Pupuk yang mereka gunakan biasanya 
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berasal dari kotoran kelelawar yang diambil didalam gua. Dipilihnya pupuk dari 

hewan tersebut guna menghemat waktu.  

Pertimbangannya adalah kalau mereka menggunakan pupuk kandang 

mereka harus melalui proses pendinginan terlebih dahulu dan itu akan memakan 

banyak waktu. Sedangkan jika memakai pupuk yang berasal dari hewan 

kelelawar tersebut proses pendinginan dan dekomposisi sudah dilakukan oleh 

alam, penggunaan pupuk yang belum sempurna dekomposisinya dianggap akan 

menghambat pertumbuhan tanaman bahkan mematikan tanaman. Penggunaaan 

pupuk alami dengan cara dibenamkan ke dalam tanah yang masih berair 

dimaksudkan agar unsur-unsur baik yang akan bercampur dengan tanah tidak 

cepat menguap. 

 

b) Ue todea (pengaturan air) 

Menurut suku Wana padi memang membutuhkan air pada sebagian fase 

hidupnya, padi menyukai tanah yang lembab sebagai syarat tumbuh. Untuk itu 

tanaman padi sebenarnya tidak perlu air yang melimpah (penggenangan) namun 

juga tidak dalam situasi tanah kering. Dengan demikian diperlukan pengaturan 

air dengan bijaksana. Dalam prakteknya petak yan diibutuhkan adalah petak 

dalam kondisi lembab-becek. Pola pengaturan air dalam budidaya padi suku 

Wana adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.14 
Pola Pengaturan Air Dalam Budidaya Padi Sawah Suku Wana  

No Keadaan tanaman  Umur  Pengaturan air  
1 Saat tanaman dipindahkan  5-15 Air macak-macak 
2 Anakan aktif-menjelang anakan 

maksimum  
15-41 Pemberian air brselang, 

digenangi 
3 Berbunga, pembentukan gabah 41-90 Air macak-macak 
4 Kira-kira 10 hari sebelum 

panen 
90-100 Lahan dikeringkan 

Sumber: wawancara tetua adat, 2013 
  

Tabel di atas menunjukkan penggenangan hanya diusia anakan aktif 

sampai dengan usia maksimum, penggenangan diusia ini dimaksudkan agar padi 

tidak terkena kekeringan dan tumbuh bisa maksimal, setelah itu pemberian air 

hanya dalam kondisi petakan becek saja tidak ada penggenangan sampai 

tanaman siap panen.  

Dalam proses pengaturan air kemampuan tanah dalam menyerap air 

mempunyai peran yang penting. Untuk mengetahui seberapa besar daya serap 

tanah terhadap air, suku Wana menerapkan beberapa teknik untuk mengetahui 
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daya serap tanah dikenal dengan sebutan salato ue melalui bambu dan bagian 

dalam pelepah pisang yang sudah dikeringkan, sampel tanah yang akan dipakai 

sudah dikeringkan terlebih dahulu.  

Pelepah pisang kering dibuat corong lalu diletakkan diatas batang bambu, 

isi tanah kering ke dalam corong pelepah pisang, lalu masukkan air kedalamnya, 

proses berapa banyak air yang akan turun ke dalam bambu menunjukkan 

kemampuan serap tanah terhadap air, dari proses ini juga suku Wana 

memperkiraan berapa lama mereka harus menggenangi lahan sawah mereka 

ketika harus menggunakan media air dari sungai. 

Tahapan lain dalam proses ini adalah membantu padi agar tumbuh 

maksimal melaui teknik merangsang akar, daun, dan buah secara tradisional. 

Metode ini tidak hanya untuk membantu tanaman padi saja tetpi membantu dan 

mejaga agar kerja tanah sebagai media penyedia unsur hara tidak kehilangannya 

kemampuannya. 

D. Rapana (panen) 

Untuk mendapatkan butir padi dengan kualitas yang baik perlu 

memperhatikan waktu panen, untuk itu pertimbangan dan perhitungan waktu 

panen perlu menjadi perhatian, suku Wana biasanya mempunyai waktu 

perhitungan sendiri dalam urusan yang berkaitan dengan panen dan bercocok 

tanam. Dikenal oleh mereka dengan sebutan mosangu patuju, yang berarti 

petunjuk.  

