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Cagar Alam, Modal dan Adat  
“Konsesionalisasi” dan Ekslusi Wilayah Adat Tau Taa Wana Posangke Kabupaten 

Morowali Sulawesi Tengah 

 

 

Abstrak 

Eksistensi komunitas adat Tau Taa Wana yang hidup menetap sepanjang aliran sungai 
Salato Morowali telah melewati babakan sejarah yang panjang. Keberadaan mereka 
dilatari oleh berbagai proses interaksi dengan dunia luar, baik pengetahuan dan 
kekuasaan, menyejarah dan diselimuti ragam tafsir atas diri mereka sendiri.  

Orang luar seringkali menyebut mereka dengan sebutan To Wana Posangke. Istilah ini 
merujuk pada identitas sosiografis sebagai komunitas yang hidup dalam kawasan galeri 
hutan ultra basah kaki gunung Tokala. Misalnya, kata To Wana, berkembang dari 
penyebutan orang-orang luar atau sekitar kawasan tempat bermukim terutama orang 
Mori. Sementara itu, Posangke adalah identitas perkampungan tua yang diyakini sebagai 
asal muasal komunitas adat Tau Taa Wana. Penyebutan tersebut kemudian mengalami 
perkembangan, dijadikan sebagai penamaan oleh berbagai kalangan yang sering 
berkunjung ke tempat itu, antara lain, misionaris, peneliti, petugas kehutanan maupun 
pemerintah.  

Masyarakat Tau Taa Wana mengalami babakan eksklusi dari waktu ke waktu, mulai 
praktik Kolonialisme, Konsesi hutan dan juga teritorialisasi kehutanan. Mereka 
ditempatkan sebagai masyarakat ‘nomor’ dua dari proritas dan klaim kehutanan. Hak-
hak tradisional mereka sebagai komunitas adat sekian lama tidak mendapatkan 
pengakuan dari negara. Bahkan sejarahnya, mereka seringkali ditempatkan sebagai 
komunitas ‘cagar’ dipersepsikan secara imaji sebagai manusia yang setara dengan 
penghuni Cagar Alam lainnya.  

Damar dan Rotan adalah contoh-contoh hasil hutan yang mereka usahakan. Tetapi, 
karena dua komoditi global itu pula, mengakibatkan mereka terjebak dalam hutan abadi 
dan kemiskinan. Rantai jaringan tengkulak pedesaan hingga input konsumsi instan 
mendorong mereka berhutang untuk sesuatu yang mereka tidak mengerti. Perjuangan 
atas klaim disadari oleh mereka sebagai korban berusaha berjuang sebagai pelaku atas 
perebutan klaim wilayah adat. 

 
Kata-kata kunci: kolonial, konsesionalisasi, teritorialisasi, komunitas, Tau Taa Wana, 
damar, korban  
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Pengantar 

Masyarakat adat Tau Taa Wana adalah kelompok masyarakat yang hidup menetap di 
sepanjang aliran Sungai Salato, Morowali, Sulawesi Tengah. Mereka telah melewati 
babakan sejarah yang panjang, yang diwarnai oleh berbagai proses interaksi dengan 
dunia luar, baik pengetahuan maupun kekuasaan yang menyejarah dan diselimuti ragam 
tafsir atas diri mereka. Orang luar seringkali menyebut mereka dengan sebutan To Wana 
Posangke, autu istilah yang merujuk pada identitas sosiografis mereka sebagai komunitas 
yang hidup dalam kawasan galeri hutan ultra basah di kaki Gunung Tokala. Kata To Wana, 
merupakan kata yang dikembangkan oleh orang-orang luar atau sekitar kawasan tempat 
bermukim terutama Orang Mori. Sementara Posangke adalah identitas perkampungan 
tua yang diyakini sebagai asal muasal masyarakat adat Tau Taa Wana. Penyebutan 
tersebut kemudian mengalami perkembangan, dijadikan sebagai penamaan oleh 
berbagai kalangan yang sering berkunjung ke tempat itu, antara lain misionaris, peneliti, 
petugas kehutanan, maupun pemerintah.1  

Orang luar seringkali mengidentifikasi orang Taa dengan pendekatan sosiografis. Orang 
Taa yang tinggal di wilayah-wilayah pesisir misalnya, diidentifikasi oleh orang luar 
sebagai "orang Taa yang tinggal di desa". Identifikasi demikian dimaksudkan sebagai 
penanda yang membedakan orang Taa yang tinggal di dalam hutan dengan orang Taa 
yang hidup dan menetap di daerah pesisir (Camang, 2002). 

Dalam tulisan ini, saya meminjam istilah yang dipakai oleh Nasution Camang (2002) dan 
aktivis Yayasan Merah Putih (YMP) pada umumnya, yaitu: Tau Taa Wana, sebagai 
penegasan komunitas macam apa yang hendak dijelaskan.2 Saya sengaja tidak merujuk 
pada istilah yang dipakai dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2012 tentang 
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Wana di Kabupaten 
Morowali. Walaupun pada saat pnyusunan Rancangan Peraturan Daerah itu, DPRD 
Kabupaten Morowali dan aktivis YMP menyepakati penggunaan istilah "Suku Wana"  
untuk menyebut kelompok masyarakat ini, saya berpandangan bahwa istilah tersebut 
terlalu umum untuk memberikan penjelasan tentang masyarakat adat Tau Taa Wana 
Posangke, sebagai komunitas yang hidup di dalam kawasan hutan.    

Albert Christian Kruyt (1930) menyebut masyarakat adat Tau Taa Wana dengan istilah 
‘Orang Wana’. Ia membaginya ke dalam empat sub-etnik yang terdiri dari: Burangas, 
yang persebarannya memanjang dari Luwuk mendiami Desa Lijo, Parangisi, 
Wumangabino, Uepakatu dan Salubiro; Kasiala, yakni berkedudukan di sekitar Tojo Una-
una, pantai Teluk Tomini. Mereka mendiami beberapa desa diantaranya, Monyoe, Sea, 
dan sebagian berada di Desa Wusanggabino, Uepakatu, dan Parangisi; Posangke adalah 
orang Taa yang berasal dari Poso dan tinggal serta menempati wilayah Kajupoli 
Taronggo, Opo, Uemasi,  dan Salubiro; Untunu Ue komunitas dari sub-etnis ini mendiami 

                                            
1 Lihat Laporan Penelitian Kasus Untuk Advokasi dan Perubahan Kebijakan, “Hutan Dalam Pandangan 
Orang Wana”, (1998) Yayasan Sahabat Morowali.   
2  Ada beberapa alasan yang diutarakan oleh Nasution Camang (2002), terkait dengan penggunaan istilah 
Tau Taa Wana; Pertama, Kata Tau Taa Wana, tetap tidak menghilangkan identitas genealogisnya, 
sebagaimana mereka bisa mengidentifikasi dirinya.  Kata Itu juga sekaligus  dapat mempertegas bahwa 
Tau Taa yang dimaksud bukan Tau Taa yang telah mengalami sentuhan modernisasi; Kedua, secara 
eksternal kata Tau Taa Wana tetap tidak menafikan pihak luar mereka sebagai komunitas yang secara 
turun temurun menjadi pemukiman kawasan hutan dan karenanya secara de facto memiliki dasar klaim 
hukum dan politik sebagai komunitas pemilik hak tradisional atas hutan yang menjadi wilayah kelolanya.     
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lokasi Ue Waju, Kajumarangka, Salubiro, dan Rompi. 

Pembagian etnik masyarakat adat Tau Taa Wana, sebagaimana dilakukan Kruyt, 
memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang spesifik dari masing-masing kelompok. Hal 
itu terlihat dari istilah yang dipergunakan sehari-sehari, misalnya, kata momago 
digunakan oleh orang Posangke di Kabupaten Morowali Utara, merujuk pada kesenian 
dan ritual sementara mobolong digunakan masyarakat adat Tau Taa Wana di Vananga 
(perkampungan) Bulang Kabupaten Tojo Una-una. Namun perbedaan-perbedaan 
semacam ini dalam kondisi sekarang mulai tak terlalu menjadi soal. Perbedaan yang 
dianggap serius justru terletak pada penggunaan hukum adatnya, misalnya, adat Untunu 
Ue, Kasiala, atau Burangas. Penggunaan keadatan ini berkaitan dengan interaksi, relasi-
relasi sosial yang sakral, misalnya, saat hendak menjatuhkan Givu atau sanksi adat. 
Apalagi interaksi mereka semakin intens sejak orang Untunu Ue, Ue Vaju, dan Sangkiyoe 
terlibat dalam perdagangan damar dengan orang Taa di Desa Taronggo. Desa Taronggo 
adalah pintu keluar hasil-hasil alam baik orang Untunu Ue maupun orang Posangke. 
Hingga kini adat Burangas diyakini sebagai hukum adat yang dipegang oleh beberapa 
komunitas dan lipu seperti di Lipu Viyautiro.  

Dalam tulisan ini, saya berusaha tidak terjebak dengan pembagian sub-sub etnik, seperti 
yang dipraktikkan oleh Kruyt dalam menulis etnografi orang Tau Taa Wana. Saya memilih 
menggunakan pendekatan eksistensi kelembagaan adat dan komunitas berbasis 
kekerabatan. Dalam pendekatan ini, aspek yang paling penting adalah melihat 
hubungan-hubungan yang intensif antara lipu sebagai kesatuan adat orang Taa dalam 
perspektif tenurial keadatan yang masih eksis. 

 

Lanskap dan Ekologi Tau Taa Wana  

Perjalanan menuju komunitas masyarakat adat Tau Taa Wana tidaklah mudah. Dari 
Kolonodale (ibu kota Kabupaten Morowali Utara), perjalanan ke wilayah adat Tau Taa 
Wana di Posangke dapat ditempuh dalam satu hari penuh bagi orang berusia muda dan 
energik tetapi belum mengenal dan terbiasa dengan medan. Sementara bagi orang yang 
berusia lanjut dan lamban, waktu tempuh tersebut akan lebih lama, apalagi jika baru 
pertama kali melakukan perjalanan di wilayah ini. Jalan menuju Posangke adalah jalan 
terjal di tebing-tebing  sepanjang bantaran Sungai Salato. Sebenarnya ada dua jalan yang 
bisa dilalui yaitu lewat bukit dan lewat bantaran sungai. Jika Sungai Salato tidak banjir, 
orang bisa mengambil jalan melalui bantaran sungai, tetapi  jika sedang banjir, orang 
memilih jalan lewat bukit dan pegunungan.  

Orang-orang yang tinggal di daerah pesisir sering berkunjung ke lipu-lipu Posangke untuk 
melihat ritual adat yang terkenal yaitu Pomaata: upacara adat orang meninggal. Dalam 
upacara ini biasanya masyarakat Tau Taa di Posangke memperagakan Tarian Kayori 
hingga menjelang pagi. Tarian itu digunakan sebagai media untuk mengutarakan 
kesedihan mereka atas meninggalnya orang yang dicintainya. Ritual lainnya yang sering 
juga melibatkan orang-orang di daerah pesisir adalah Poraa: pesta panen padi ladang. 

Pusat perkampungan atau lipu-lipu Tau Taa Wana di Posangke berada sepanjang aliran 
Sungai Salato dari ujung Desa Taronggo hingga ke hulu Sungai Salato di bawah kaki 
Gunung Tokala. Terdapat beberapa lipu yang diakui masuk dalam wilayah administasi 
Desa Taronggo yakni Fyautiro, Salisarao Fuumbatu dan Sumbol, dan Posangke.  
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Letak geografis Desa Taronggo sebelah utara berbatasan langsung dengan Kawasan 
Cagar Alam Morowali sementara sebelah timur berbatasan dengan Tambaru Bone  atau 
gundukan pasir, sebelah barat juga berbatasan dengan Cagar Alam Morowali, dan 
sebelah selatan berbatasan dengan Posangke.  

 

 
Gambar 1. Suasana Pagi Hari di Lipu Pattuja Ratobae . 

Sumber: Dok. Pribadi, 2014. 

 

Secara demografis, Desa Taronggo dihuni oleh 321 Kepala Keluarga (KK) dan 1.296 jiwa 
yang terdiri dari 674 laki-laki dan 622 Perempuan. Terdiri dari 3 dusun dengan luas 
wilayah 580,51 km2. Dusun I terdiri atas 76 KK seluruhnya288 jiwa,  terdiri dari 137 laki-
laki dan 151 perempuan. Dusun II 144 KK 642 Jiwa laki-laki 346 dan Perempuan 296. Dan 
Dusun III terdiri atas 101 KK dengan 366 Jiwa laki-laki 191 dan perempuan 175. 311 KK. 
Komposisi profesi masyarakat Taronggo mayoritas hidup sebagai petani dan 10 orang 
bekerja sebagai pegawasi negeri sipil (PNS). 

