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ABSTRAK 
 

Konflik horizontal di Ambon tahun 1999-2002 menyisakan problem relasi 

sosial antar umat beragama hingga kini. Di antara problem relasi sosial antar umat 

beragama itu dialami oleh masyarakat Buton di kota Baubau. Penelitian ini 

menyoroti persoalan konflik itu dalam konteks keagamaan dan bagaimana 

dampak itu dikelola secara konstruktif untuk menciptakan relasi yang harmonis 

berbasis perdamaian.  

Metode yang ditempuh dalam penelitian ini ialah studi kualitatif yang 

berbasis pada teori perdamaian dan falsafah budaya. Perdamaian dalam konteks 

budaya diartikan sebagai sekumpulan nilai, sikap, tradisi, perilaku dan gaya hidup 

yang dibangun di atas penghormatan dan peningkatan terhadap semua hak asasi 

manusia serta mempunyai komitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai. 

Secara teoretis, nilai dan ruang perdamaian penting bagi sebuah masyarakat untuk 

menyongsong relasi yang lebih dinamis di masa depan, karena damai merupakan 

pintu masuk menuju masa depan yang lebih baik pasca dampak konflik komunal. 

Serapan falsafah Sarapatanguna yang memiliki nilai luhur bagi masyarakat Buton 

membuka ruang untuk terwujudnya perdamaian. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode antropologi etnografi dengan menempuh teknik 

pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara, analisis data dan 

deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa falsafah Sarapatanguna yang 

dipegang teguh dan diimplementasikan oleh masyarakat Buton berfungsi sebagai 

perekat yang merawat relasi damai dalam kehidupan masyarakat di Kota Baubau. 

Falsafah Sarapatanguna melebur dalam nilai-nilai Pomae-maeaka (saling 

menjaga rasa malu), Pomaa-maasiaka (saling menyayangi), Popia-piara (saling 

memelihara) dan Poangka-angkataka (saling menghargai). Nilai-nilai yang 

mengangkat prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan ini menjadi instrumen untuk 

mewujudkan perdamaian. Termasuk dalam konteks kehidupan antar umat 

beragama. Penelitian ini hendak memperlihatkan kualitas dari sebuah falsafah 

budaya dalam mempersatukan relasi antar umat beragama Islam-Kristen guna 

terawatnya relasi damai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagai realisasi 

praktis penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan usulan. 

  

 

Kata Kunci: Falsafah Sarapatanguna, Buton, Nilai Perdamaian, Ruang 

Perdamaian, relasi dinamis, masa depan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada Januari 1999 terjadi konflik horizontal  di Ambon-Lease yang 

diwarnai aksi kekerasan, menyebabkan korban meninggal ribuan jiwa dan 

menghancurkan infrastruktur serta kehidupan masyarakat. Pada Juni 2000 

setidaknya telah tercatat 3.257 korban tewas, 2.635 orang luka parah.
1
  Sebanyak 

765 rumah, 195 ruko serta puluhan kendaraan hancur dibakar. Di samping itu  

orang menjadi pengungsi di 60 kamp penampungan, khususnya di kota Ambon 

dan sekitarnya.  

Pada tahun 2000, PBB melaporkan jumlah korban yang meninggal sekitar 

2.500 orang, dengan pengungsi lebih dari 400.000 orang, dan lebih dari 18.000 

rumah serta 1.000 tempat ibadah terbakar (United Nations 2000). Transportasi, 

khususnya transportasi udara, terhenti; harga-harga kebutuhan pokok kian 

melonjak dan persediaan makanan menipis; kegiatan pendidikan terhenti. Konflik 

pertama-tama dipicu oleh kejadian pertengkaran pribadi antara seorang sopir 

angkutan umum dan seorang pemuda, perselisihan seperti ini sudah dianggap 

biasa oleh masyarakat Ambon pada umumnya. Pertengkaran pribadi ini kemudian 

meluas menjadi pertikaian antar kelompok agama dan suku yang meledak menjadi 

kerusuhan.  