Mosangu patuju Ini merupakan pengetahuan yang dipegang oleh mereka 

diwariskan dari mulut ke mulut, bersifat lokal dan temporal (dibatasi oleh tempat 

dan waktu), membaca musim bagi mereka dapat dikaitkan pula dengan perilaku 

hewan, perkembangan tumbuhan, situaasi alam sekitar, dan dalam praktik amat 

berkaitan dengan kultur agraris. Utntuk lebih jelasnya perhitungan agraris Wana 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 5.15 
Perhitungan Agraris Masa Panen Suku Wana 

No Mosangu 
Patuju Waktu Penciri Tuntunan (Bagi Petani) 

1 Mpomanasa  22 juni-1 ags 
(41 hari) 

Kayu mengering, daun 
berguguran, belalang masuk 
ke dalam tanah  

• Saatnya mengolah jerami  
• Mulai menanam palawija 

2 Manjoreaka  2 ags-24 ags  
(23 hari) 

Tanah retak dan kering  

3 Mantayapi 
livuto 

25 ags-18 
sept 
(24 hari) 

Rebung bambu muncul, 
temu-temuan (kunyit) 
bertunas 

Palawija mulai dipanen 
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No Mosangu 
Patuju Waktu Penciri Tuntunan (Bagi Petani) 

4 Pakapiri  19 sept-13 
okt 
(25 hari) 

Burung tuai (pipit) mulai 
membuat sarang, tanaman 
ana afo (kapuk) mulai 
berbunga 

Panen palawija, saat 
menggarap lahan untuk 
Padi sampoala (padi lahan 
kering) 

5 Mosabara  14 okt-9 nov 
(27 hari) 

Tanaman lakiama (temu 
kunci) mulai bertunas, laron 
keluar, asam jawa 
menumbuhkan pucuk, hujan 
besar mulai 

• Persiapan drainase 
• Perbaikan petak sawah 

6 Matarusu 
kana  

10 nov-22 
des 
(43 hari) 

Lipas air mulai keluar Petani merendam benih padi 

7 Eva tona 23 sept-3 feb 
(43 hari) 

Banyak hujan Memindahkan bibit padi ke 
petak 

8 Mufotimali  4 feb- 28 feb 
(26 hari) 

palengga mulai bermunculan 
di permukaan 

Padi menghijau 

9 Sanggani 
tana 

1 mar-25 mar 
(25 hari) 

Muncul suara-suara mulia 
(hewan yang dikeramatkan) 

Padi mulai berbunga 

10 Melimamo  26 mar-18 apr 
(24 hari) 

Burung kecil mulai menetas 
telurnya 

Padi mulai menguning 

11 Padao  19 apr-11 mei 
(23 hari) 

Buah kapuk mulai merekah Saatnya panen raya tondo 
kaja (panen untuk tanaman 
berumur pendek) 

12 Bungkulas  12 mei-21 juni 
(41 hari) 

Suhu menurun dan terasa 
dingin 

Saatnya menanam palawija, 
kedelai, saat menggarap 
tegalan untuk menanam 
jagung 

Sumber: Wawancara Kepala Desa, 2013 
 

Sejumlah kearifan lokal dalam budidaya padi suku Wana dapat ditelusuri 

dari apa yang telah dilaksanakan di masa lalu, yang sebagian masih bertahan 

atau dilaksakan saat ini. Secara global budidaya padi sawah dilaksanakan 

melalui aktivitas sebagaimana pada tabel di bawah ini: 
 

Tabel 5.16 
Bentuk Karifan Lokal Suku Wana Pada Aktivitas Bertani 

No Periode  Aktivitas  Keterangan  
1 Persiapan  Pangge bosi • Dilakukan pada akhir musim kemarau 

• Filosofi pangge bosi adalah adanya 
pengharapan ketika pue langsung 
menurunkan hujan untuk mereka, hal itu 
membatasi mereka untuk mengeksplotasi 
sumber air mereka yaitu sungai 

Pembersihan pematang • Pembuatan pembatas antara sawah dengan 
tempat orang jalan 

• Filosofi pematang fungsinya sama dengan 
fungsi batas pada waduk 

Pengolahan tanah • Ritual izin 
• Tanah tidak dibajak, tetapi digenangi air 

dan diinjak secara bersama 
2 Penanaman  Persiapan bibit • Umumnya bibit siap tanam setelah berumur 

15 harian 
• Ritual  
• Pola tanam bibit tunggal 

3 Pemeliharaan  Pemupukan  Digunakan kotoran ternak, sampah organik 
Salato ue Teknik untuk mengetahui daya serap tanah 

terhadap air 
Banua yopo Bangunan kecil untuk berjaga 
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No Periode  Aktivitas  Keterangan  
4 Panen  Penentuan hari panen Penggunaan kaidah patuju 
5 Penanaman 

dan pengolahan  
Penyimpanan di lumbung Cadangan pangan 
Pengelupasan kulit padi  Mskipun cukup banyak butir padi yang hancur, 

sejumlah besar nutrisi padi tidak hilang 
6 Pemasaran  Dikonsumsi sendiri Diberikan tiap-tiap tetua lipu 1 ikat sebagai 

simbolisasi 
Sumber: Hasil wawancara 2012 

 
Tabel di atas menunjukkan tingginya penghargaan petani terhadap alam 

dan lingkungan, suku Wana menggunakan pupuk alami karena menyadari 

bahwa penggunaan jerami dan sekam misalnya sebagai bahan organik akan 

sangat bermanfaat bagi kesuburan lahan pertaniannya. Demikian juga 

penggunaan pemangsa lainnya daripada menggunakan berbagai pestisida yang 

menunjukkan kesadaran mereka terhadap keseimbangan ekosistem. 