Lipu Salisarao, Fyautiro, Sumbol, dan Lipu Pumbatu sebelah Timur berbatasan dengan 
Lengko Dongkaya (ujung gunung) yang berbatasan langsung dengan wilayah adat Tau 
Taa di Karuru. Sebelah Utara berbatasan dengan sungai bagian yang dikeramatkan dari 
aliran Sungai Salato oleh orang Taa di Posangke, yaitu, Kalambatua. Kalambatua hanya 
berjarak beberapa ratus meter dari Lipu Ratobae.3 Sebelah Barat berbatasan dengan 
Gunung Pantol atau kawasan Cagar Alam Morowali. Sedangkan sebelah Selatan 
berbatasan dengan perkebunan sawit milik PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS).4 

                                            
3 Disini adalah tempat penyeberangan yang cukup ekstrem dan menantang bagi orang baru yang ingin 
berkunjung ke Posangke. Penulis merasakan langsung bagaimana ganasnya arus sungai di sini, cukup 
merepotkan.  
4 Lihat: Murni dalam “Laporan Assesmen hutan Adat “ Yayasan Merah Putih, 2014. 
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Survei secara sederhana terhadap keadaan penduduk di setiap Lipu  dilakukan oleh 
Yayasan Merah Putih (YMP) pada awal tahun 2014. Laporan survey itu menyebutkan, 
jumlah orang Taa yang menghuni 7 lipu di Posangke berjumlah kurang lebih 70 Kepala 
Keluarga dan 258 jiwa. Namun jumlah  penduduk di Posangke ini akan bertambah 
dengan cepat menyusul angka kelahiran yang tinggi dan proses kehamilan yang susul 
menyusul dengan beberapa peristiwa pernikahan. Hal ini saya temui selama melakukan 
penelitian, mengkonfirmasi kemungkinan angka itu telah bertambah. 5  

 

Masyarakat Adat Tau Taa Wana Posangke 

Komunitas adat Tau Taa Wana adalah masyarakat dengan tipologi masyarakat pemalu. 
Bahkan seringkali mereka menyebut atau mengidentifikasi diri sebagai Tau Bea (orang 
bodoh). Salah satu alasan Orang Taa menyebut diri Tau Bea karena mereka tidak tahu 
baca tulis seperti umumnya masyarakat yang hidup sekarang ini. Kalau ada tamu, mereka 
bingung bagaimana cara menghadapi para tamu dan apa yang harus mereka lakukan 
karena terkendala oleh bahasa. Mereka sebetulnya ingin sekali berbincang-bincang atau 
mengobrol tapi malu karena tidak bisa menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik. 
Sulit sekali bagi mereka untuk mengerti bahasa Indonesia. Apalagi sekarang ini, kosa kata 
bahasa Indonesia semakin maju dan terus berkembang. Hal itu dapat dipahami 
sebagaimana kutipan surat Indo Laku, perwakilan Tau Taa di Lipu Viyautiro, saat 
mengirim surat pada Yayasan Merah Putih tanggal 16 November 2013.6 Identifikasi diri 
sebagai orang bodoh ini juga merupakan akibat dari instrusi pihak-pihak di luar diri 
mereka dalam proses interaksi. Intrusi pemahaman dari luar itu kemudian mengkristal 
dan membentuk pemahaman baru dalam diri mereka tentang bodoh dan pintar; bahwa 
orang yang tidak bisa baca dan tulis adalah orang bodoh. 

 

“…kami tidak mampu berpengarahan (berdiskusi) kepada yang lain (orang lain), 
kami dipandang bunga setelah layu…” 

“…kami tidak mengerti semua setiap program baru yang masuk karena di setiap 
sebaran suku di daerah tanah Tau Taa Wana ini tidak punya pendidikan formal, 
hanya mengenal adat istiadat...”  

  

Orang-orang pesisir seringkali mencemooh dan melekatkan Orang Taa dengan sebutan 
sebagai komunitas yang liar dan terpencil; sebuah stereotype yang terbangun sejak lama 
terhadap orang Taa. Meskipun demikian,  tenaga orang Taa  sering digunakan atau 
diandalkan oleh masyarakat di daerah pesisir untuk memasak nasi atau air bagi para 
undangan ketika  terjadi pesta di Desa Taronggo. Orang Taa selalu dipanggil, tidak saja 
pesta yang digelar sesama orang Taa, tetapi pesta yang diselenggarakan oleh suku-suku 
pendatang misalnya, orang Mori, Pamona, dan Toraja, juga selalu mengandalkan tenaga 
orang Taa. Mereka dipercaya karena orang Taa dikenal rajin dan bisa diandalkan untuk 
urusan persediaan air minum dan nasi. Tuan pesta tidak memberikan hadiah atau upeti 
khusus, tetapi orang Taa selalu saja datang membantu, bahkan kadang tak diundang 

                                            
5 Lihat: Data Penduduk Posangke, Nur Yani Barasanji, 2014. 
6 Wawancara Indo Laku, 2014. 
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sekalipun. Di sisi lain, jika orang-orang Taa mengadakan hajatan yang sejenis, jarang 
sekali ada orang-orang di Taronggo pergi membantu.7  

Orang Taa di Posangke memiliki ikatan kekerabatan yang dekat antar lipu yang 
bertetangga karena terbilang memiliki hubungan darah. Dalam satuan mukim biasanya 
terdapat limahingga tiga belas rumah yang dihuni oleh orang-orang yang bersaudara 
atau bersepupu, anak, sepupu, hingga cucu sepupu. Alvard  (1999), saat melakukan 
penelitian tentang daya jelajah berburu orang Taa di Posangke, melihat kecenderungan 
mobilitas horizontal orang yang tinggal di Posangke cukup tinggi. Hal yang sama juga 
saya saksikan selama berada di Posangke pada tahun 2014, nampaknya kebiasaan itu 
masih relevan. Praktik kunjung-mengunjungi rumah atau interaksi sesama orang Taa 
masih menjadi kebiasaan. Hubungan kekerabatan tidak dibatasi oleh dinding-dinding 
rumah. Dari pengamatan saya, sepertinya mobilitas horizontal atau kebiasaan rajin 
mengunjungi rumah-rumah kerabat jauh maupun dekat, dalam satuan mukim 
komunitasnya merupakan bagian dari karakter umum masyarakat ini. Dalam satu hari, 
mereka akan berkunjung beberapa kali, satu-persatu rumah akan digilir sebagai tempat 
bertamu maupun datang untuk mengobrol tentang apa saja. Tidak ada tema-tema 
pembicaraan yang memang direncanakan terlebih dahulu untuk menjadi bahan 
pembicaraan. Semua konsep obrolan mengalir datar yang diselingi ledakan-ledakan 
(pronounce), atau tekanan pada kalimat tertentu yang terdengar seperti orang sedang 
marah.   

Dalam mobilitas horizontal orang Taa, tidak terlalu dibutuhkan etika  khusus, layaknya 
orang kota, misalnya saja, jamuan khusus pada tamu seperti menyediakan kue, minuman 
atau sejenisnya. Orang Taa hidup penuh etika sederhana dan gaya hidup ‘ala kadarnya’. 
Walaupun demikian, mereka juga paling aktif berbagi makanan, baik ketika sedang ada 
tamu, hajatan tertentu, maupun saat-saat ada anggota komunitas yang sedang 
kekurangan bahan makanan.  

Kaum perempuan Taa tidak terlalu memperhatikan dandanan atau penampilan fisik, 
sebagaimana umumnya itu menjadi perhatian perempuan-peremuan daerah pesisir, 
atau perkotaan. Selama saya berada di komunitas ini, perempuan yang saya temui tidak 
terlalu memperhatikan jenis perhiasan khusus yang digunakan untuk menambah nilai 
penampilannya, baik pada saat acara perkawinan maupun sehari-hari. Singkatnya, dalam 
tradisi masyarakat adat Tau Taa Wana, tidak terdapat penekanan dan kontrol imajiner 
atas pendisiplinan tubuh perempuan semacam itu. Tetapi bukan berarti tampil dalam 
penampilan ‘jorok’ dan ‘urakan’. Mereka tetap kelihatan elegan sebagai perempuan 
dengan riasan dan cara berpakaian yang sangat sederhana.  

Dalam praktik mobilitas horisontal, sririta atau bercerita, menjadi salah satu bagian 
penting dari aktivitas orang-orang Taa. Kegiatan ini dilakukan pada siang hari dan akan 
lebih sering dilakukan ketika masa panen padi ladang telah usai. Mereka duduk dan 
berkumpul dalam sebuah rumah kerabat untuk bercerita. Menghisap rokok yang 
bahannya terbuat dari kulit tongkol jagung dan tembakau khusus yang digulung dengan 
tekhnik tertentu. Mereka senang memperbincangkan pengalaman-pengalaman yang 
menarik dalam masa-masa panen padi ladang, saat berburu, atau narasi-narasi yang 
diwariskan dari orang tua. Tetapi tema-tema pembicaraan yang seringkali mereka 
bicarakan tidak terlepas dari urusan-urusan berburu, tentang ternak ayam, peladangan, 

                                            
7 Wawancara Main, Indo Celli, 2014.  
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dan pengalaman serta hasil-hasil yang diperoleh selama bekerja. Kebiasaan ini berbeda 
dengan mogombo yang lebih dianggap pembicaraan sakral dan menyangkut lipu, adat, 
atau tema-tema penting tertentu.  

Pattuja, sebagai lipu yang menampung para korban resettlement yang gagal, nampaknya 
mendapat pengaruh besar dari perilaku orang-orang kampung. Selama melakukan 
penggalian data lapangan, saya melihat anak-anak kecil, remaja, dan orang tua mengecat 
rambut mereka dengan pewarna tertentu yang berwarna keemasan (pirang). Mereka 
juga menikmati hasil-hasil kemajuan teknologi seperti teknologi informasi seperti 
penggunaan handphone. Mereka memiliki hobi berjalan sambil mengenggam 
handphone untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut, dero dan pop klasik. Hal ini 
seringkali dianggap oleh orang luar atau masyarakat sekitar pesisir Baturube sebagai 
‘kebiasaan baru’ orang-orang Taa. Sama halnya ketika ada orang baru yang hendak 
berkunjung. Mereka akan bertanya, dan melihat barang baru yang dipakai orang 
tersebut. Biasanya mereka memesan barang itu pada aktivis-aktivis LSM yang bekerja 
mendampingi mereka, atau orang-orang dari kampung  yang hendak pergi ke Kota.8 

 

Asal Usul Tau Taa Wana 

Hingga saat ini, tak satu pun laporan akademis atau hasil penelitian yang menjelaskan 
dengan akurat tentang sejak kapan orang Tau Taa Wana bermukim di Posangke. Berbagai 
literatur baik yang ditulis oleh Albert Christian Kruyt (1930) maupun Jane Monning 
Atkinson (1983), diakui oleh beberapa Antropolog seperti Anne Teresa Grumblies (2013), 
bahwa belum ada yang bisa memastikan kapan persisnya hal itu terjadi. Tetapi 
penjelasan yang dibasiskan pada tuturan sehari-sehari orang Taa, bisa dipergunakan 
untuk melacak hubungan genealogis maupun sosiografis, dan asal usul proses 
terbentuknya sub-etnik Tau Taa Wana di Posangke. Hal ini bisa dimengerti dalam cara 
pandang sejarah lisan (tutur) dan mekanisme kelembagaan adat yang masih eksis, 
sebagai penanda untuk menarik hubungan-hubungan yang implisit dan ikatan 
kekerabatan dari setiap lipu yang tersebar di Posangke. 

Dari sistem bertutur keempat sub-etnik Taa percaya, bahwa asal usul mereka berasal 
dari sebuah tempat bernama Tundantana  yang kini masuk dalam kawasan Cagar Alam 
Morowali. Mereka meyakini bahwa di tempat itulah manusia pertama turun dari langit 
menuju bumi kuasa Pue (tuhan). Manusia pertama itu bernama Pololoisong yang 
memiliki adik bernama Adi Banggai yang dipercaya kemudian hari menjadi Raja Banggai. 
Dari keturunan itu, mereka menyebar mengikuti gerak peladangan berpindah ke arah 
barat Sungai Bongka bernama Kasiala, dan ke Arah Banggai disebut Burangas, dan Kaju 
Marangka dan Kayupoli, hingga sepanjang aliran Sungai Salato. Sungai memiliki peran 
penting menjadi sarana lalu lintas mereka. Sub-etnik yang tinggal sepanjang aliran Sungai 
Salato itu yang seringkali diberi nama Posangke. 

 

 

                                            
8 Diskusi dengan Buruh Pelabuhan Baturube, 2014. 
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Gambar 2.  Suasana Pemukiman di Posangke Ratobae. 
Sumber: Dok, Pribadi, 2014. 