Berbagai elemen dalam masyarakat Ambon terbagi-bagi berdasarkan 

kelompok agama. Ini tereksploitasi menjadi sarana mempermudah meletusnya 

                                                           
1
 Jamin Safi, ―Konflik Komunal: Maluku 1999-2000‖, ISTORIA Jurnal Pendidikan dan Ilmu 

Sejarah, Vol.12 No.2 Maret 2017, 42.  
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pertikaian. Demikian juga dengan perbedaan antara orang asli Ambon dan 

pendatang, dalam hal ini Bugis, Buton dan Makassar (BBM). Rupanya banyak 

orang Ambon sendiri tidak menyadari kelemahan ini, malah sebaliknya ikut 

mendukung dan membenarkan persepsi perbedaan agama dan suku disertai 

kepahitan masalah ekonomi.  

Pada saat kerusuhan terjadi, situasi serba tak menentu. Masing-masing 

pihak yang bertikai diisolir, dan isu berkembang sehingga meningkatkan 

kebencian dan menutup ruang bagi kedua pihak untuk saling berkomunikasi. 

Dengan adanya perbedaan yang begitu jelas antara mana yang Kristen dan mana 

yang Muslim, keadaan menjadi semakin meruncing sehingga kekerasan dengan 

menggunakan senjata tidak terelakkan lagi. Langsung terpola gambaran bahwa 

kerusuhan itu adalah kerusuhan ―antar agama‖. 

Kerusuhan yang terjadi di Ambon menyebabkan segregasi wilayah yang 

memisahkan dua komunitas penduduk yaitu Muslim dan Kristen. Desa/kelurahan 

yang dahulu dihuni oleh komunitas yang heterogen secara agama, saat ini 

cenderung lebih homogen. Di daerah yang penduduknya mayoritas Muslim, maka 

penduduk Kristen harus secara sukarela atau terpaksa keluar dari pemukiman 

tersebut. Demikian juga sebaliknya, di daerah yang mayoritas Kristen maka 

penduduk Muslim harus secara sukarela atau terpaksa keluar dari pemukiman 

tersebut. Fenomena ini terjadi di Desa Latta. Para penduduk Muslim yang 

sebagian besarnya pendatang dari Buton, Sulawesi Tenggara, pada saat konflik 
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harus keluar dari desa yang mayoritas penduduknya beragama Kristen tersebut. 

Para migran asal Buton ini akhirnya diungsikan ke tanah asal mereka.
2
   

Sejak terjadinya kerusuhan di Ambon, data yang ada di pemerintah kota 

Baubau dan Kabupaten Buton menunjukkan bahwa lebih dari 160.000 orang 

kembali ke Buton sebagai pengungsi dari konflik tersebut. Jumlah itu sama 

dengan 35% dari jumlah penduduk Buton sebelum kerusuhan Ambon. Fenomena 

tersebut jelas mempunyai dampak yang besar pada masyarakat Buton. Sebagian 

orang yang kembali ke Buton ini mengatakan bahwa keluarga mereka sudah 

berada di Ambon selama tujuh generasi, dan bahkan tidak pernah melihat tanah 

Buton. Sebagian dari mereka, yang dapat juga disebut ‗perantau yang pulang‘ 

(returned migrants), masih mempunyai hubungan erat dengan desa asal mereka 

selama mereka tinggal di Maluku.  

Akan tetapi, proses reintegrasi dalam kehidupan di Buton bukannya tanpa 

kesulitan, khususnya untuk orang yang lahir dan besar di Ambon. Salah satu bukti 

adalah kasus yang menimpa seorang pengungsi yang bernama La Mulia (41 

tahun) yang wafat pada saat baru turun dari KM. Rinjani di pelabuhan Murhum, 

Baubau. Setiap pengungsi yang tiba di Baubau harus melalui pemeriksaan oleh 

petugas keamanan, namun La Mulia menolak ketika tasnya hendak diperiksa. Ada 

dugaan bahwa ia membawa uang dalam jumlah banyak yang terdapat pada tas 

miliknya sehingga ia menolak untuk diperiksa. Hal ini menjadi keributan yang 

                                                           
2
 Moh. Hasan Ansori dkk, Segregasi, Kekerasan dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik di 

Ambon, Progran Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK), (Jakarta: The Habibie Center, 

2014), 37-38.   
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menyebabkan warga lokal Buton marah dan menusuk yang bersangkutan dan 

akhirnya ia meninggal dunia.
3
  

Setelah para pengungsi Ambon hadir di Kota Baubau, ada perbedaan di 

dalam masyarakat antara pengungsi dan masyarakat lokal Buton, walaupun kedua 

kelompok ini beragama Islam dan beretnis Buton. Perjuangan para pengungsi 

untuk membangun kehidupan baru merupakan isu penting untuk masyarakat 

Buton. Resistensi terhadap arus datangnya para pengungsi dari Ambon juga 

terjadi akibat keresahan masyarakat Buton akan merembetnya kerusuhan yang 

terjadi di Ambon.  