Jauh sebelum konsep berkelanjutan dibicarakan, orang Wana telah 

mmpraktekkan langkah keberlanjutan tersebut. Pengelolaan usaha tani jauh dari 

eksploratif, seluruhnya sadar atau tidak secara teknis suku Wana  tidak 

memanfaatkan lahan secara berlebihan.  

Mereka cenderung memilih padi yang memiliki umur lebih pendek 

sehingga lahan bisa dipakai menanam palawija lalu diberakan dan memilih 

menyemai bibit tidak pada petak tersier dengan pertimbangan membantu tanah 

menyiapkan unsur hara dengan maksimal dan tidak menggunakan sumber daya 

air secara besar-besaran dengan menggenangi seluruh petakan sambil 

menunggu bibit siap. 

Jika saat ini teknologi system of rice intensification dianggap sebagai 

teknologi terkini dalam budidaya padi yang ramah lingkungan dan 

memperhatikan aspek kesehatan maka tabel di bawah ini memperlihatkan 

sejumlah keseuaian antara teknologi terkini dengan perilaku budaya tradisional 

milik suku Wana. 

 
Tabel 5.17 

Teknologi Budidaya Pae Puyu Suku Wana 
No Sistem Usaha Tani  Teknologi Digunakan  
1 Pola tanam Padi-palawija, padi-padi-istirahat 
2 Pembenihan  Varietas padi ketan, seleksi benih dilakukan dengan 

menggunakan larutan air ikan rono 
3 Pengolahan tanah  90% manusia  
4 penanaman Jarak tanam lebar dan tunggal dalam setiap lobang 

hanya diisi 1 bibit saja 

5 Pengairan  Macak-macak, berselang  
6 Penyediaan pupuk 

organik 
Penggunaan berbagai bahan lokal: 
Dekomposisi alami kotoran kelelawar 
Bahan baku:jerami, batang pisang, air beras 

repository.unisba.ac.id



80 

 

No Sistem Usaha Tani  Teknologi Digunakan  
7 Penyediaan zat 

perangsang akar, 
daun, buah 

Penggunaan berbagai bahan lokal, daun pandan,rebung 
bamboo, air kelapa, air bekas cucian beras, telur siput 

8 Penyediaan pestisida 
nabati 

Bahan baku lokal: daun salam, kulit langsat dibakar, air 
rendaman ikan rono 

Sumber: Hasil Diskusi , 2013 
 

Pada tabel di atas terlihat adanya kesesuaian antara teknologi terapan 

padi sri dan terapan pada pae puyu milik suku Wana yang sudah diterapkan jauh 

sebelumnya, khusnya mengenai hal penggunaan berbagai material organik untuk 

penyediaan pupuk dan penyediaan zat perangsang serta pola pengaturan air 

untuk penggenaan petak tersier  

 

5.10 Kajian Terhadap Pendayagunaan Dan Pemanfaatan Lahan Suku 

Wana  

Berdasarkan sejarah pembukaan lahan dan sistem perladangan bergilir 

yang dipraktikkan, komunitas Wana membedakan 6 kategori tata guna lahan 

tradisional yaitu: 

a) Wana ngiki,  yaitu kawasan hutan primer di puncak gunung yang 

sebagiannya didominasi oleh rerumputan, lumut dan perdu. Kawasan ini 

dianggap penting karena dianggap sebagai jantung wilayah kelola mereka, 

tempat bersemayamnya para leluhur mereka dan sebagai pemberi udara 

segar. Pada kawasan ini tidak dibolehkan adanya aktifitas manusia kecuali 

ritual tiap 3-4 tahun sekali dengan melempar berbagai biji bibit tanaman, 

dalam kawasan ini tidak terdapat hak kepemilikan individu yang diakui 

 
Gambar 5.18 

Pendayagunaan dan Pemanfaatan Lahan Suku Wana 
Sumber: Observasi Lapangan, 2012 
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b) Wana,  yaitu hutan primer disebelah bawah Wana ngiki yang merupakan 

habitat hewan dan tumbuhan langka juga sebagai kawasan tangkapan air. 