 

Dalam tuturan orang Taa di Posangke, umumnya mereka mempercayai bahwa pada 
dasarnya masyarakat Taa, terutama di empat Lipu yakni, Salisarao, Viyautiro, Sumbol dan 
Puumbatu, berasal dari Posangke. Mereka percaya pada tuturan sejarah yang 
menceritakan bahwa dahulu kala di Posangke itu hidup dua orang pria yang bersaudara. 
Saudara kakak memiliki kepercayaan halaik sedangkan yang adik beragama Islam. 
Keduanya menyikapi perbedaan itu dengan membuat satu perjanjian bahwa diantara 
mereka tidak boleh saling mempengaruhi keturunannya. Biarkanlah mereka memilih 
kepercayaan masing-masing. Perjanjian ini dilambangkan dengan pohon bambu yang 
mereka tanam bersama-sama. Pohon bambu sang kakak adalah pohon balo fuyu (bulu 
tui) sedangkan sang adik menanam balo kojo atau bambu jaha. Dalam kesepakatan itu, 
dibuat suatu sumpah ‘karma' apabila diantara mereka ada yang memaksakan agamanya, 
maka kelak, pohon yang mereka tanam akan mati. Sampai saat ini pohon yang ditanam 
itu masih tumbuh dan biasanya menjadi tempat mereka untuk meminta pertolongan 
apabila ada semacam ancaman terhadap lipu. Biasanya mereka akan datang membuat 
ritual dan memohon bantuan.9 

 Menurut kepercayaan orang Taa, dulu sebelum melakukan perang, dua orang 
bersaudara inilah yang lebih dulu perang (maju) untuk membantu mereka. Itu sebabnya 
mereka harus menjaga tempat tersebut, tempat ini menjadi tempat yang sakral bagi 
komunitas Tau Taa Wana Posangke. Himpunan bambu sangat lebat dan besar tapi tidak 
boleh ada yang mengambil bambu tersebut. Apabila ada yang berani mengambil dan 
tidak mengembalikannya, maka orang tersebut dan keluarganya akan jatuh sakit. Mereka 
percaya ada roh yang menjaga tempat itu, yaitu roh dari orang yang dulu darahnya putih 

                                            
9 Wawancara APA Ngketong, 2014. APA adalah sebutan bagi orang tua laki-laki Masyarakat adat Tau Taa 
Wana sementara Indo adalah sebutan bagi orang tua perempuan.  
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seperti pulut kayu yang bernama tau mokole buya rayanya, yaitu pemimpin orang Taa di 
masa lalu. Tapi turunan dari orang tersebut sudah tidak ada lagi. Menurut mereka pohon 
bambu sang kakak (halaik) sudah sedikit karena sudah banyak dari mereka yang 
meninggal dan berpindah agama.  

Selain tuturan Posangke, mereka juga mempunyai sejarah tentang Fyautiro, Salisarao, 
Pumbatu dan Sumbol. Nama Salisarao misalnya, berasal atau diambil dari nama seorang 
pemuda bernama Sali yang selalu memakan Uvu Sarao (buah pinang). Fyautiro artinya 
lubang besar atau dalam yang dasarnya tidak kelihatan. Bisa juga disebut goa besar yang 
pintu luarnya terdapat batu menyerupai badan manusia. Mereka percaya bahwa di masa 
lalu, patung yang dimaksud adalah sebuah keluarga yang oleh karena suatu perjanjian 
mereka dikutuk dan menjadi patung. Selain itu, juga terdapat fiaukamburon, yaitu, 
patung seorang gadis. Sedangkan nama pumbatu diambil letak lipu tersebut. Pumbatu 
artinya air yang keluar dari dalam batu.10 

 

Sistem Kekerabatan  dan Hukum Adat  

Masyarakat Tau Taa Wana masih memiliki tingkat kekerabatan yang kuat dan interaksi 
yang lebih intensif. Setiap Tau Tua adat atau pemimpin-pemimpin setiap lipu, menyatu 
bertemu di suatu tempat ketika dilakukan ritual adat. Di empat Lipu ini, tau tua lipu dan 
tau tua adat diangkat berdasarkan garis keturunan. Setiap tau tua adat masing-masing 
lipu bisa saling memanggil ketika ada acara penting tertentu. Interaksi mereka saling 
berdekatan. Penulis menangkap kesan bahwa interaksi antar tau tua itulah yang menjadi 
salah satu faktor penting dari kuatnya hubungan komunikasi dan kekerabatan antara 
lipu-lipu tersebut.  

Moratu adalah aturan adat yang memperbolehkan setiap orang Taa untuk mengambil 
buah kelapa, atau tanaman dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Penerapan 
hukum adat oleh orang Taa semacam ini, adalah salah satu indikator penting dari 
penyebutan masyarakat adat untuk orang Taa. Lahan bersama mulai berubah setelah 
mereka diperkenalkan dengan tanaman-tanaman komoditi seperti kelapa dan kakao 
yang lambat laun mengubah lahan bersama menjadi lahan-lahan pribadi karena status 
tanaman-tanaman tersebut.  Perubahan tata guna itu akan semakin cepat terjadi 
terutama karena pemerintah melalui dinas kehutanan menggalakkan program 
penanaman karet. Pemerintahpun merencanakan pembangunan perkebunan sawit di 
wilayah ini. Beberapa keluarga di Salisarao belum menerima rencana-rencana 
pemerintah tersebut. Mereka bilang, “damate yaku" atau so mau mati kita. 

Bentuk pembagian lahan yang dikenal oleh Tau Taa Wana di Posangke, bermacam-
macam dengan pengertian yang saling terhubung antara komoditi atau bagaimana 
sebuah tanaman dikelola. Tanah yang dimiliki pribadi-pribadi yang terdiri dari 2 (dua) 
sampai 3 (tiga) keluarga, misalnya tanah yang telah ditanami komoditi seperti kelapa dan 
kakao. Tetapi perlu ditekankan bahwa orang Taa tidak mengenal konsep kepemilikan 
pribadi atas tanah, melainkan kepemilikan tanaman, atau apa yang mereka bisa 
tumbuhkan di atas tanah. Sehingga, jika ada yang meminta lahan kakao untuk dikelola 1 
(satu) hingga 3 (tiga) pohon, bukanlah masalah besar bagi mereka. Dan seringkali tetap 
diberikan demi keperluan komunitas.  

                                            
10 Idem. 
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Tetapi masuknya tanaman komoditi mengubah jarak peladangan berpindah menjadi 
lebih pendek. Pola peladangan berpindah memerlukan lahan baru dan tidak mungkin 
tanaman bernilai tinggi seperti kakao dan kelapa, ditebang hanya untuk membuka lahan 
baru. Penetrasi tanaman komoditi berangsur-angsur membentuk kepemilikan pribadi 
yang muncul sebagai konsekuensi peralihan generasi, misalnya, pewarisan pohon kakao 
atau kelapa. Tanaman tersebut akan menjadi harta anaknya, sebagaimana yang terjadi 
dengan beberapa orang Taa yang tinggal di Taronggo. Mereka memiliki ratusan pohon 
kelapa dan mengklaimnya sebagai kebun pribadi, bukan lagi komunal. Orang-orang ini 
yang sering menggunakan tenaga anak-anak muda Taa khususnya anak remaja untuk 
membantu mengumpulkan kelapa dengan imbalan jasa atau upah kerja yang tidak jelas. 

Tanah Rajuyu adalah tanah yang dimiliki secara bersama tidak ada larangan untuk diolah 
anggota komunitas Taa. Dalam kepercayaan orang Taa, tidak dibenarkan secara adat 
orang berkelahi karena persoalan tanah. Dalam pembukaan ladang, hampir tidak pernah 
ada orang bersengketa. Mereka tidak mengenal ada istilah kepemilikan atas bekas 
ladang atau kebun, kecuali jika di ladang yang sudah ditinggalkan terdapat tanaman 
komoditi seperti kakao. Namun itu pun tidak terjadi sengketa jika ada yang ingin 
memanfaatkan lahan kakao 3 (tiga) hingga 4 (empat) baris pohon. Hal itu sudah menjadi 
pemakluman bagi setiap generasi. Pemanfaatan tanah di antara mereka tidak dibenarkan 
melahirkan perselisihan. Dalam satu periode masa panen yang mereka dapatkan 
biasanya langsung dibelanjakan untuk kebutuhan misalnya pakaian, kain, celana, sarung 
dan keperluan rumah tangga lainnya. Dalam tradisi orang Tau Taa Wana Posangke, para 
ibu yang menentukan apa yang harus dibelanjakan dan berapa uang yang harus 
disimpan.  

Setiap orang dari suatu lipu bisa membuka ladang di lipu yang lain. Misalnya, orang 
Salisarao bisa ikut membuka ladang di Sumbol. Tetapi harus bersama-sama dengan 
orang di Lipu Sumbol. Namun bagi orang Salisarao yang ikut berladang di Sumbol tidak 
dibenarkan memiliki bekas ladang atau memberikan predikat kepemilikan bekas ladang 
di Sumbol. Karena konsepnya sama, tidak boleh ada kepemilikan pribadi atas lahan 
bekas ladang. Hal ini juga berlaku dalam konsep rumah. Mereka tidak mengenal istilah 
bekas rumah, atau tanah rumah. Mereka bisa membangun kapan, dan dimana saja, 
tetapi kuasa atas tanah tidak boleh menetap pada satu pribadi keluarga, atau orang 
seorang.  

Dalam sistem pengaturan tanah orang Taa, tanah diwariskan pada seluruh penghuni isi 
bumi, tidak boleh dimiliki oleh hanya orang seorang. Yang dimiliki manusia adalah apa 
yang ditanam atau dia tumbuhkan di atas tanah. Kepercayaan ini menjadi bagian dari 
spiritual atau keyakinan leluhur orang Taa yang berlangsung dari generasi ke generasi. 
Kalau ada yang melanggar ketentuan adat ini, maka ia akan dikenai sanksi atau givu 
bilapersaya.11 

 

Pewarisan Kebatinan: Diskriminasi Kolonial dan Pertentangan Agama 

Pada masa penaklukan akibat perkembangan dan perluasan wilayah kerajaan di daerah 
pesisir, orang Taa sempat dibuat tunduk pada Raja Bungku di Selatan, Raja Banggai di 
Timur, Raja Tojo di Utara, dan Raja Mori di bagian barat. Orang Taa juga tunduk pada 

                                            
11 Wawancara Main, 29 April 2014.  



 
10 | Cagar Alam, Modal, dan Adat 

 

Kerajaan Ternate akibat ditaklukkannya Kerajaan Banggai. Mokole yang memimpin Tau 
Taa, pada saat itu berhubungan melalui perantara Basal untuk  mengirim upeti secara 
regular pada Kerajaan Ternate (Atkinson, 1985).  

Menurut catatan Kepala Distrik Wana, Yori Sida Bone, yang dikutip dalam Laporan 
Penelitian Yayasan Sahabat Morowali (2002), serangan Belanda pertama kali dilakukan 
pada tahun 1907 dan sasarannya adalah benteng orang Taa di Pindolo. Belanda berhasil 
menguasai benteng itu. Setelah ditaklukkan, Belanda menggunakan tangan dan 
kekuasaan Mokole Taomi sebagai pimpinan orang Taa ketika itu, untuk memerintahkan 
komunitasnya turun dari dataran tinggi dan membuat perkampungan di daerah dataran 
rendah. Dalam keadaan tertekan, orang Taa membangun pemukiman di Tambale, 
Manyoe, Bino dan Uepakati. Tetapi akibat-akibat yang muncul setelah itu sangat parah 
dan membuat orang Taa semakin tertekan. Selain karena bentuk pemukiman baru yang 
asing juga karena tekanan yang dilancarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui 
penarikan pajak secara paksa. Kondisi demikian itu yang membuat mereka kembali lari 
ke hutan dan tersebar menempati wilayah Posangke, Uewaju, dan Kajumarangka. 
Mereka terus bertahan sampai dilakukannya razia dan pemukiman kembali oleh 
pemerintah Kolonial Belanda.12 