Hal ini juga terbukti ketika muncul isu yang berhembus di tengah 

masyarakat pada saat itu bahwa ada beberapa bangunan Gereja yang akan dibakar 

dan dihancurkan. Kedatangan para pengungsi mempengaruhi situasi dan kondisi 

Kota Baubau yang tadinya relatif aman, ramah dan kondusif menjadi sedikit 

berubah. Hal ini berdampak dalam relasi Islam-Kristen di Baubau lewat prasangka 

antar agama yang akhirnya membentuk anggapan mereka yang berbeda (Kristen) 

sebagai ancaman, bahkan musuh, bagi keberadaan diri dan kelompok Islam.  

Dampak pastinya adalah renggangnya tali kerukunan antar umat beragama 

di Baubau. Padahal pada awalnya kota ini merupakan salah satu kota yang sangat 

toleran dalam menyikapi perbedaan keyakinan. Semenjak munculnya konflik 

maka orang-orang memiliki pandangan apatis. Suasana teror dan intimidasi tidak 

terhindar, sehingga kondisi inilah yang kemudian mempengaruhi kehidupan 

masyarakat Buton di Baubau. 

                                                           
3
 https://nasional.tempo.co/read/11860/satu-warga-ambon-tewas-akibat-sweeping-di-

baubau/full&view=ok (Diakses pada 30 November 2019 pukul 19.00 WIB). 

https://nasional.tempo.co/read/11860/satu-warga-ambon-tewas-akibat-sweeping-di-baubau/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/11860/satu-warga-ambon-tewas-akibat-sweeping-di-baubau/full&view=ok
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Selain itu, para pengungsi mengalami kondisi dilematis. Pertama, sewaktu 

di Ambon mereka dianggap sebagai bukan orang Ambon; saat mereka pulang ke 

Buton, mereka pun dianggap sebagai bukan orang Buton. Kedua, mereka bisa 

disebut pengungsi, dan bisa juga disebut perantau yang pulang. Mereka adalah 

perantau yang pulang jika mereka melihat perjalanan mereka yang berawal dan 

berakhir di Buton. Namun, perantau biasanya pulang karena memilih bukan 

karena dipaksa, dan sering kali pulang membawa uang atau harta.  

Pengungsi biasanya dianggap sebagai korban yang pasif, sedangkan 

perantau yang pulang dipandang sebagai lebih aktif. Selain itu, pengungsi 

biasanya pergi ke tempat yang asing; perantau yang pulang di Buton dapat 

digambarkan sebagai pengungsi di kampungnya sendiri. Jika mereka ‘pengungsi‘, 

Ambon adalah ‘rumah‘ mereka, sedangkan jika mereka ‘perantau yang pulang‘, 

Buton adalah ‘rumahnya‘.  

Padahal kota Baubau menampung ratusan ribu pengungsi yang datang 

dalam keadaan trauma, marah, dan benci terhadap kaum Nasrani. Mengapa 

resistensi yang tadinya begitu kuat akan datangnya arus pengungsi, namun pada 

gilirannya menjadi luntur, sehingga dapat menjalani kehidupan yang harmoni? 

Dan di sinilah penulis menemukan bahwa faktor falsafah Binci-binciki Kuli 

berkontribusi positif bagi masyarakat Buton-Baubau terhadap berbagai kisah 

trauma dan kebencian terhadap Kristen yang dibawa oleh masyarakat Buton-

Maluku pasca konflik Maluku pada tahun1999-2001. 