Karena itu di area ini diterapkan larangan membuka lahan pertanian karena 

bisa menimbulkan bencana alam utamanya banjir dan longsor. Wana 

hanya bisa digunakan sebagai tempat berburu dan mengambil getah 

damar. Kepemilikan pribadi (Dodoha) dikawasan ini hanya berlaku pada 

pohon damar saja yang penentuannya tergantung pada siapa yang petama 

kali mengolahnya.Sementara sumberdaya alam yang selebihnya 

merupakan hak penguasaan kolektif sebagai bagian ruang hidup dan 

wilayah kelola tradisional masyarakat (Huaka).      

        

 
Gambar 5.19 

Kategorisasi Lahan Wana dan Pangale 
Sumber: Observasi Lapangan, 2012 

 

c) Pangale , yaitu kawasan hutan semi primer yang dulu sudah pernah diolah 

menjadi kebun namun tlah ditinggalkan selama puluhan tahun sehingga 

telah menjadi hutan kembali, kawasan ini dalam jangka panjang 

dipersiapkan untuk dibuat lahan kebun, sedangkan datarannya dijadikan 

sawah. Pangale juga dimanfaatkan untuk mengambil rotan, bambu atau 

kayu untuk bahan rumah dan keperluan rumah tangga, pandan hutan untuk 

membuat tikar dan bakul, bahan obat-obatan dan getah damar. 

 
d) Pahawa Pongko , yaitu campuran hutan semi primer dan sekunder 

merupakan hutan bekas kebun yang telah ditinggalkan selama sekitar 25 

tahun sehingga kondisinya sudah seperti pangale. Pohonnya sudah besar 

sehingga untuk melakukan penebangan harus menggunakan pongko 

(pijakan dari kayu) yang cukup tinggi agar penebangan bisa lebih mudah. 

Penebangan pada tempat yang agak tinggi ini dimaksudkan agar 

tunggulnya bisa bertunas kembali (karena itu disebut pahawa yang berarti 
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pengganti). Seperti halnya pangale, kawasan ini juga tidak tercakup dalam 

hak pemilikan pribadi terkecuali pohon damar yang ada didalamnya 

     
Gambar 5.20 

Kategorisasi Pahawa Pongko Dan Wana Ngiki 
Sumber: Observasi Lapangan, 2013 

 
e) Oma, yakni hutan belukar yang terbentuk dari bekas kebun yang sengaja 

dibiarkan diolah lagi dalam jangka waktu tertentu menurut masa rotasi 

dalam sistem perladangan bergilir. Oleh karena itu pada kategori ini sudah 

melekat hak kepimilikan pribadi dan tidak berlaku lagi kepemilikan kolektif, 

karena lahan ini 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 oma ini sudah tua sehingga tingkat 

kesuburan tanahnya sudah pulih dan dapat diolah kembali sebagai 

kebun 

• 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 mudah ditebas 

memakai parang 

• Oma nguku, adalah bekas kebun belum sampai 3 tahun ditinggalkan. 

Lahan ini masih didominasi oleh rerumputan, ilalang dan semak perdu 

 
Gambar 5.21 

Kategoriasi Lahan Balingkea Dan Oma Nguku 
                                  Sumber: Observasi Lapangan, 2012 
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f) Balingkea , yaitu bekas kebun yang sudah berkurang kesuburannya dan 

sudah harus diistirahatkan. Meskipun begitu lahan ini masih bisa diolah 

untuk tanaman palawija seperti jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, cabe, 

dan sayuran. Balingkea termasuk dalam hak kepemilikan pribadi (dodoha) 

Profil dari bentuk-bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal yang 

dipaparkan dalam penulisan ini secara sistematis didasarkan pada bentuk-bentuk 

pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh suku wana. 

Berdasarkan elemen-elemen yang membentuknya, pengelolaan dan 

pemanfaatan lahan dalam atau kesatuan lansekap di wilayah adat suku Wana di 

klasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu aspek tata ruang, aspek produksi dan 

manfaat serta aspek kepemilikan. 

 
1. Aspek Fungsi Tata Ruang 

Aspek tata ruang yang dimaksudkan disini adalah konsepsi suku Wana 

dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Konsep tata ruang mengindikasikan 

pemahaman batas wilayah (teritorial) dari seseorang ataupun kelompok 

masyarakat. Meskipun banyak terdapat pengertian mengenai bentuk-bentuk 

pengelolaan yang dijumpai namun secara umum keseluruhan dari masing-

masing tipe merupakan satu kesatuan (lansekap) sebagai ruang hidup dan 

penghidupan mereka.  