Taronggo Baru dan Taronggo Lama adalah kampung atau desa bentukan Belanda yang 
dipakai sebagai camp-camp pemusatan pemukiman orang Taa yang diturunkan dari 
Ratobae, Posangke, dan Ue Vaju. Mereka dipaksa bermukim dan membangun pondok 
seadanya, ada yang beratap rumbia, dan juga menggunakan kain seadanya. Sekolah 
dibangun oleh seseorang dengan nama Guru Tantuan.  Pada saat itu Belanda 
membangun setidaknya empat kampung sebagai tempat kosentrasi korban Itt. Keempat 
kampung itu adalah Kampung Taronggo, Tokala Atas, Lemo, Dasar atau Lijo.13 Belanda 
kemudian mengintensifkan penarikan pajak terhadap orang Taa di empat kampung 
tersebut. Belanda tidak saja mengejar-ngejar orang Taa di tengah hutan tapi juga  
membunuh orang-orang yang tidak mau ikut dipindahkan. Orang yang sudah berhasil 
diturunkan dari gunung diberikan kalung bermata bambu. Di dalam bambu itu ditaruh 
selembar kertas sebagai surat tanda pengenal orang resettlement Dengan tanda itulah 
Belanda dapat membedakan orang Taa yang sudah resettlement dan yang belum ketika 
Belanda melakukan razia di tengah hutan. Surat itu sengaja ditaruh dalam bambu bulat 
kecil agar tidak basah jika hujan atau menyeberang sungai.14 

Belanda memaksa orang Taa membangun ruas jalan dari Taronggo sepanjang tepi Sungai 
Salato menuju Ampana dengan linggis dan tandu-tandu. Orang Taa memahat 
pegunungan batu hingga sampai ke Uewaju dan membangun jembatan kayu hingga 
tembus ke Bongka. Selain itu, orang Taa juga dipaksa membangun jalan dari arah 
Taronggo menuju Morowali (Marisa dan Kayupoli). Setelah Belanda pergi, sebagian besar 
orang Taa itu kembali lari ke hutan penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Tuan 
Verdock adalah orang Belanda pertama yang mengkristenkan beberapa orang Taa di 
Lemo. Ia adalah salah satu staf dari Albert Christian Kruyt (1930) seorang misionaris yang 
membangun sekolah dan gereja di Lemo. Anak-anak orang Taa diberikan pendidikan 

                                            
12 Lihat Laporan Penelitian Yayasan Sahabat Morowali tahun 2002.  
13 Diskusi informal bersama Apa Mely, mantan anak korban resetlemen, tanggal 29 April 2014.  
14 Diskusi dan FGD di Taronggo 30 April 2014. 
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dalam nuansa ke-Kristenan.15  

Peristiwa-peristiwa yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa orang penindasan 
terhadap orang Taa telah berlangsung sejak lama dan menyejarah. Tidak mengherankan 
jika orang Taa mengidap ketakutan dan selalu merasa terancam. Orang Taa selalu 
menaruh curiga yang tinggi terhadap orang asing. Setiap orang baru atau orang asing 
yang berkunjung ke daerah mereka, dianggap tak pernah bebas nilai dari tiga hal: 
Pertama, hendak memaksa atau menjebak mereka beralih ke agama-agama ‘dunia’ 
lewat berbagai macam motif. Sebagaimana dalam masa Pemerintahan Kolonial Belanda 
yang memaksa mereka bermukim di pesisir untuk menjalankan kebijakan kontrolir. 
Dibuat terpaksa mematuhi praktik pendisiplinan demi kepentingan penarikan pajak. 
Sekaligus diarahkan untuk menjalani agama baru yang diperkenalkan melalui peran 
misionaris yang bekerjasama dengan Pemerintah Kolonial. Kedua, hendak merampas 
kebebasan dan tradisi mereka yang memiliki ikatan kuat terhadap alam. Kecemasan itu 
terutama berkaitan dengan upaya pemindahan paksa yang seakan tak pernah berhenti 
mengancam mereka, dari waktu ke waktu. Kehati-hatian itu bersumber dari tuturan 
nenek moyang yang terwariskan. Betapa tidak, kekejaman terhadap orang Taa telah 
terjadi sejak penjajahan Belanda yang disusul dengan pendudukan Dai Nippon. 
Kekejaman itu tak berhenti. Indonesia merdeka dibawah Orde Baru melanjutkan 
kekejaman dengan kebijakan REPELITA. Setali tiga uang. Rezim setelah Orde Baru bahkan 
melakukan kekejaman yang lebih sistematis, terstruktur dan meluas dengan berbagai 
manipulasi berupa teritorialisasi berbasis konservasi dan perkebunan sawit hingga 
sekarang, yang terus menerus mengincar dan memaksa orang Taa harus supaya pergi 
meninggalkan wilayah-wilayah adat mereka ke dataran-dataran rendah atau wilayah 
pesisir. Peristiwa-peristiwa yang menindas orang Taa dalam sejarah dituturkan dari 
generasi ke generasi. Saat ini, jika ada orang Taa yang berumur tua berpapasan dengan 
orang lain (orang baru) di jalan, akan selalu berusaha untuk menghindar atau berusaha 
tidak berpapasan. Tindakan ekstrem mereka dalam merespon ancaman biasanya dengan 
melepas anak sumpit yang beracun (tapi ini tak pernah terjadi) atau berlari pergi 
menjauh ke dalam hutan. Ketiga, kekhawatiran yang mereka rasakan adalah bahwa 
orang yang datang membawa bantuan sekolah, dan lain-lain sebenarnya bukan 
bertujuan membantu mereka. Tetapi datang dengan misi untuk mengubah keyakinan 
atau kepercayaan agama halaik yang telah dianut secara turun temurun, sebagaimana 
pengalaman yang dialami oleh orang tua mereka sejak zaman Belanda hingga sekarang.  

Tekanan terhadap eksistensi Halaik, sebagai kepercayaan kosmologi masyarakat adat Tau 
Taa Wana masih berlangsung hingga kini. Orang Taa yang tinggal di Lipu Pattuja cemas 
dengan keberadaan Yayasan Alisintove. Keberadaan Alisintove yang mengajar anak-anak 
tentang agama kristen lewat metode pendidikan menyanyi dan pengenalan aksara 
dianggap membebani kebebasan atas berkeyakinan dan spritualitas. Beberapa ritual 
keadatan dalam kosmologi halaik, seperti momago, seringkali dilarang oleh Pengurus 
Yayasan Alisintove, mereka sering dibentak, dan dimarahi karena dianggap 
mempraktikkan pemujaan setan.  

 

                                            
15 Nama Verdock dan Kruyt sangat membekas di ingatan orang-orang Tau Taa Wana dan seringkali 
menceritakan kepedihan dari kekejaman Belanda dan trauma masa-masa itu pada anak dan cucunya, 
sebagai ingatan sejarah, ia tentu saja terus hidup dalam konstruksi dan narasi anak-anak Tau Taa Wana. 
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“Para pengurus Alisintove bilang, ritual itu dianggap seperti keributan dan 
menganggu ketertiban, momago dianggap sebagai sebuah kegiatan memanggil 
setan", ujar Apa Rana.   

 

Ali Sintove adalah satu yayasan Kristen yang dirintis sejak tahun 1993 dan masuk 
pertama kali di Bungku Utara, tepatnya di Desa Boba. Yayasan ini didirikan oleh 
perempuan bernama Kawani dari Ponggee. Kawani aktif melakukan upaya menuju 
pembaptisan orang Taa di Uemvanapa menjadi Kristen. Secara keseluruhan organisasi ini 
bekerja dalam kerangka misi penginjilan. Cara-cara yang dipakai adalah memberikan 
layanan pendidikan, layanan kesehatan. Yayasan ini juga dipakai sebagai panti asuhan. 
Setelah meninggalkan Ali Sintove, Kawani mendirikan panti asuhan Maryam di Ponggee, 
Poleganyara Kecamatan Pamona Timur.   

Pada tahun 1997, donatur Ali Sintove adalah Direktur Rumah Sakit (RS) Balai 
Keselamatan Palu bernama Drs. S. Tahir dan Dr. Helen. S. Tahir ini dulunya muslim tetapi 
pindah agama. Penyandang dana besar bagi misi penginjilan melalui program sekolah 
dan pendidikan bagi orang Taa berasal dari Surabaya. Setiap tahun, berbagai mahasiswa 
Teologia dari berbagai daerah seperti Manado, Toraja, Ambon datang melakukan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) dan pengabdian menjadi tenaga didik di sekolah yang dibangun oleh 
Ali Sintove.16 

Para mahasiswa rombongan penginjil ini seringkali menunjukkan sikap intoleran. Secara 
terang-terangan mereka melarang orang Taa melakukan ritual momago atau mobolong 
sejak mereka masih tinggal di Kampung resettlement Rio Tinto. Pada saat orang Taa 
pindah ke Lipu Pattuja, rombongan pengijil itu mengawal dan mengikuti mereka. Yayasan 
Ali Sintove bahkan membangun sebuah mess yang berfungsi sekaligus sebagai sekolah 
informal bagi anak-anak mereka. Selain itu, juga disiapkan sebuah landasan helipad 
manual di ujung Lipu Pattuja sebagai tempat mendarat helikopter carteran. Helikopter 
carteran itu digunakan untuk mengangkut dokter dan perlengkapan praktiknya pada 
setiap Hari Jumat dan waktu-waktu tertentu untuk memberikan pengobatan gratis. 
Dengan cara itulah Yayasan Ali Sintove mendorong orang Taa untuk meninggalkan 
praktik perdukunan yang selama ini dianggap buruk oleh para pengurus Alisintove.17  

Pada sisi tertentu, keberadaan Ali Sintove dianggap sebagai jalan keluar untuk 
memberantas buta huruf dan meningkatkan pengetahuan anak-anak orang Taa. Namun 
di saat yang bersamaan, kehadiran organisasi itu, sekaligus dianggap sebagai ancaman 
oleh orang Taa terhadap eksistensi kepercayaan leluhur ‘halaik’ (agama lokal) yang 
mereka yakini sejak nenek moyang dan telah melewati babakan sejarah yang sudah 
cukup panjang, baik dari generasi yang hidup dalam tekanan kolonial maupun dalam 
tekanan pasca kolonial seperti sekarang ini. Namun perayaan atas kemenangan 
menghadapi proyek peralihan agama dari luar patut menjadi pelajaran berharga. 
Terbukti kepercayaan kosmologi halaik masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat adat 
Tau Taa Wana hingga kini. 18  

                                            
16 Idem.  
17 Disampaikan oleh para To Tua (orang tua) saat acara momago di Pattuja tanggal 24 April 2014.  
18 Diskusi informal dengan warga Pattuja, 25 April 2014 dan Wawancara APA Rene, Engke tanggal 26 April 
2014.  
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Damar dan Rantai Komoditas Pasar Global   

Pelibatan Orang Taa dalam rantai pasokan komoditas global melalui rotan dan damar, 
diperkirakan dimulai pada akhir tahun 1970-an. Para pedagang rotan dan damar dari luar 
datang membeli komoditas itu dengan harga yang lebih murah. WWF (1980) sebuah 
organisasi pendukung konservasi, pada tahun 1979, menulis bahwa ekspor rotan dan 
damar dari Kolonedale, sebagai tempat pengumpulan dan pintu keluar dua komoditas 
tersebut, cukup tinggi dengan angka mencapai 1600 ton rotan dan 211 ton damar. 
Bahkan, pada tahun 1991 rotan dan damar dipasok langsung dari hutan dan sebagian 
diambil dari para pengiris yang merupakan orang Taa. Transaksi jual beli rotan dan 
damar bahkan dipraktikkan langsung di lipu-lipu orang Taa seperti di Kajupoli dan 
Taronggo. Para pembeli menimbang dengan alat yang sering digunakan petani 
‘sungguhan’. Setelah ditimbang, para pedagang membayar langsung dengan uang tunai 
pada para pencari rotan dan damar.  Sejak itu, berbagai peneliti dan para aktivis yang 
bekerja untuk konservasi Cagar Alam Morowali meyakini bahwa itulah momentum 
dimana orang Taa dilibatkan dalam sistem ekonomi pasar (Sudaryanto, 2005). 

Menggunakan praktik cukong atau tengkulak adalah pendekatan yang jauh lebih cocok 
untuk menggambarkan bagaimana memahami siklus peredaran uang dalam 
perdagangan damar dan rotan saat itu. Tengkulak mengawali hubungan dagang dengan 
orang Taa lewat mekanisme jeratan hutang yang biasanya dalam bentuk uang dan 
barang, kepada orang Taa. Hutang dibayarkan oleh orang Taa dengan hasil-hasil hutan 
damar (soga) dan rotan (raura). Praktik semacam ini terus berlangsung selama hampir 
40 tahun, yaitu sejak tahun 1970-an akhir sampai dengan tahun 2014.19  

Di Posangke, praktik pengirisan kayu agatis untuk memperoleh getah damar  hingga kini 
masih menjadi salah satu sumber pendapatan uang bagi orang Taa setelah kakao. 
Produksi damar di sekitar hutan Posangke bervariasi. Kalau pohonnya berdiameter 60 
cm, hasilnya bisa mencapai 1 (satu) kilogram. Sebagian besar para pencari damar 
mengiris pohon damar dengan ukuran antara 20 hingga 30 batang untuk mencapai hasil 
30 hingga 50 kilogram basah. Satu pohon Damar biasanya diiris oleh 3 (tiga) hingga 7 
(tujuh) orang.  