Masyarakat Buton memiliki kearifan lokal yang menjadi pandangan, 

pegangan dan pedoman dalam bermasyarakat. Kearifan lokal masyarakat Buton 
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adalah falsafah Binci-binciki Kuli mempunyai empat pemahaman (Sara 

patanguna) yang menjadi pedoman masyarakat Buton dalam berperilaku sehari-

hari, yaitu: (1) pomae-maeaka (saling menakuti), (2) pomaa-maasiaka (saling 

menyanyangi), (3) popia-piara (saling memelihara), (4) poangka-angkataka 

(saling menghormati dan menghargai jasa sesama kita).
4
  

Nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Sarapatanguna ini 

mengajarkan makna kehidupan tentang pentingnya menjaga keharmonisan, 

kedamaian, dan kerukunan di antara kelompok masyarakat. Hal ini jugalah yang 

membuat masyarakat Buton sangat ramah, aman, terbuka dan menerima 

pendatang. Falsafah Binci-binciki kuli yang dijabarkan dalam Sarapatanguna 

merupakan prinsip hidup masyarakat Buton yang memberikan kontribusi positif 

dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kota 

Baubau, dalam hal ini relasi umat Muslim dan Kristen.  

Penulis sendiri pernah tinggal di Kota Baubau pada tahun 2010 sampai 

dengan 2013. Dengan berbagai kisah yang pernah penulis dengar dari beberapa 

sumber, muncul pertanyaan mengapa kota Baubau bisa tetap aman dan kondusif 

jika dikaitkan dengan konflik Ambon yang dampaknya sedemikian besar? 

 

B. Rumusan Masalah 

 Setelah memperhatikan persoalan pasca konflik yang ada dan menemukan 

adanya kualitas dari falsafah Sarapatanguna untuk menjaga dan meningkatkan 

                                                           
4
 http://jurnal.stit-rh.ac.id/index.php/ibrah/article/view/56/50, Jurnal Studi Keislaman Vol. 13, 

No.1 2018 (Diakses pada 30 November 2019 pukul 20.00 WIB). 

http://jurnal.stit-rh.ac.id/index.php/ibrah/article/view/56/50,%20Jurnal%20Studi%20Keislaman%20Vol.%2013
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kerukunan antarumat beragama, maka saya mengajukan tiga pertanyaan utama 

yang akan mendasari penelitian ini, sebagai berikut:   

a. Mengapa para pengungsi konflik Ambon dapat diterima oleh masyarakat 

Buton di Kota Baubau? 

b. Mengapa relasi yang harmonis antara Muslim-Kristen dapat terjalin 

dengan baik di kota Baubau pasca konflik Ambon dan kedatangan para 

pengungsi dari Ambon? 

c. Bagaimana nilai-nilai lokal dan kekerabatan yang tercakup dalam falsafah 

Sarapatanguna berfungsi sebagai perekat solidaritas di Kota Baubau? 

 

C. Kajian Pustaka 

Tema studi tentang resolusi dan perdamaian konflik Ambon dapat 

ditelusuri dari studi Hendry Bakri (2015) yang membahas mengenai Resolusi 

Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon.
5
 Ia 

menyatakan bahwa penyelesaian konflik tidak bisa terpisahkan dari rekonsiliasi, 

karena rekonsilisasi merupakan salah satu tahap resolusi konflik. Peranan Pela 

Gandong
6
 memberi ruang untuk rekonsilisasi, di mana segregasi antar wilayah 

yang tadinya memisahkan dua komunitas penduduk (Muslim dan Kristen) 

semakin terbuka. Kajian yang berikut ditulis Debora Sanur Lindawaty (2011) 

yang membahas bagaimana ia melihat beberapa akar permasalahan konflik 

Ambon dan solusinya, serta membahas tentang perjalanan konflik di Ambon 

                                                           
5
 Hendry Bakri, ―Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Pela Gandong di Kota 

Ambon, Jurnal Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol 1 No. 1, 

Januari 2015.  
6
 Pela Gandong berarti hubungan kekerabatan meski berbeda agama. Bisa juga diartikan hidup 

berdampingan dengan penuh tenggang rasa dalam perbedaan agama. Lihat Hendry Bakri, 52.   
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sekaligus peran aparat dalam menjaga keamanan di daerah Ambon demi masa 