Keseluruhan dari ruang hidup dan penghidupan itulah yang disebut 

sebagai tanah adat atau wilayah adat. Konsep inilah yang dalam pemahaman 

suku Wana dikenal sebagai tana ntau tua (tanah leluhur tua) yang berarti 

keseluruhan tanah dalam wilayah persekutuan adat suku wana 

Konsep tata ruang ini dapat ditelusuri dari lemen-elemen yang 

dipergunakan didalam tiap bentuk penegelolaan dan pemanfaatan lahan. Setiap 

elemen tersebut memiliki peran dan fungsi yang saling terkait. Tana ntau tua 

adalah kolektifitas dari setiap elemen-elemen yang memiliki batas yang jelas 

antar kelompok. Di dalam tanah adat terdapat pengaturan ruang yang 

diperuntukkan bagi berbagai kepentingan (kolektif dan Individu) yang 

pengaturannya diatur dalam hokum adat. Kepentingan-kepentingan tersebut juga 

menyangkut aspek produksi dan manfaat dari setiap lahan yang digunakan 

Berdasarkan aspek tata ruang ini maka tata guna lahan yang ada di 

dalam satu ksatuan wilayah atau tanah adat peruntukkannya adalah sebagai 

berikut: 
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a) Lahan Permukiman 

Bagi suku wana, tanah adalah kebutuhan dasar yang paling substansial 

sebagai simbol dari eksistensi kelompok mereka. Tanah tidak saja diartikan 

sebagai ruang hidup dan mencari penghidupan belaka, melainkan memiliki nilai 

magis yang sakral. Oleh karenanya melalui proses imajinasi dan persepsi dari 

pengalaman nyata yang diperolehnya, suku Wana memeiliki kearifan tersendiri 

dalam menata lingkungan sesuai dengan konsepnya yang terbentuk. 

Demikian pula dalam penataan ruang sebagai tempat bermukim. Bentuk, 

model, motif dan sistem yang diterapkan adaah simbol-simbol yang memiliki 

makna tersendiri. Bentuk rumah yang terbuka dan tidak bersekat adalah 

simbolisasi dari persatuan, persaudaraan dan komualitas dari pola hidup mereka. 

Rumah panggung yang memiliki jarak tertentu dengan sisi sungai menunjukkan 

bahwa sungai merupakan urat nadi yang menghubungkan kehidupan mereka 

dengan para leluhur sehingga diterapkan satu ketentuan guna mengendalikan 

kegiatan mereka terhadap keberadaan sungai. 

b) Lahan Pertanian Dan Perkebunan 

Peruntukan lahan untuk pertanian dan perkebunan dibagi dalam 

beberapa kategori, yaitu lahan aktif (ladang, kebun) dan lahan tidak aktif (bekas 

ladang). Lahan aktif (utamanya ladang) merupakan aspek penting sebagai 

sumber pangan nabati dari tanaman padi dan palawija. Sementara kebun (kebun 

pisang, kakau, rotan) merupakan tabungan hidup yang memiliki nilai ekonomi 

penting untuk langsung disimpan atau dipertukarkan sesama mereka. 

Pada lahan yang tidak aktif (bekas ladang) sepintas seperti lahan yang 

tidak produktif, padahal sesungguhnya tipe lahan ini memiliki pula fungsi produksi 

misalnya kayu bakar, bahan obat-obatan, bahan subsitusi (sayuran). Bagi To 

Wana bekas ladang bahkan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena umumnya 

dimiliki pribadi dan dijadikan kebun buah yang dikelola secara tradisional. 

c) Lahan Cadangan 

Maksud lahan cadangan disini yaitu cadangan untuk produksi hasil hutan 

seperti kayu, buah-buahan, kemiri dan lain-lain. Juga dalam arti ketersediaan 

lahan. Suku Wana mengenal lahan yang dicadangkan untuk dipergunakan 

sewaktu-waktu atau tidak sama sekali. Lahan yang dicadangkan dalam 

pengertian mereka disebut sebagai pongata dan palidae, pongata merupakan 

wilayah yang dicadangkan untuk pemukiman bila sewaktu-waktu terjadi bencana 
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diluar perkiraan mereka, sedangkan polidae merupakan lahan usaha pertanian 

yang dicadangkan untuk lahan pertanian kering 

d) Lahan Lindung 

Selain sebagai lahan cadangan, beberapa tipe lahan secara tidak 

langsung sebenarnya berperan pula sebagai lahan konservasi. Misalnya Wana 

ngiki dan Wana sebagai daerah yang dilindungi, selain sebagai daerah terlarang 

juga berperan sebagai kawasan konservasi terutama fungsi hidrologi dan 

perlindungan bagi satwa liar. Meskipun sebagai hutan bebas, namun 

pengelolaannya diatur oleh adat karena di lahan itulah berbagai jenis kayu, hasil 

hutan dan satwa liar yang diperlukan mereka hidup 

2. Aspek Produksi dan Manfaat 

Berdasarkan aspek produksi dan manfaat dari masing-masing tipe 

penggunaan lahan, secara umum keseluruhan fungsi lahan dan ekosistem yang 

ada di dalamnya dapat dikelompokkan dalam bentuk bagian sebagai berikut: 