Salah satu tempat pencarian damar terbaik adalah hulu Sungai Salato dan Ue Vaju 
menuju Sungai Bongka. Kedua sungai itu sebenarnya memiliki satu sumber mata air. 
Mata air itu mengalir ke Sungai Salato menuju arah timur yakni daerah Kecamatan 
Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara dan Ue Vaju (Bongka) mengalir ke arah barat 
menuju Kecamatan Ulu Bongka Kabupaten Tojo Una-una. Kedua aliran sungai itu hanya 
dipisahkan oleh sebuah gunung. Untuk sampai ke tempat ini, dibutuhkan waktu satu hari 
perjalanan melalui tebing-tebing gunung yang menanjak sepanjang aliran Sungai Salato. 
Sekali berangkat ke tempat ini, biasanya mereka menghabiskan waktu 3 hari untuk 
mencari damar. Dalam waktu 3 hari itu, damar yang mereka hasilkan biasanya mencapai 
50 kilogram, yang kemudian mereka jual kepada Apa Dimes. Ia adalah seorang penadah 
di lipu-lipu orang Taa, yang sengaja ditempatkan di situ oleh Ngkai, yaitu seorang 
tengkulak damar sekaligus penadah di tingkat desa. Satu kilogram damar bisa mencapai 
10.000 rupiah jika dijual langsung ke Ngkai di Desa Taronggo. Tetapi jika dijual ke 
penadah, satu kilogram damar dihargai antara 5 (lima) hingga 7 (tujuh) ribu rupiah. 

                                            
19 Idem.  
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Mencari damar bagi orang Taa dilakukan di hutan-hutan yang ada di Posangke musim 
kemarau, yaitu sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dalam satu bulan. Tengkulak di Desa 
Taronggo yang selama ini menjadi penadah atau terlibat dalam transaksi damar dan 
rotan, mengaku telah memasang beberapa pengumpul dari kalangan orang Taa sendiri di 
setiap lipu. Hal itu dilakukannya sebagai taktik untuk memonopoli pintu keluar damar, 
langsung dari tempatnya. Tengkulak melakukan itu dengan cara memberikan modal pada 
mereka, seperti sembako, uang, dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya. Para 
tengkulak, yang sering disebut ‘bos’ oleh orang Taa juga membuka kios, menjual aneka 
barang keperluan rumah tangga, barang pakai seperti sepatu, sandal, dan juga bahan 
bakar seperti bensin dan solar. Kios dan barang yang dijual para tengkulak hanya sebagai 
modus untuk menutupi tujuan aslinya. Kios itu bukan usaha utama. Kios adalah pintu 
yang digunakan para tengkulak untuk memudahkan orang Taa masuk dalam jeratan 
hutang mereka. Menyediakan atau menjual barang-barang semacam itu, kata mereka 
(para tengkulak) wajib dilakukan jika hendak menjalankan bisnis perdagangan rotan dan 
damar.   

Para tengkulak sengaja menempatkan beberapa orang sebagai penadah atau pengumpul 
di lipu-lipu orang Taa. Beberapa diantaranya bisa disebutkan antara lain adalah Apa 
Dimes (Monga) yang ditempatkan di Ratobae, Emi dan Yunus, Ahing dan Kupa yang 
ditempatkan di Lengko Posangke. Setiap pengumpul tingkat lipu, mempunyai 5 hingga 30 
orang anggota pencari damar. Apa Dimes, disinyalir adalah pengumpul yang memiliki 
paling banyak anggota karena wilayah transaksinya cukup luas, yakni memanjang mulai 
dari Pattuja sampai ke Ue Vaju dan Air Terjun Salato. Para tengkulak di tingkat desa 
mengenal dengan baik karakter orang Taa. Modal pengetahuan yang dimiliki tentang 
orang Taa, digunakan sebagai cara mengikat mereka.  

Bagi para tengkulak, hidup orang Taa sangat menderita terutama karena sumber 
penghasilan uang mereka hanya dari kegiatan mencari Ddamar dan rotan.  Tetapi para 
tengkulak juga tidak setuju kalau orang Taa dipindahkan ke kampung. Bagi para 
tengkulak, memindahkan orang Taa ke kampung sama saja dengan mendorong mereka 
(orang Taa) ke dalam kesulitan hidup yang lebih parah. Namun sikap para tengkulak ini 
juga mengandung kepentingan. Sebab, jikalau para pencari damar yang selama ini 
menjadi pemasok dipindahkan, bisa jadi bisnis rantai perdagangan damar dan rotan akan 
mengalami masalah.   

Salah satu tengkulak yang akrab dipanggi Ngkai, sebutan bagi orang tua di kampung 
Taronggo mengatakan,    

 

“…Saya menjalankan bisnis ini dengan memberikan hutang misalnya, panjar 
barang, beras, rokok, sehingga itu makanya saya menjual sembilan bahan pokok, 
jadi jualan ini semacam jerat. Hutang ini biasanya enam bulan, kalau musim 
hujan, hutang jarang ada yang lunas....Kalau hutangnya lunas pun, biasanya 
mereka ambil barang baru lagi. Para pengumpul saya di Lipu juga memberikan 
hutang pada anggotanya. Hutang besar yang diberikan pada pencari damar 
antara 3 hingga 20. Bahkan totalnya keseluruhan bisa mencapai seratus juta. 
Kalau mereka menghasilkan damar, ada yang membayar hutang hingga lunas 
ada juga yang hanya, setengah, atau tidak sama sekali…”  
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Para tengkulak pada umumnya adalah orang luar. Disinyalir beberapa diantaranya adalah 
transmigran yang berlokasi di sekitar wilayah adat Tau Taa Wana. Selain sebagai 
tengkulak, orang-orang yang notabene bukanlah orang Taa itu juga melakukan pencarian 
damar di wilayah adat Tau Taa Wana. Hal ini disinyalir sebagai akibat dari gagalnya panen 
kakao akibat serangan penyakit di lahan-lahan para trasmigran. Pada tahun 2009, 
Marcus Colchester20 mencatat bahwa setidaknya terdapat lebih dari 200 orang 
transmigran yang masuk lebih dalam ke wilayah teritori orang Wana untuk mencari 
damar. Di sisi lain, pemerintah ketika itu justru berencana meluaskan wilayah 
transmigran ini  ke selatan, barat dan barat daya. Masuknya para transmigran ke dalam 
wilayah adat orang Taa jelas akan berdampak pada berkurangnya penghasilan orang Taa 
dari damar dan membuat damar menjadi komoditas yang harus diperebutkan. Apalagi 
jika dihubungkan dengan karakter orang Taa yang cenderung menghindari orang-orang 
yang berasal dari luar, yang menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang potensial 
kehilangan kesempatan dalam memanfaatkan hasil damar di wilayah adat mereka 
sendiri. 

Dalam satu bulan, jika bulan kemarau jumlah damar yang terkumpul sekitar 6 hingga 7 
ton. Biasanya, harga damar setiap kilogramnya mencapai 9000 rupiah, kadang 10.000 
hingga 11.000 rupiah. Namun harga ini tidak pernah tetap, tergantung harga bos 
(eksportir) Cina yang berada di Makassar. Sementara para pengumpul di setiap lipu 
bersaing harga, ada yang memberikan pada pencari damar antara 5000 hingga 7000 per 
kilogram. Di tengah persaingan harga damar dan rotan yang tidak tentu harganya itu, 
kakao menjadi alternatif untuk menghasilkan uang tunai yang kini mengimbangi 
pendapatan mereka dari damar dan rotan. Hal ini cukup melegakan bagi orang Taa, 
sehingga hutang tidak terlalu menumpuk.  

Ngkai bekerjasama dengan tengkulak dari Lijo, Pandauke, Tokala Atas. Satu kali 
pengiriman antara 16-18 ton.  Dalam satu bulan biasanya damar sebanyak dua truk 
dikirim ke Kolonedale. Setelah damar sampai di Kolonedale, kemudian dijemput oleh 
mobil jenis Puso, sebuah ekspedisi angkutan barang untuk dibawa lagi ke Kota Makassar. 
Para tengkulak mengaku, mereka sebagai penadah di tingkat desa hanya mendapat 
untung sekitar 800 rupiah setiap kilogram damar. 

 Legalitas pengelolaan damar di Desa Taronggo dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Sulawesi 
Tengah. Izin yang mereka miliki terus menerus mengalami perpanjangan setiap tahunnya 
sejak tahun 2005. Dari pengakuan para tengkulak, mereka mendapatkan izin membeli 
damar, sudah yang kedelapan pada tahun ini. Biaya untuk kontrak per tahun antara 300-
500 ribu rupiah. Bentuk izin pengelolaan damar adalah kontrak per tahun dengan target 
antara 50 hingga 100 ton. Mereka juga harus mengeluarkan biaya retribusi dari 
kecamatan hingga propinsi, belum lagi termasuk izin biaya angkutan yang mereka 
bayarkan di setiap pos. Biaya untuk pos desa yakni lima ribu rupiah per ton, kecamatan 
sekitar 15.000 per ton dan hingga Kabupaten. Maka tidak heran, jika setiap pengumpul 
juga harus membeli hasil bumi yang lain seperti kopra, dan kakao. 

Damar dari Makassar dibersihkan dan diperpack lagi, lalu dikirim ke Surabaya, dan China. 
Kuota pengiriman damar paling besar ke negeri India.  Stock damar yang terkumpul di 
gudang eksportir Makassar didapatkan dari Manado, Palu, Morowali, dan beberapa 

                                            
20 Colchester, Marcus "Visit to teh Land of the Wana, a Forest People of Indonesia", Forest People 
Programme, 2009. 



 
16 | Cagar Alam, Modal, dan Adat 

 

daerah di Indonesia Timur. Para eksportir sekali mengirim damar mencapai angka 6 
(enam) hingga 8 (delapan) kontainer.21 

Para tengkulak mengaku bahwa bos yang selama ini memberikan modal kepada mereka 
berasal dari Makassar. Bos itu sudah pernah berkunjung ke Desa Taronggo untuk melihat 
lokasi damar yang selama ini dipasok ke Makassar. Salah satu alasan bos tersebut 
mengunjungi Taronggo karena selama ini ia tidak pernah tahu di mana lokasi tempat 
mengambil damar. Ketika bos itu berkunjung, para tengkulak desa membawanya 
mengunjungi lokasi-lokasi pengambilan damar di dalam hutan.  

Untuk pertama kalinya, orang Taa menanam kakao antara tahun 1997-1998. Tanaman itu 
diperkenalkan oleh transmigrasi kemudian merebak melalui penjualan bibit kakao secara 
besar-besaran. Orang Taa yang pertama kali menanam kakao di lingkungan komunitas 
mereka adalah orang bernama Apa Ngketong, yang kemudian berbagi bibit dengan 
orang Salisarao, hingga meluas menjadi salah satu tanaman andalan kedua setelah padi 
ladang.  

Komoditas kakao menjadi salah satu penyebab, beberapa keluarga di Lipu Salisarao, 
mulai menetap sehingga tradisi berpindah menjadi berkurang dalam sepuluh tahun 
terakhir. Rata-rata Orang Wana di Salisarao, memiliki 2 hektar kebun kakao. Proses 
penanaman, perawatan, dan panen kakao masih dikerjakan sendiri oleh masing-masing 
rumah tangga. Panen raya kakao terjadi pada bulan 7 (Juli) dan berlangsung selama 
sebulan penuh. Hasil rata-rata sekali panen mencapai 2-3 karung atau sekitar 60-70 kilo 
dalam keadaan kering. 

Kakao telah menjadi komoditi yang menghasilkan uang tunai atau ekonomi alternatif di 
luar damar. Sebelum mengenal kakao, orang Taa mengenal ekonomi uang dari transaksi 
yang dilancarkan oleh berbagai pedagang damar dan rotan yang menciptakan 
ketergantungan terhadap uang tunai bagi orang Taa, Kakao memberikan mereka alasan 
baru dalam mengolah lahan. Terkait sistem kepemilikan atas tanah, mereka mengaku 
bahwa tidak ada sistem kepemilikan tanah secara pribadi dalam hukum orang Taa, tetapi 
hanya pemilikan atas tanaman. Kebiasaan menanam dan menuai hasil (uang tunai) dari 
kakao juga berpengaruh terhadap tradisi berpindah yang sekarang ini sedang bergeser ke 
arah tinggal menetap. Sudah mulai terlihat adanya perubahan pada rumah-rumah 
mereka, terutama di lipu Salisarao. Sebagian penduduk yang dulu tinggal di Taronggo 
berpindah ke lipu ini. Di sini, mereka menanam kakao yang pada akhirnya memberikan 
pengaruh besar terhadap perubahan mental dan cara mereka bersikap terhadap tradisi 
berpindah.22  

Kakao juga sepertinya memberikan pengaruh besar terhadap konsumsi barang rumah 
tangga dan kebutuhan terhadap barang-barang elektronik. Setiap kali mereka menjual 
kakao, mereka selalu membeli dan membawa pulang barang-barang baru seperti senter, 
radio, handphone, jam tangan hingga mesin penerangan seperti genset dan solar panel. 
Mereka juga seringkali membeli karpet karet produk industri, walaupun tikar yang 
terbuat dari daun pandan masih sangat banyak dipergunakan. Beberapa orang Taa yang 
sering pergi ke daerah dataran rendah, terutama pasar dan toko-toko, usai menimbang 
kakao, rela memikul kasur melintasi sungai dan pegunungan ke lipu, tempat ia tinggal.  