depan yang lebih baik.
7
  

Selanjutnya kajian dari Yani Talakua (2018) dalam artikelnya yang 

membahas mengenai sejarah migrasinya masyarakat Buton ke Ambon akan 

menolong penelitian ini untuk masuk menguraikan permasalahan umum yang 

dijumpai, yakni usaha memahami dorongan untuk melakukan migrasi Orang 

Buton ke Ambon. Ada empat alasan, (1) Mereka datang untuk mencari kehidupan 

yang lebih baik, (2) Kondisi tanah di tempat asal yang terbatas untuk melakukan 

usaha tani, (3) Mengikuti saudara-saudara mereka yang datang dan sudah menetap 

di wilayah Maluku maupun Ambon sejak dahulu, (4) Terjadi perkawinan.
8
 

Migrasi Orang Buton yang berasal dari Sulawesi Tenggara ke Ambon telah 

berlangsung cukup lama. Proses migrasi yang dilakukan oleh Orang Buton ke 

daerah ini terjadi karena (1) Atas dasar kemauan mereka sendiri, (2) Tidak ada 

paksaan atau anjuran dari pihak manapun juga, (3) Kondisi yang terdapat di 

wilayah Pulau Buton pada waktu itu kondisinya tidak memungkinkan untuk 

melakukan usaha, karena Orang Buton mayoritas bekerja sebagai petani.   

Penulis menelusuri tema studi tentang nilai-nilai kearifan lokal yang 

dimiliki beberapa daerah di Indonesia yang berperan menjaga keharmonisan hidup 

bersama. Kajian pertama yang ditemukan berkaitan dengan topik ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Suprapto (2013) yang berjudul ―Revitalisasi Nilai-

                                                           
7
 Debora Sanur Lindawaty, ―Konflik Ambon: Kajian mengenai Akar Permasalahan dan 

Solusinya‖, Jurnal Politica, Vol.2 No.2, 2011. 
8
 Yani Talakua, ―Migrasi Orang Buton ke Ambon, Studi pada Orang Buton di Dusun Telaga 

Pangi, Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon‖ Jurnal Sosiologi, Vol.2 No.2, 

2018. 
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nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik‖.
9
 Tujuan dari tulisan ini 

adalah untuk mendeskripsikan keterlibatan kearifan lokal dalam upaya resolusi 

konflik dan pembangunan perdamaian di Lombok. Tulisan ini berisi tentang 

kajian mengenai serangkaian konflik yang terjadi di Lombok, berikut dengan 

pola-pola penanganan yang dilakukan. Beberapa kearifan lokal masyarakat 

Lombok yang terekam dalam Sesengak (peribahasa), Perteke atau Lelakaq 

(pantun) menjadi bahan kajian pengembangan resolusi konflik di pulau Lombok. 

Selain itu berbagai tradisi yang masih efektif dipraktikan masyarakat Lombok 

seperti begibung, sejumlah peraturan lokal dalam bentuk awig-awig juga 

dielaborasi untuk kemudian dilihat potensinya bagi upaya resolusi konflik 

sekaligus upaya untuk membina perdamaian. 

Tema studi  mengenai kearifan lokal dalam rangka merawat perdamaian 

dapat ditelusuri dari kajian Rianawati (2016) yang berjudul ―Nilai-nilai 

Perdamaian Pada Kearifan Lokal Kalimantan Barat.‖
10

 Penelitian ini berangkat 

dari berbagai kasus disintegrasi berbagai etnis yang pernah terjadi di Kalimantan 

Barat terutama Kabupaten Sambas yang menjadi pengalaman pahit bagi 

masyarakat. Disintegrasi antar etnis ini menyebabkan terhambatnya 

pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Perdamaian yang merupakan kearifan 

lokal masyarakat Kabupaten Sambas seharusnya dijaga dan dilestarikan dengan 

mengedepankan sikap toleransi, tenggang rasa, kerja sama dan tolong menolong. 

Salah satu contoh interaksi antar etnis yang harmonis terjadi di Sungai Kelambu, 

                                                           
9
 Suprapto, ―Revitalisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik‖, Jurnal 

Walisongo, Vol. 21 No. 1, 2013.  
10

 Rianawati, ―Nilai-nilai Perdamaian Pada Kearifan Lokal Kalimantan Barat‖, Proceeding 

International Seminar, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2017), 113-126. 
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Kabupaten Sambas, yakni dalam penyelenggaraan pesta perkawinan yang diawali 

dengan meteng. Meteng adalah sebuah tahapan dalam perkawinan yang mana 

pemilik hajat mengundang tokoh masyarakat untuk membicarakan perkawinan 

yang akan dilaksanakan. Prosesi ini kemudian diakhri dengan kesepakatan 

kerjasama dan gotong royong. Kerjasama dan gotong royong ini adalah upaya 

masyarakat untuk menjaga tali silaturahmi, keharmonisan dan perdamaian di 

daerah Sungai Kelambu. 