 Budidaya tanaman pangan 

Bentuk pemanfaatan lahan yang paling utama dalam budidaya tanaman 

pangan adalah perladangan.perladangan dilakukan dalam lahan trtentu 

yang umumnya jauh dari perkampungan karena menyesuaikan dengan 

kondisi lahan subur setelah masa bera 

 Budidaya tanaman tradisional 

Bentuk pemanfaatan lahan untuk budidaya tanaman tradisional terutama 

berupa budidaya dari tanaman buah-buahan yang dilakukan secara 

tradisional 

 Budidaya hasil hutan non-kayu 

Bentuk pemanfaatan lahan untuk budidaya hasil hutan non kayu dikedua 

suku sangat bervariasi terutama jenis dan modelnya. Sistem yang sudah 

berkembang adalah kebun rotan dan madu 

 
3. Aspek Kepemilikan  

Dalam masyarakat Wana mereka mengenal hak kepemilikan atas 

sumberdaya alam dalam dua bentuk yaitu: 

a) Hak Kepemilikan kolektif atau bersama (Huaka). Huaka adalah hak 

kepemilikan seluruh masyarakat adat yang mencakup tanah dan segala 

sumberdaya yang ada dalam wilayah keadatan wana. Huaka juga 

mencakup kawasan hutan, Wana ngiki, wana, pangale dengan segala 

apa yang ada didalamnya misalnya kayu, rotan yang dapat dimanfaatkan 

repository.unisba.ac.id



86 

 

untuk bangunan rumah dan lain-lain. Karena kedudukan huaka ini 

merupakan kepemilikan bersama maka tidak diperkenankan untuk 

diperjualbelikan kepada siapapun juga yang bukan warga wana. Batasan 

pemakaian atau pemakaian huaka juga diatur oleh lembaga adat suku 

Wana  

b) Hak Kepemilikan pribadi/individu/keluarga , yang disebut oleh suku 

Wana sebagai dodoha. Hak kepemilikan yang masuk dalam dalam 

kategori dodoha adalah bentuk pemilikan tanah dan sumberdaya alam 

yang menjadi milik pribadi/individu/keluarga. Contoh: popangalea, hutan 

yang dibuka oleh seseorang atau keluarga tertentu, dan pemilikan ini 

biasanya diperoleh menurut pembagian lembaga adat atau pewarisan 

orang tua 

 

5.11 Kajian Tentang Aturan Rotan  

To Wana menyadari kebutuhan untuk memelihara keragaman spesies 

rotan yang mereka gunakan sehari-hari serta jenis-jenis yang memiliki nilai 

komersial. Para tetua adat sepakat tentang kebutuhan untuk melindungi beragam 

varitas rotan karena pentingnya rotan baik untuk ekonomi lkal maupun 

penggunaan sehari-hari. Aturan penggunaaan rotan mereka mencakup hal 

berikut: 

• Tunas dari segala jenis rotan harus dibudidayakan  

• Rotan yang tumbuh secara alami di dalam lahan kebun atau ladang mereka 

dalam hak individu wajib untuk dipelihara 

• Rotan yang akan digunakan harus dikumpulkan menurut aturan sekurang-

kurangnya 4 meter untuk bisa dipanen dan aturan itu mempersyaratkan 

pemanenan brgilir kecuali untuk tiga varietas (toi banga, hilako, pute) yang 

bisa dikumpulkan setiap hari untuk digunakan sehari-hari seprti untuk bahan 

rumah. 

• Orang luar dilarang untuk mengambil rotan di dalam wilayah adat To Wana 

Sanksi atas pelanggaran aturan ini adalah: 

• Siapapun yang dengan sengaja mengambil rotan dalam wilayah pribadi akan 

dikenakan denda menurut simbol yang diterakan oleh pemilik wilayah 

tersebut. Sebagai contoh simbol tanduk kerbau berarti si pelanggar harus 

membayar dengan seekor kerbau 
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• Bila orang luar yang datang mengambil maka rotan yang diambil akan 

dirampas dan pelanggar dikenai sanksi berupa pemotongan anggota badan. 

Tetapi lambat laun sanksi ini sudah mulai tidak diterapkan.  