                                            
21 Wawancara Ngkai, 2014.  
22 Observasi pribadi dan Wawancara Main, 2014.  
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Penetrasi tanaman kakao di beberapa lipu yang berada di Posangke tidak saja terjadi di 
antara orang Taa yang bermukim di tempat itu. Orang yang tinggal di Desa Taronggo juga 
sebagian datang mengambil lahan dan menanam kakao di tempat itu. Dan umumnya, 
orang Taa menanam kakao karena terpengaruh oleh tetangga kampung, yaitu teman-
teman mereka sendiri di Desa Taronggo dan transmigran yang tinggal di daerah dataran 
rendah, terutama, Satuan Pemukiman A, B, C dan D atau yang terkenal dengan sebutan 
(SPC).  

 

Teritorialisasi dan Bisnis Hasil Hutan 

Kawasan hutan yang menjadi tempat sebaran pemukiman Tau Taa Wana, baik di 
Posangke maupun Kajupoli, ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai 
kawasan Cagar Alam Morowali melalui Keputusan Menteri Kehutana RI No. 374/Kpts-
VII/1986 tanggal 24 November 1986. Penetapan status Cagar Alam Morowali didasarkan 
pada fligt survey pada tahun 1997, dari ketinggian permukaan laut 3000 meter d.p.l 
terdiri dari formasi bunga karang, sungai-sungai dan danau air tawar, sertai kampung-
kampung penduduk tradisional yang tersebar dengan radius perantara yang panjang 
atau jarang. Teritorialisasi kawasan beserta unit ekosistem pendukungnya telah 
mendorong munculnya istilah ‘manusia cagar’.  Istilah ini disematkan dengan sengaja 
kepada orang Taa oleh kalangan aktivis pendukung Cagar Alam dengan petugas balai 
yang mengawasi kawasan ini. Penyebutan "manusia cagar" pada orang Taa didasari oleh 
asumsi bahwa orang Taa adalah bagian dari komunitas endemik penghuni Cagar Alam 
(Sudaryanto, 2005).23   

Sementara itu, seluruh dataran rendah dan tengah, yakni Posangke dan Kajupoli, 
sebelumnya dicadangkan bagi areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Marabunta seluas 
320.000 hektar, yang membentang dari teluk Tomori sampai Pulau Peleng. PT. 
Marabunta sendiri merupakan perusahaan joint Venture antara Tri Usaha Bhakti, sebuah 
unit usaha dari yayasan bentukan Angkatan Bersenjata Republik (ABRI) dengan sebuah 
perusahaan Jepang dengan komposisi tenaga kerja campuran Indonesia dan Malaysia. 
Pada saat itu, proses penetapan Cagar Alam Morowali dengan konsesi PT. Marabunta 
saling tumpang tindih, sehingga Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Ir. V.L 
Tobing merencanakan lokasi baru untuk PT Marabunta. Menurut Tobing, HPH tidak 
dibenarkan berada di dalam kawasan yang sudah ditetapkan, meskipun ia juga mengakui 
pada saat itu telah terjadi penebangan kayu agathis dan hasil tebangannya menumpuk di 
muara Sungai Morovali. Baik penetapan Cagar Alam Morowali, maupun penetapan 
konsesi HPH, kedua-duanya sama sekali tidak melibatkan masyarakat Tau Taa Wana. Para 
pemangku adat kaget ketika tiba-tiba petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam 
(BKSDA) dan kehutanan memberikan pengarahan bahwa hutan yang mereka tempati 
merupakan hutan lindung dan sudah ditetapkan menjadi kawasan Cagar Alam Morowali. 
Di saat bersamaan terjadi pengabaian besar-besaran terhadap wilayah adat. Negara 
tidak memberikan pengakuan pada wilayah hukum adat orang Taa, justru sebaliknya 
menyerahkan sepenuhnya wilayah adat Tau Taa Wana seperti Posangke dan Uevaju 
kepada perusahaan HPH. Lucunya, para petugas Jagawana yang harusnya bekerja 
mengawal dan mengawasi kawasan Cagar Alam Morowali, jarang masuk ke hutan karena 
mereka lebih banyak berdomisili di Kolonedale. Masyarakat Tau Taa Wana justru 

                                            
23 Diskusi dengan Daud, guru SD di Desa Taronggo, 2014.  
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dijadikan sebagai penjaga dan ‘pengawas hutan’ dengan hak enklaf untuk mencegah 
praktik illegal logging (Sudaryanto, 2005).   

Orang Taa menuturkan bahwa sejak tahun 1963 dan 1970-an ABRI terlibat dalam 
pemungutan hasil hutan. Oknum TNI yang ditempatkan di Baturube terlibat dalam bisnis 
rotan di sekitar aliran Sungai Salato. Orang Taa masih ingat dua orang dari oknum tentara 
yang melakukan kegiatan tersebut bernama Thamrin dan Lahadi. Keduanya berasal dari 
satu daerah di Sulawesi Selatan bernama Masamba, yang sekarang menjadi ibu kota 
Kabupaten Luwu Utara. Keduanya menjalankan bisnis rotan dan dalam menjalankan 
bisnis tersebut, mereka memobilisasi tenaga kerja dari kampung halamannya, Masamba. 
Sebanyak 50-an orang pada saat itu dimobilisasi untuk mencari dan mengumpulkan 
rotan di belantara hutan sepanjang hilir Sungai Salato hingga ke arah hulu Ue Vaju. 
Rotan-rotan itu dihanyutkan melalui sungai dan dikumpulkan di lapangan Taronggo 
Baru.24  

Para perotan yang dimobilisasi itu, seringkali meminta makanan pada orang Taa, seperti 
gata (tepung esktraksi berbahan dari ubi), dan juga beberapa ekor ayam untuk dibuat 
menjadi kapurung. Dua dari 50 orang yang dimobilisasi itu memilih untuk tinggal 
menetap bersama orang Taa. Kedua lelaki itu menikah dengan gadis di Uewaju. Salah 
satu dari keduanya pindah ke camp 7 (tujuh) yang terletak di daerah aliran Sungai 
Bongka, Tojo Una-una. Di sana, ia tinggal dan menetap. Sebelum meninggal dunia, ia 
sempat menjabat sebagai kepala desa.25  

 

‘Konsesionalisasi’ dan Praktik Ekslusi  

Praktik teritorialisasi berbasis kawasan konservasi Cagar Alam Morowali yang diikuti 
dengan pemungutan hasil hutan oleh perusahaan HPH, telah berhasil mengambil 
wilayah keadatan orang Taa dengan cara ‘merampas’. Sepertinya, tekanan terhadap 
wilayah adat Tau Taa Wana terus berlangsung tanpa upaya rehabilitasi apalagi 
perlindungan dari pemerintah. Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto mencanangkan 
Panca Program Repelita V (lima) melalui Pemerintah Daerah Tingkat II (dua) Poso. 
Peresmian program ini ditandai dengan penanaman 50 pohon bibit kakao di Kelurahan 
Ranononcu pada tanggal 18 Agustus tahun 1989. Program ini ditetapkan Tingkat II 
Kabupaten Poso Nomor: 75/188.45/VI/1989 tanggal 15 Juni 1989 ketika Kabupaten Poso 
dipimpin oleh Arif Patanga. Program ini pada dasarnya dijalankan dengan maksud 
meningkatkan status desa sekaligus melakukan penataan kembali satuan mukim 
masyarakat pedesaan. Dengan program ini, akan terjadi suatu proses yang yang 
mendorong modernisasi pedesaan dengan memukimkan kembali masyarakat yang 
dianggap belum modern seperti orang Taa yang pada saat itu masih berada dalam 
wilayah administrasi Kabupaten Poso. Di samping maksud itu, program ini juga 
bermaksud untuk mengajarkan pada masyarakat dan menerangkan input tanaman 
komoditas kakao, sebagai sumber ekonomi uang.  

Pemerintah juga memprogramkan penarikan pajak dengan memfasilitasi teknik 
menabung uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari bambu.  Masyarakat 
yang hidup dalam wilayah administrasi Kabupaten Poso, saat itu dibius dengan gerakan  

                                            
24 Minonente, Kepala Desa Taronggo Pada saat itu yang juga berdarah Tau Taa Wana.  
25 Idem.  
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"tabungan bambu" agar mempermudah pemerintah menarik pajak. Pajak hanya 
mungkin bisa dibayarkan, jikalau ada status kepemilikan tanah secara pribadi yang 
disertai bukti tertulis. Sehingga antara proses fasilitasi cara menabung, pengenalan 
tanaman komoditi, hingga penyiapan surat menyurat bagi tanah merupakan kerja 
prioritas satu paket sekaligus dengan peningkatan citra dan status desa. Secara umum, 
gerakan terobosan Pembangunan Desa tersebut bertumpu pada  lima program utama, 
yaitu:  

1. Peningkatan Citra Desa. 
2. Peningkatan Citra Kota. 
3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat. 
4. Peningkatan Pendapatan Daerah. 
5. Peningkatan Tertib Personil dan Tertib Administrasi.  

 

Pemerintah berharap program peningkatan citra desa mampu meningkatan status desa 
swadaya dan swakarya menjadi desa swasembada. Pada akhir Pelita V, seluruh Desa di 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Poso ditargetkan menjadi Desa Swasembada. 
Melalui gerakan lunas PBB, setiap keluarga dihimbau untuk menabung melalui tabungan 
bambu PBB.  

Kampanye keberhasilan program tabungan bambu pertama kali dilakukan lewat acara 
belah tabungan bambu PBB milik warga Lembomawo, Poso. Bambu tabungan PBB itu 
dibelah dalam suatu acara resmi oleh Dandim 1307 dan disaksikan langsung oleh Bupati 
KDH tingkat II Poso, Arif Patanga beserta jajaran pejabat tinggi di lingkungan kantor 
pemerintahan Kabupaten Poso. Program ini dianggap sukses dan menyusul program 
ABRI Masuk Desa (AMD) manunggal 38 Desa di Tobamawu Kecamatan Ulu Bongka 10 
Oktober 1991. Masyarakat Tau Taa Wana yang dilekatkan dengan  stereotype sebagai 
masyarakat yang belum modern, dan suku terasing, menjadi sasaran paling empuk dari 
program ini. Pemerintah mencanangkan berbagai skema relokasi dan pemukiman 
kembali dalam Program Perkembangan P2LDT dan Resettlement Desa yang direalisasikan 
dalam judul besar yakni Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT). 
Segala macam program yang dirancang bertujuan untuk memudahkan penarikan pajak 
bumi dan bangunan serta mencapai tujuan Pelita V. Progam P2LDT ini berlangsung dari 
tahun 1989 hingga 1990 sampai dengan 1993 hingga 1994.  

 

Tabel 1.  Realisasi Anggaran PDLDT (Unit) di Kabupaten Poso. 

Tahun Sumber Dana Dana (Rp) Pemugaran Rumah 

 Kecamatan Desa Rumah 

1989-1990 APBN/APBD 1 2.227.500 4 15 225 

1990-1991 APBN/APBD 1 4.979.000 4 15 225 

1991-1992 APBN/APBD I 36.000.000 2 9 90 
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 PKT 27.986.000 2 13 185 

 40.000.000 2 9 90 

87.840.000 2 10 133 

Sumber: Buku Profil Arif Patanga, 1994 

 

Sementara itu, pemerintah menjalankan Program nasional yang berjudul Penertiban dan 
Peningkatan Pengurusan Hak Tanah (P3HT). Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Poso, 
program tersebut dijalankan oleh Pemerintah maupun  swadaya masyarakat secara 
massal. Di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan SK 
Gubernur Sulawesi Tengah Nomor SK.51/959.3/III/1987 tanggal 30 Maret tahun 1982 
yang menjadi pedoman pelaksanaan program tersebut. Sementara itu, tingkat realisasi 
pendaftaran tanah sertifikasi lahan masyarakat dalam Program nasional (Prona) dan 
Program Daerah (Proda) pada periode 1989/1990 dan 1993/1994 terbilang sukses 
mengubah landscap dan peralihan kepemilikan dari status komunal, keluarga menjadi 
kepemilikan pribadi. Perubahan-perubahan itu dapat tergambar dalam angka realisasi 
Prona dan Proda sebagai berikut:  

a. Prona  :  Target : 2.250 Bidang 

                 Realisasi: 2.252 Bidang  

b. Proda  :  Target : 1.750 Bidang  

                  Realisasi: 1.447 Bidang  

 

Pada saat yang bersamaan kegiatan perluasan ekonomi berbasis konsesi juga 
berkembang. Industri ekstraktif terus merambah Morowali yang merupakan ekspansi 
industri ekstraktif masa lalu ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten Poso.  Pada 
tahun 1993, bahan galian Kromit di Kecamatan Bungku Tengah yang dikelola oleh PT. 
Palmabim Mining Bituminusa sejak tahun 1988 telah melakukan ekspor perdana ke 
Negara Australia dan Filipina. Sementara itu, bahan galian batu marmer di Kecamatan 
Lembo Desa Korowalelo dikelola oleh PT. Istana Marmerindo pada periode 1989-1994 
dan 17 perusahaan dalam negeri dan 1 perusahaan penanam modal asing, yaitu PT. 
Lombok Mutiara Indonesia di Matarappe.  