Penelitian yang berikutnya yang berhasil penulis temukan adalah yang 

dilakukan oleh Joko Tri Haryanto (2014) dengan judul ―Kearifan Lokal 

Pendukung Kerukunan Beragama Pada Komunitas Tengger Malang Jatim.‖
11

 

Kajian ini menjawab permasalahan, bagaimana kondisi hubungan sosial pada 

komunitas Tengger, Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang 

Jawa Timur; dan bagaimana kearifan lokal mampu mendukung terciptanya 

kerukunan beragama bagi komunitas Tengger tersebut. Wilayah Tengger adalah 

wilayah yang masyarakatnya masih tradisional. Sifat-sifat tradisional itu biasanya 

mengandung unsur-unsur berupa alam pikiran yang magis-animistis; ikatan 

kelompok yang kuat; dan berbagai kewajiban dan pantangan yang memiliki 

konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal tersebut melahirkan berbagai 

ekspresi kebudayaan termasuk di dalamnya tradisi-tradisi yang menandai budaya 

dan identitas Tengger. Tradisi di desa Ngadas seperti tradisi Pujan, Karo, Kasodo, 

Mayu Desa, merupakan tradisi-tradisi yang menyiratkan pengharapan dan rasa 

terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus pada mahluk-mahluk gaib 

                                                           
11

 Joko Tri Haryanto, ―Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama Pada Komunitas 

Tengger Jatim‖, Jurnal Analisa, Vol. 21 No. 2, 2014.  
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yang dipandang menjadi penunggu dan penjaga desa. Pandangan hidup ini 

mendasari bagaimana masyarakat Desa Ngadas dalam hubungannya dengan orang 

lain. Pandangan bahwa manusia tergantung pada pihak-pihak lain melahirkan 

sikap saling mendukung satu sama lain. Pengakuan ini ditradisikan dalam bentuk 

tradisi Gentenan. Gentenan atinya bergantian, yakni seseorang melakukan sesuatu 

kepada orang lain baik berupa bantuan maupun undangan dalam satu kesempatan 

dan pada kesempatan yang lain, ia akan mendapat bantuan dari orang lain. 

Gentenan berarti juga membalas budi secara setimpal terhadap pihak yang 

membantunya atau memberikan kebaikan kepada dirinya.   

Setelah itu, penulis menelusuri tema studi mengenai relevansi antara 

falsafah budaya di dalam nilai agama dengan berfokus pada relevansi falsafah 

kerukunan antar umat beragama di Buton. Ada beberapa kajian mengenai falsafah 

Binci-Binciki Kuli yang telah dilakukan oleh para ilmuwan dengan berbagai sudut 

pandang maupun masalah. Mahrudin (2014) dalam kajiannya memperlihatkan 

bahwa falsafah ini merupakan warisan Kesultanan Buton yang sudah mulai 

dilupakan oleh generasi muda Buton. Menurutnya, falsafah ini dapat membangun 

karakter dan kesehatan mental generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, ia 

meyakini bahwa falsafah ini memberikan kontribusi bagi penyebaran dakwah 

Islam dalam membangun karakter generasi muda bangsa saat ini.
12

  

Kajian berikutnya dari Mutawally (2017) membahas bagaimana 

menguatkan kerukunan antar umat beragama yang merupakan hajat nasional yang 

sangat penting untuk dilakukan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan 

                                                           
12

 Mahrudin, ―Kontribusi Falsafah Pobinchi-Binchiki Kuli Masyarakat Islam Buton bagi 

Dakwah Islam Untuk Membangun Karakter Generasi Muda Indonesia‖, Jurnal Dakwah, Vol. 15 