Aturan dan sanksi ini serupa juga berlaku untuk bamboo 

 

5.12  Kajian Pranata dan Perangkat Hukum Adat Suku Wana  

Seperti halnya perangkat penguasa adat yang masih ditaati, pranata-

pranata hukum adatpun masih berlaku sebagai pemelihara tertib sosial dalam 

kehidupan sehari-hari Tau Taa Wana, mereka pada umumnya belum mengenal 

atau belum bersentuhan dengan sistem peradilan formal negara. Perselisihan-

perselisihan yang terjadi dalam komunitas diselesaikan melalui mekanisme 

peradilan adat yang menggunakan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat. 

Dalam sub bab pembahasan ini penerapan hukum adat dilihat dari dua 

aspek yang berbeda yaitu: aturan dan ketentuan adat serta mekanisme peradilan 

dan sanksi. Untuk lebih jelasnya masing-masing aspek akan dijabarkan sebagai 

berikut 

1. Aturan dan Ketentuan Hukum Adat 

Pada komunitas Tau Taa Wana yang menjadi sasaran studi ini, fungsi 

hukum adat setempat sebagai penjaga dan pemulih keseimbangan dan 

keselarasan (harmonisasi) hubungan sosial dan lingkungan, cukup jelas Nampak 

pada aturan-aturan hukum adat Tau Taa Wana, ditujukan untuk mengatur atau 

menyelesaikan 5 permasalahan utama. Tetapi yang akan dibahas dalam 

penulisan ini hanya dua permasalahan yaitu yang terkait dengan alam 

lingkungan dan pelanggaran didalamnya. 

a) Ketentuan Hukum, Bilapersaya 

Yakni pasal yang dikenakan kepada mereka yang melakukan perbuatan 

atau melanggar pantangan adat pertanian maupun adat mengelola hutan 

yang ditentukan oleh tetua adat pertanian (vorotana) 

b) Ketentuan Hukum, Katuvua 

Yakni pasal yang dikenakan kepada pihak yang terkena kasus sengketa 

tanah. Dalam hal ini tanah merupakan factor produksi yang sangat penting 

dan menjadi sumber kehidupan seringkali menimbulkan sengketa karena 

ada pihak-pihak yang melanggar aturan adat yang berlaku tentang tanah. 

Aturan yang berlaku tentang tanah, dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Batas tanah individu adalah pohon hidup yang ditanam disudut-sudut 

tanah atau sepanjang batas (sebagai pagar), adapula batas berupa 

lobang yang digali sepanjang batas dengan kedalaman kurang lebih satu 

meter yang disebut wala tana. 

b. Batas wilayah adat seperti hutan adalah pohon tertentu atau anak sungai 

c. Tidak boleh menanam tanaman tahunan diatas batas tetapi harus 

berjarak dua meter dari batas 

d. Dalam membagi warisan kepada anak berupa tanaman dikebun atau 

ladang orang tua wajib mengikutsertakan saksi. 

 
2. Mekanisme Peradilan dan Sanksi 

Proses peradilan adat untuk menyelesaikan permasalahan atau 

sengketa-sengketa sebagaimana diuraikan diatas, dilakukan melalui Pogombo 

Ada (musyawarah adat) yang dipimpin oleh Tau Tua Ada. Namun penyelesaian 

melalui Pogombo Ada ini, umumnya merupakan jalan atau langkah terakhir 

apabila upaya damai atau sepakat antara pihak yang berperkara tidak tercapai. 

Penanganan perkara atau masalah oleh Tau Tua Ada, biasanya bermula 

dari laporan atau pengaduan anggota komunitas, laporan tersebut kemudian 

ditindaklanjuti oleh tau Tua Ada dengan menjadi penengah. Jika mufakat tidak 

terjadi, maka barulah dihadirkan Tau Tua lipu, pihak yang berperkara, saksi. 

 
Gambar 5.22 

Posisi Pihak dalam Mogombo Ada (Peradilan Adat) Suku Wana 
Sumber: Wawancara, 2012 

Sebelum memutuskan perkara adat (mangantila ada) Tau Tua Ada 

meminta keterangan kepada pelanggar serta saksi yang memberatkan atau 

meringankan, setelah duduk perkara diketahui barulah Tau Tua Ada 

memutuskan apakah tergugat bersalah atau tidak, kadangkala sebelum 
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mengambil keputusan Tau Tua Ada terlebih dulu meminta pertimbangan kepada 

tau tua lipu, jika perkara dirasa berat. 

Beberapa kasus sengketa tanah yang biasanya diselesaikan lewat 

peradilan adat d iantaranya: 

a. Sengketa tanah warisan orang tua 

Tanah yang diwariskan turun temurun kadang menimbulkan perselisihan 

paham mengenai hak warisnya. Hal ini biasanya terjadi setelah orang tua 

meninggal sehingga terjadi prebutan antara keturunanya. Persoalan ini 

biasanya diselesaikan didalam keluarga secara diam-diam dan tidak 

diketahui oleh komunitas lainnya, karena masalh perebutan tanah 

merupakan masalah yang memalukan menurut mereka. 