Sebagai lanjutan proyek peningkatan dan perubahan status desa pada Repelita V, pada 
tahun 1993, masyarakat Tau Taa Wana dari berbagai Lipu dimukimkan kembali di Lamuru 
melalui Program Pemukiman Masyarakat Terasing (PMKT). Program ini kemudian disusul 
dengan program Komunitas Adat Terpencil (KAT). Seluruh orang Taa yang di-resettlement 
pada saat itu disatukan di Lamuru, Desa Boba. Mereka dipindahkan dari Lipu Paramba, 
Lemo, Walia, Parangisi, Lijo, Ue Vakatu, Sea, Ue Lincu, Salubiro, Taronggo lama, 
Uemvanapa, dan Puumboto. Saat terjadi banjir tahun 2007, kampung resetlemen ini 
hilang karena rumah-rumah yang dibangun terbawa longsor dan banjir. Isi kampung dan 
sebagian penghuninya dinyatakan tertimbun oleh material longsor dan banjir. Kampung 
ini berada persis di aliran Sungai Boba Bungku Utara. Dengan menggunakan sumber 
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anggaran nasional, provinsi Sulawesi Tengah secara bertahap terus melakukan program 
PMKT. Melalui program ini, pemukikan kembali orang Tau Taa Wana dilakukan secara 
bertahap dan dalam beberapa gelombang pemindahan.26   

Proses pendampingan dilakukan oleh Departemen Sosial (Depsos) Kabupaten Poso. 
Mereka membangun pemukiman baru bagi Tau Taa Wana sebanyak 105 unit rumah 
yang dibangun dalam dua tahap. Depsos juga memberikan kebutuhan hidup, seperti 
sembako sebagai jaminan hidup (Jadup) selama waktu 2-6 bulan yang dibagikan sekali 
dalam seminggu, biasanya tiap hari Jumat. Jadup itu terdiri dari bawang, rica, tomat, 
ikan, garam, piring, dan juga belanga-belanga sebagai alat masak dan goreng. Para 
pendamping Depsos27 menamai bantuan sembako ini dengan istilah” Barito”. Sebelum 
pembagian sembako dilakukan, masyarakat terlebih dahulu digunakan tenaganya untuk 
berbagai program kerja bakti (gotong royong) misalnya untuk membersihkan balai serba 
guna, jalan, lapangan, dan tempat ibadah. 

Melalui program ini, para petugas pendamping masyarakat mendorong etos kerja 
masyarakat dengan cara memberikan hadiah pada masyarakat yang mereka beri nama 
"hadiah prestasi". Bentuk hadiah yang diberikan adalah ayam sebanyak 24 ekor dan 
diberikan kepada kelompok yang dianggap berprestasi. Biaya yang dikeluarkan untuk 
pembelian hadiah bagi para pemenang bukanlah uang pribadi para pendamping. Mereka 
(para pendamping) mengajukan anggaran tersebut kepada kantor Depsos Kabupaten di 
Kota Poso.28   

Program Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang dilancarkan oleh Depsos juga memberikan 
kegiatan pembinaan mental atau Bintal (Bimbingan Mental).  Fasilitasi pada kegiatan 
ekonomi juga diberikan melalui pendampingan oleh petugas umum dari bagian 
pertanian, perkebunan, peternakan dari kecamatan yang datang dalam waktu-waktu 
tertentu. Program ini juga menyediakan sapi untuk dijadikan sebagai hewan ternak bagi 
masyarakat Taa. Berikut penuturan Aco, seorang pendamping Depsos, tentang 
bagaimana ia hidup dan bekerja dalam program KAT,  

 “…kami ada beberapa orang dikirim ke sana, tapi hanya saya yang bisa 
bertahan. Beberapa teman saya pulang karena tidak tahan, sebagian pulang 
karena merasa diguna-guna atau di doti, ada yang sampai keluar isi perutnya, 
katanya begitu. Saya pandai bergaul, dan tahu bagaimana cara mendekati 
orang wana sehingga mereka menyukai saya… Saya juga mengaku bagian dari 
keturunan mereka yang hilang, namanya Apa Lopo. Apa Lopo ini adalah 
seseorang yang penting di kalangan orang Wana Posangke yang hilang pada 
ratusan tahun yang lalu. Pada masyarakat Wana, saya mengaku keturunan Apa 
Lopo, sehingga mereka mau menerima saya dan bahkan menikah. Saya tinggal 
di sana selama kurang lebih delapan tahun…”     

 

Masyarakat adat Tau Taa Wana yang dijadikan sebagai peserta PAT diberikan 
Lahan Usaha (LU) seluas dua hektar setiap Kepala Keluarga (KK). Mereka diajarkan 
menanam berbagai tanaman komoditi seperti cokelat, dan ubi-ubian. Setiap 

                                            
26 Wawancara Aco, pendamping Depsos, dari tahun 1993, sampai pada tahun 2003.  
27 Depsos akronim dari Departemen Sosial   
28 Wawancara Aco, mantan Pendamping program Depsos, tahun 2004.  
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pendamping lapangan, memiliki penyuluh yang datang tiap hari Jumat untuk 
memberikan arahan-arahan teknis pertanian modren. 

  

Ancaman Perkebunan Sawit Selalu Datang  

Tidak ada yang paling dikeluhkan oleh orang Taa, selain menghawatirkan bagaimana 
masa depan lahan pertanian subsistensi mereka. Masyarakat adat Tau Taa Wana selalu 
khawatir jikalau perusahaan tambang atau sawit mereka akan kehilangan tanah. Apalagi, 
belakangan ini, berbagai macam rayuan digencarkan bahkan menggunakan aparat desa, 
untuk meminta orang Taa agar menerima perusahaan sawit dan mau melepas lahan, 
dengan alasan skema plasma. Berikut ini sebuah petikan dari kalimat Indo Erna yang 
mencerminkan bagaimana kecemasan itu tersimpan dan menjadi masalah kebatinan 
mereka.  

 

“… Meka Raya mami ane kalinga  

mami tamo subur tamo re’e ruanya 

Kami ane sawit se damsua kami damnyai…”  

 

(Kami takut jika tanaman kami tidak subur lagi dan tidak menghasilkan buah lagi. 
Kami kalau sawit masuk  kami akan lari dan pergi meninggalkan tempat ini.  Kami 
tidak mungkin hidup kalau tanah sudah diambil dan tidak subur lagi) 

 

Perusahaan sawit yang mereka kenal telah mengambil lahan pertanian subsitensi 
mereka adalah PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS), sebuah perusahaan perkebunan milik 
taipan lokal, bernama Murad Husain yang berkedudukan di Kota Luwuk, Kabupaten 
Banggai. Murad Husain, datang ke Taronggo dan mengambil tanah untuk perluasan 
perkebunan sejak tahun 1997. Ia memanfaatkan aparat desa, menyogok beberapa elit di 
kampung itu agar merayu orang Taa untuk memberikan tanah dengan janji plasma yang 
berakhir dengan bayaran murah secara paksa.  

Pada saat PT. KLS membuka perkebunan sawit, Murad Husain mengundang Menteri 
Kehutanan Republik Indonesia ke Desa Taronggo. Kepada Menteri, Murad Husain 
mengaku telah menyediakan lahan sawit bagi Orang Taa sebagai peserta program PAT 
dan bekerjasama dengan para penyuluh Depsos sebagai pendamping Sosial. Orang Taa 
dipekerjakan sebagai buruh koker, untuk pembibitan sawit, dan buruh harian 
pembersihan lahan. Melalui program bagi sembako yang bekerjasama dengan Depsos 
Kabupaten Poso, Murad juga membagi-bagikan ikan garam (ikan asin), sarung dan 
pakaian pada panen pertama kebun sawitnya setelah sebelumnya ia mendapatkan tanah 
murah bahkan gratis. Berkat program ini, Murad Husain dinobatkan sebagai Doctor 
Honoris Causa, dalam bidang pemberdayaan sosial. Namun, dalam kenyataannya, pada 
saat sawit plasma dikonversi oleh Murad, hanya sebagian kecil dari masyarakat yang 
dapat kebun. Beberapa anggota masyarakat menaruh curiga terhadap apa yang 
dilakukan Murad, misalnya diungkapkan Apa Exel, “Kami  curiga, apakah mereka akan 
membuka perkebunan sawit atau hanya untuk menguasai lahan nikel. Sebab dari 
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pengetahuan orang-orang Desa Taronggo, bahwa keempat lipu itu merupakan daerah 
deposit nikel”.    

Dahulu orang tua mereka tinggal di Taronggo, sejak masa resettlement Belanda hingga 
pertengahan tahun 1990-an. Kesulitan hidup dan hilangnya akses terhadap lahan mulai 
terasa setelah mereka menikah dan berkeluarga. Ketidakpuasan terhadap Murad Husain 
juga diungkapkan oleh Indo Here. Ia menikah dengan orang asli Lipu Sumbol, tetapi 
setelah menikah, mereka tidak memiliki lagi tanah di kampung Taronggo. Tidak ada 
tanah yang bisa dipinjam atau dimanfaatkan, sehingga tidak bisa menanam. Tanah atau 
lahan yang selama ini diolah oleh orang tua mereka diambil oleh Haji Murad (PT. KLS) 
untuk perkebunan sawit. Indo Ere mengaku, bahwa pamannya yang tinggal di Taronggo 
menjual tanah itu pada Hj. Murad (Murad Husain). Hal itu terjadi saat ayahnya sudah 
meninggal dunia. Karena Indi Here seorang perempuan, ia merasa tidak bisa berbuat 
apa-apa bersama ibunya untuk melawan sang paman yang laki-laki dan berpendidikan.  

 

 

Gambar 3.  Jalan produksi yang dibangun melalui proyek PNPM. 
Sumber: Dok. Pribadi, 2014. 

 

Tampak dalam gambar ini jalan produksi yang dibangun melalui proyek PNPM. Menjadi 
pembatas antara perkebunan sawit Murad Husain dengan Cagar Alam Morowali dan 
Pemukiman Rio Tinto.  

Masalah semakin rumit karena sebagian besar di antara Taa tidak bisa berurusan dengan 
pemerintah karena stereotipe orang Taa yang bodoh. Saat itu tidak banyak pilihan, 
mereka hanya sekali dapat kesempatan untuk bernegosiasi, itu pun tidak berimbang. 
Saat ditawari uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)  agar menyerahkan 
sertifikat tanah, mereka tidak melihat adanya kemungkinan lain, atau tidak tahu harus 
berbuat apa. Dengan terpaksa mereka mengambil saja uang yang ditawarkan itu dan 
memberikan sertifikat tanah, lalu pergi membawa kesedihan yang mendalam. Berikut 
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hasil petikan wawancara dengan Indo Ere,  

“…saya dan ibu menjadi sangat miskin karena tidak punya lagi tanah untuk 
bertani. Akhirnya saya ikut dengan suami saya ke gunung menuju Lipu mereka di 
Sumbol. Saat itu perasaan kami hancur dan menyedihkan…”   

 

Dari pengakuan orang Taa, saat ini tanah bekas lahan subsistensi milik komunal dan 
individu orang asli Taronggo sudah tidak ada lagi. Semua sudah diambil oleh Murad 
Husain. Semua tanah sudah dijual pada Murad untuk dijadikan sebagai lahan 
perkebunan sawit. Banyak orang yang beramai-ramai menjual tanahnya atas rayuan 
sekretaris desa kemudian menyadari bahwa mereka ditipu. Orang itu (sekretaris desa) 
dianggap sebagai orang sangat bertanggung jawab telah menjual semua tanah orang asli 
Lipu Taronggo pada Murad Husain.29   

Selain PT. KLS, saat ini ada beberapa nama perusahaan yang sedang mengincar 
pembukaan areal perkebunan sawit di Bungku Utara, khusus Desa Taronggo dan empat 
lipu Tau Taa Wana. Salah satunya adalah PT. Rajawali, anak perusahaan Sawindo 
Cemerlang. Perusahaan itu merencanakan pengusahaan sawit-nya di atas lahan seluas 
15.000 hektar, yang memanjang dari Woompangi sampai ke Lipu Sumbol. Rencananya di 
atas tanah dengan luasan tersebut akan dibangun HGU dan plasma. 