No.2, 2014. 
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untuk menguatkan kerukunan antar umat beragama adalah menggunakan 

pendekatan kultural atau kearifan lokal. Ia menjelaskan konsep falsafah Buton 

Binci-binciki kuli dan kontribusinya terhadap penguatan kerukunan antar umat 

beragama di Kota Baubau. Falsafah kehidupan masyarakat Buton ini mengajarkan 

masyarakat agar satu sama lain saling takut melanggar hak asasi orang lain, saling 

menyayangi, saling memelihara, dan saling menghargai.
13

  

Kajian berikutnya dari Faslia (2013), menurutnya, falsafah Binci-binciki 

Kuli yang diturunkan dalam nilai-nilai Sarapatanguna merupakan kompas 

kehidupan yang berfungsi memberi arah masyarakat Buton-Baubau dalam 

bertingkah laku dan memilah-milah antara kebaikan dan keburukan dalam 

menentukan perilaku kesehariannya. Bahkan, falsafah tersebut merupakan fondasi 

awal yang membentuk karakter dan kepribadian anak Keluarga sebagai lembaga 

informal untuk membina mental, karakter dan kepribadian anak  yang dapat 

diteladani anak, sebelum anak tersebut bersosialisasi dengan lingkungan 

sosialnya, atau dengan kata lain pembinaan dan pendidikan anak melalui 

penanaman pemahaman Binci-binciki Kuli terhadap anak, akan membuat anak 

siap dan mampu bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan sekitarnya.
14

  

Ada juga kajian lain dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Ishak Bagea 

(2016).
15

 Ia membahas tentang aspek Binci-binciki Kuli jika dikaitkan dengan 

pelaksanaan tugas kepemimpinan adalah saling takut, saling malu, saling segan 

                                                           
13

 Mutawally, ―Kearifan Lokal dan Kerukunan Antar Umat Beragama: Kajian Nilai-nilai 

Falsafah Buton Binchi-Binchiki Kuli‖, Jurnal al-„Ibrah, Vol.13 No.2, 2017 
14

 Faslia, ―Kearifan Lokal Buton Dalam Pendidikan Anak: Falsafah Binci-Binciki Kuli dan 

Aplikasinya pada Anak di Kota Baubau‖, Jurnal Pepatuzdu, Vol.6 No.1, 2013 
15

 Ishak Bagea, ―Implementasi Nilai Budaya Sarapatanguna Dalam Kepemimpinan 

Pemerintahan di Kota Baubau Sulawesi Tenggara‖, Jurnal Kandai, Vol.12 No.2 2016  
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dan saling insyaf. Hal ini sangat relevan diterapkan dalam suatu 

organisasi/kelompok masyarakat. Walaupun dalam Lembaga selalu ada atasan, 

ada bawahan dan ada peserta personil lainnya atau terdapat berbagai personil, 

berbagai suku dan agama, tingkat umur dan kepangkatannya, tetapi yang ditakuti, 

dimalui, disegani, bahkan diinsyafi adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dan hal ini 

berpengaruh pada kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kota Baubau 

Sulawesi Tenggara. 

Beberapa penelitian yang telah ada membahas bagaimana falsafah Binci-

binciki Kuli memberi pengaruh bagi generasi muda,  sebagai masukan tentang 

sumber nilai-nilai kemanusiaan yang digunakan orangtua sebagai pembina dalam 

keluarga, dalam rangka menguatkan kerukunan antar umat beragama dan juga 

dalam mengambil sikap dan kebijakan publik.  

Dari beberapa kajian Pustaka yang ada, belum ada penelitian terhadap 

falsafah Sarapatanguna yang diperhadapkan dengan persoalan nyata dari dampak 

konflik Ambon di Kota Baubau. Di sinilah penulis ingin berkontribusi dalam 

penelitian ilmiah ini, yang mengangkat konteks Kota Baubau pasca konflik 

Ambon, bahwa kearifan lokal dapat menjadi perspektif untuk mengelola relasi 

antar umat beragama.  

 

D. Kerangka Teori 

Teori yang akan digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

yaitu tentang konsep perdamaian.  
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Damai adalah gagasan yang ideal dan merupakan harapan semua manusia. 