Dalam memutuskan perkara yang menang behak atas tanah yang dikalim 

sedangkan yang kalah akan diberikan nasihat, acara peradilan ini 

dilanjutkan dengan mendamaikan pihak yang bersengketa sehingga  

tidak ada dendam diantara mereka. 

b. Sengketa tanah karena batas yang digeser atau dilenyapkan 

Persoalan geser-menggeser batas tanah biasanya terjadi pada komunitas 

yang lokasi perkebunannya atau lahan pertanian keringnya 

bersambungan, karena ada laha yang belum diolah oleh pemiliknya 

karena sesuatu hal kadang-kadang digeser sedikit demi sedikit oleh 

tetangganya. 

Jika pihak yang digeser tanahnya mlapor pada pemangku adat, maka 

musyawarah akan diadakan dengan menyertakan saksi. Apabila terbukti telah 

terjadi prgeseran batas dengan sengaja melenyapkan tanda-tanda batas yang 

ada, maka kepada pelaku akan diberikan givu (sanksi adat) disertai ancaman 

apabila terjadi lagi kasus yang sama dengan pelaku yang sama maka akan 

diberlakukan hukuman pemotongan anggota tubuh bagi pelaku laki-laki ataupun 

perempuan.  

Sedangkan untuk menghadapi kasus pelanggaran terhadap eksploitasi 

alam dan lingkungan, sebagai contoh: apabila pelanggaran yang dilakukan 

berupa pembukaan lahan yang tidak beraturan, pencurian kayu atau rotan dan 

penebangan liar maka givu atau sanksi adat yang diberlakukan adalah 

dikeluarkan dari lingkup lipu tempat tinggal yang bersangkutan atau sama sekali 

tidak diperbolehkan lagi ada dalam komunitas mereka, tetapi bila pelanggaran 

yang dilakukan di rasa masih ringan dan dalam jumlah yang kecil maka To Wana 
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yang melakukan pelanggaran wajib menanam satu jenis tanaman ke dalam 

hutan, tetapi dengan jenis varietas yang baru menurut Tau Tua Lipu 

Jenis pelanggaran lainnya yang masih berkaitan dengan alam dan 

lingkungan yaitu bila pelanggaran yang dilakukan berupa pencemaran air, 

pembakaran hutan dan atau pencurian hasil hutan, sejauh yang diketahui pada 

daerah studi bentuk pmbayaran givu umumnya berupa kain sarung, piring atau 

mangkok,sedangkan perhitungan tingkatan besaran givu didasarkan pada 

kelipatan angka 40 dan 80, dipilihnya angka ini adalah dengan tujuan 

memberikan efek jera bagi si pelanggar karena ketiga benda yang menjadi 

pembayaran givu merupakan benda yang mahal dan susah untuk didapatkan 

menurut mereka. 

 
3. Perangkat Penguasaan Adat 

Struktur kekuasaan adat suku Wana justru terbentuk sesuai dinamika dan 

kompleksitas perkembangan satuan mukim, jika satuan mukim masih berbentuk 

opot kepemimpinan komunitaas terpusat pada Tau Tua (anggota tertua satuan 

mukim).  

Tetapi jika satuan mukim sudah berbentuk lipu maka struktur 

kepemimpinan sudah mengalami diferensiasi, perangkat penguasaan adatnya 

sudah mulai terbagi, ada yang mengurus sosial kemasyarakatan yang biasa 

disebut Tau Tua Lipu atau yang khusus mengurus bidang norma dan hukum adat 

yang biasa disebut Tau Tua Ada.  

 
Gambar 5.23 

Para Pemangku Adat Suku Wana 
Sumber: Observasi Lapangan, 2013 
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Selain perangkat di atas dikenal pula jabatan adat yang tidak politis 

sifatnya, seperti Worotana (pemimpin adat pembukaan lahan), Tadulako 

(pemimpin adat panen), dan Tau Valia pemimpin adat pengobatan. Siapapun 

bisa memegang jabatan tersebut jika dirasa memiliki kemampuan dan 

pengetahuan. 

Meskipun struktur kekuasaan adat cukup jelas namun mekanisme 

kepemimpinan yang menyertainya bersifat egaliter, tidak Nampak adanya garis 

pemisah antara pemimpin dan anggota komunitas.pembahasan dan 

pengambilan keputusan terhadap segala urusan yang menjadi tanggung jawab 

pemimpin-pemimpin adat selalu dilakukan dengan pogombo ada (musyawarah) 

yang dihadiri oleh para pemimpin adat dan anggota komunitas lipu. 
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