 

Bencana Longsor dan Relokasi Versi Rio Tinto  

Pada tahun 2007, Tau Taa Wana yang bermukim di Lipu Ratobae ditimpa bencana tanah 
longsor dan banjir sungai Sungai Salato pada tanggal 16-22 Juli 2007. Bencana tersebut 
mengakibatkan 11 orang menjadi korban; 8 (delapan) orang ditemukan keadaan 
meninggal dunia, dan 3 orang di antaranya dinyatakan hilang. Pada saat itu, 18 Desa 
lainnya menjadi korban terdampak, dimana enam diantaranya yaitu Desa Ueruru, 
Desaoba, Desa Tambarobone, Desa Lemo, Desa Taronggo, Desa Kolo Atas, dan Desa 
Baturube merupakan daerah terparah karena luapan lumpur dan banjir. Sejumlah desa 
pada saat itu tidak bisa dilewati melalui jalur darat.  Orang Taa terperangkap dan 
memilih bertahan di atas pegunungan dalam cuaca yang dingin serta minimnya makanan 
serta obat-obatan. Dua desa, yaitu Desa Ueruru dan Desa Boba, menjadi desa dengan 
jumlah korban jiwa terbanyak mencapai 54 orang. Satkorlak Bencana di Kecamatan 
Baturube pernah melansir data, sedikitnya 78 orang yang dinyatakan meninggal, dan 
puluhan lainnya hilang. Belum termasuk korban luka-luka yang saat itu sebagian besar 
dievakuasi dari Desa Baturube ke Kolonodale, Sulawesi Tengah. Data pengungsi saat itu 
tersebar di sejumlah kecamatan, yaitu Kecamatan Bungku Utara, 268 KK atau 1039 jiwa, 
Kecamatan Mamosalato 283 KK atau 1163 jiwa, Kecamatan Witaponda 20 jiwa, 
Kecamatan Petasia 735 jiwa, Kecamatan Bungku Barat 22 jiwa. Selama beberapa hari, 
hujan dan badai disertai gelombang laut besar terus mengancam para pengungsi. 
Masyarakat dan korban bertahan di posko-posko pengungsian. Dinas Pertanian Morowali 
juga melansir data (2007), banjir merendam 4.438 hektar kebun kakao, dan 121 hektar 
tanaman padi milik warga Bungku Utara. Pemerintah mengatakan, bahwa tanaman 

                                            
29  Diskusi Informal dan Testimoni Perempuan Taa dari dua Lipu pada malam hari di Lipu Sumbol  tanggal 
21 April 2014.  
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kakao yang sedang masa panen itu dipastikan membusuk.30 

Pemerintah setempat mengklaim bahwa banjir yang berpusat di Bungku Utara adalah 
kejadian yang terus berulang setiap tahun sejak 1995. Curah hujan di Bungku Utara 
adalah yang paling tinggi di Sulawesi Tengah, yaitu mencapai 1.500-2.000 milimeter per 
tahun. Karena 80 persen wilayah Bungku Utara adalah dataran rendah, maka setiap 
musim hujan dipastikan mengalami banjir yang berasal dari luapankedua sungai yakni, 
Salato dan Bongka. 31 

 

 

Gambar 4. Pemukiman Rio Tinto. Rumah Resetlemen Tau Taa Wana di Posangke. Korban Banjir 
tahun 2007. Sekarang dijadikan sebagai mess Panti Asuhan dan Sekolah Yayasan Alisintove. 

Sumber: Dok. Pribadi, 2014. 

 

Seminggu setelah peristiwa banjir dan longsor, orang Taa di Ratobae diungsikan ke Desa 
Taronggo demi alasan keamanan dan antisipasi bencana susulan. Masyarakat dibagi ke 
berbagai tempat, ada yang menempati balai desa dan tenda-tenda milik TNI sambil 
menunggu barak selesai dibangun. Setelah barak selesai mereka dipindahkan semua ke 
barak, yaitu sebanyak 46 KK.  

Pada tahun 2008, PT. Rio Tinto membangun 46 unit rumah di samping perkebunan 
kelapa sawit milik PT. KLS, tepatnya di blok dua. Rio Tinto adalah salah satu perusahaan 
tambang internasional yang memiliki konsesi tambang nikel di Kabupaten Morowali, 
lewat perusahaan pemegang IUP bernama PT. Sulawesi Cahaya Mineral (SCM). Program 
bantuan rumah ini adalah bagian dari skema Corporation Social Responsibility (CSR) pra 
eksploitasi (operasi produksi) yang bekerjasama dengan Universitas Tadulako, lewat 
berbagai macam program,  termasuk menyediakan beasiswa untuk mahasiswa Morowali 
(Andika, 2009).  

                                            
30 Lihat harian Republik online edisi 31 Juli 2007  
31 Lihat harian Kompas edisi 23 Juli tahun 2007 “ Morowali Banjir, Ribuan Mengungsi”  
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Rumah yang dibangun oleh PT. Rio Tinto di Desa Taronggo diperuntukkan bagi 
masyarakat yang ditimpa bencana tanah longsor. Tempat proyek relokasi itu diberi nama 
dusun Rio Tinto. Sebelumnya lokasi relokasi itu bernama Dusun Bente. Proyek relokasi 
tersebut digagas oleh lembaga Pusat Penelitian Pengkajian dan Penyelesaian Konflik 
(P4K) Universitas Tadulako (Untad) yang saat itu masih dipimpin oleh Drs. Marsuki. 
Proposal proyek itu diajukan kepada PT. Rio Tinto, yaitu satu perusahaan tambang yang 
memiliki konsesi nikel di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan Konawe Utara 
Sulawesi Tenggara.  

Pada saat itu masyarakat adat Tau Taa Wana dipindahkan dari Lipu Ratobae Posangke ke 
Desa Taronggo atas program P4 K Untad yang dibiayai oleh PT Rio Tinto. Rumah Rio Tinto 
yang diberikan pada masyarakat adat Tau Taa Wana adalah rumah papan berukuran 4x6 
dan beratap seng, dan di dalamnya terdiri dari 2 kamar dan satu ruang tamu tanpa 
dapur. Setiap KK yang diberikan rumah tidak difasilitasi dengan lahan usaha dan lahan 
pekarangan. Rumah-rumah mereka berjejer seperti bentuk perumahan transmigrasi 
pada umumnya. Lahan yang dipergunakan adalah lahan cadangan Desa Taronggo yang 
berbatasan langsung dengan kebun sawit PT. KLS dan areal Cagar Alam Morowali. Kondisi 
lahan pekarangan rumah adalah jenis tanah merah.  

 

Ketika Korban Menjadi ‘Kriminal’   

Tau Taa Wana sebagai korban bencana longsor tidak bisa bertahan lama di Dusun Rio 
Tinto. Pemerintah tidak menjamin hak kepemilikan rumah dan masa depan yang ingin 
mereka raih. Hanya beberapa tahun mereka menghuni rumah yang diberikan PT. Rio 
Tinto, mereka kemudian memilih kembali ke hutan di sepanjang aliran Salato. Beberapa 
keluarga juga memilih bertahan namun hanya selama satu tahun dan paling lama  
bertahan hingga dua tahun.  

Panitia relokasi juga tidak memberikan alat produksi yang menunjang kegiatan ekonomi, 
misalnya tanah dan lahan peladangan. Akibatnya Orang Taa kesulitan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi, kehidupan di desa tentu saja berbeda dengan 
ketika mereka masih hidup di dalam hutan. Mereka bisa memanfaatkan hutan untuk 
menanam padi ladang dan juga bisa berbagai makanan. Pa Mang, Tokoh masyarakat di 
Desa Taronggo mengatakan, “Pengalaman ini menjadi pelajaran penting, sampai kapan 
pun pemerintah, atau swasta berusaha untuk merelokasi mereka tidak akan pernah 
berhasil karena pemerintah tidak pernah berusaha mengerti apa yang sebenarnya 
diinginkan oleh orang Taa”. 

 Nasib Orang Taa selama berada di Rio Tinto semakin tak jelas ketika petugas Balai Cagar 
Alam Morowali mengancam akan memenjarakan mereka jika masih membuka ladang 
berpindah di sekitar garis tapal batas Cagar Alam. Petugas Balai Cagar Alam Morowali 
mengklaim bahwa area peladangan berpindah yang ditempati orang Taa masih 
merupakan Cagar Alam Morowali. Berulang kali  petugas mendatangi mereka lantaran 
membuka lahan untuk menanam padi ladang. Orang Taa mengelola tanah tersebut 
karena ketika dipindahkan, para pemrakarsa resettlement tidak menyediakan lahan 
usaha atau persiapan tanah yang dapat mereka kerjakan. Apalagi pada kenyataannya, 
rumah dan lahan pekarangan yang tak cukup bahkan hanya untuk menanam tanaman 
hias, bukan menjadi hak milik  orang Taa, melainkan hanya berstatus sebagai pinjaman 
dari aparat desa. Lahan satu hektar yang dijanjikan setelah resettlement, dijual oleh elit 
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kampung yang bekerjasama dengan beberapa pengurus desa, termasuk mantan 
sekretaris desa kepada Murad Husain, sebagai areal perluasan perkebunan sawit. 

Masalah dengan petugas Cagar Alam Morowali memang tak kunjung usai. Pada tahun 
2013, pemerintah Desa Taronggo merencanakan proyek untuk cetak sawah seluas 10 
hektar. Tetapi saat proses pembukaan lahan dilakukan, terjadi masalah soal kedudukan 
dan status tanah yang hendak dicetak sebagai sawah. Lahan perencanaan sawah itu 
diklaim oleh petugas Balai BKSDA sebagai areal Kawasan Cagar Alam Morowali. Kepala 
Desa Taronggo mengalami kerugian sebanyak empat puluh lima juta rupiah karena 
proyek itu tidak bisa dilanjutkan lagi, padahal ia telah mengeluarkan uang untuk 
menyewa excavator.  

Menurut Kepala Desa Taronggo, lokasi pencetakan sawah itu adalah daerah alang-alang 
dan tidak membentuk fungsi hutan secara ekologis. Tetapi proyek ini juga menimbulkan 
banyak pertanyaan, apakah benar ditujukan untuk para pengungsi atau orang Taa atau 
sekedar sebagai proyek untuk mendapat keuntungan.  

APa Exel, salah satu pemuka masyarakat menyebutkan, bahwa proyek percetakan sawah 
itu juga sebenarnya bersifat manipulatif karena yang menerima rencana sawah bukan 
masyarakat adat Tau Taa Wana. Justru yang terdaftar banyak dari oknum Pegawai Negeri 
Sipil (PNS). Masyarakat juga menyangsikan alasan Kepala Desa, karena masyarakat tidak 
percaya kalau alasan pembatalan proyek karena bertentangan dengan klaim petugas 
Balai Cagar Alam Morowali. “Mengapa tidak ada koordinasi?”  demikian masyarakat 
menggugat proyek tersebut. 32  

  

Penutup  

Belajar dari periode kasus-kasus yang menimpa masyarakat adat Tau Taa Wana 
memberikan konfirmasi yang tegas bahwa Negara telah melakukan pengabaian secara 
sengaja dan sistematis atas hak-hak masyarakat adat Tau Taa Wana. Terjadi proses 
pemarjinalan dan penyingkiran terstruktur terhadap masyarakat adat Tau Taa Wana yang 
memiliki hukum, wilayah adat, kelembagaan dan sistem sosial yang jelas yang dijamin 
oleh konstitusi Republik Indonesia.  

Mereka seringkali dijadikan alasan bagi  pelaksanaan berbagai proyek pedesaan yang 
sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka. Pengalaman yang terjadi, masyarakat 
adat Tau Taa Wana tidak pernah diakui sebagai masyarakat penyandang hak melalui 
hukum adatnya sendiri. Berbagai bantuan sosial justru membentuk anggapan dan 
stigmatisasi yang membuat mereka makin tergusur dan terjepit di antara perluasan 
perkebunan kelapa sawit dan teritorialisasi kehutanan, lewat Cagar Alam Morowali.  

 

 

 

 

 

                                            
32 Catatan lapangan Pamang ‘ Kronologis Bencana Taronggo” 2014.  
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