Damai bukan berarti semua harus sama namun saling menghormati dan 

menghargai di antara perbedaan yang ada. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, 

kata damai berarti suatu keadaan yang tidak bermusuhan, tidak ada perang, tidak 

ada perselisihan, berbaik kembali dan suasana tenteram. Kata damai menyangkut 

pada beberapa aspek kehidupan, misalnya dalam keluarga, masyarakat, bangsa 

dan negara. Johan Galtung, seorang promotor studi perdamaian dan konflik asal 

Norwegia, dalam pembacaan teoretis tentang perdamaian memberikan dua 

pengertian mengenai perdamaian, yaitu (1) Perdamaian adalah tidak adanya atau 

berkurangnya segala jenis kekerasan, dan (2) Perdamaian adalah transformasi 

konflik kreatif non kekerasan.
16

 

Galtung menawarkan tiga model pendekatan untuk mencapai perdamaian, 

yaitu peacemaking, peacekeeping dan peacebuilding.
17

 Peacemaking merupakan 

strategi upaya dalam mengakhiri sebuah kekerasan penyebab konflik dengan cara 

membangun jembatan komunikasi antara pihak yang bertikai misalnya dengan 

mengadakan perjanjian tertulis yang melibatkan mediator. Peacemaking adalah 

tahap awal yang harus dilakukan ketika konflik muncul untuk menciptakan 

perdamaian sebelum konflik semakin melebar. Perdamaian dapat diwujudkan 

dengan daya upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang mempunyai 

perbedaan kepentingan di dalamnya. Peacekeeping adalah proses menjaga 

perdamaian yang melibatkan aparat keamanan guna meredam konflik dan 

menghindarkan konflik terhadap kelompok lain. Peacekeeping adalah proses 

                                                           
16

 Johan Galtung, Studi Perdamaian, (Surabaya: Pustaka Eureke, 2003), 21. 
17

 Johan Galtung, Peace, War and Defense, (Copenhagen: Ejlers, 1976), 282. 
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penjagaan keamanan dengan pengakuan masing-masing pihak terhadap perjanjian 

dan berusaha untuk terus menjaganya sebagai sebuah pelindung dalam 

penyelesaian konflik yang terjadi selanjutnya.  Peacebuilding adalah usaha keras 

yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan (sustainable 

peace) dengan memperhatikan sebab-sebab akar konflik kekerasan dan 

memanfaatkan kapasitas lokal bagi manajeman lokal dan resolusi konflik.
18

 

Perdamaian yang berkelanjutan maksudnya ialah hilangnya permusuhan antara 

kelompok yang bertikai, yang mana akan menciptakan suatu tatanan sosial yang 

baru, yang memungkinkan semua individu untuk menggunakan potensi mereka 

tanpa kekuatian akan kelompok lain yang akan menyerang kembali.
19

 Menurut 

Johan Galtung, peacebuilding merupakan proses pembentukan perdamaian yang 

menuju pada implementasi praktis perubahan sosial secara damai melalui 

rekonstruksi dan pembangunan sosial, politik dan ekonomi. Galtung sangat 

menekankan peacebuilding pada proses panjang, penelusuran konflik dan 

penyelesaian akar konflik, mengubah pandangan-pandangan yang kontradiktif, 

serta memperkuat elemen yang dapat menghubungkan pihak yang bertikai dalam 

suatu formasi demi tercapainya perdamaian positif.
20

   

Perdamaian menurut Johan Galtung bukan hanya mengurangi kekerasan 

tetapi juga merupakan (kondisi tanpa kekerasan yang bukan hanya bersifat 

personal atau langsung tetapi juga bersifat struktural atau tidak langsung) upaya 

                                                           
18

 Simon Fisher, Working with Conflict, Skills and Strategies for Action, (New York: Zeed 

Books, 2000), 14.  
19

 Martina Fischer, Peacebuilding and Civil Society in Bosnia Herzegovina: Ten years after 

Dayton, (Berlin, 2006), 4. 
20

 Hugh Miall, Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola 

dan Mengubah Konflik bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 

65-68. 
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untuk menghindari kekerasan. Johan Galtung membagi konsep perdamaian 

menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Konsep perdamaian positif merupakan upaya 

mengatasi masalah-masalah yang menjadi akar penyebab terjadinya konflik, 

konsep ini ditandai dengan keberadaan suatu perangkat penyelesaian konflik yang 

bersifat non-koersif untuk mencegah timbulnya konflik. Hal ini termasuk tidak 

adanya kondisi yang menekan atau menyengsarakan manusia dan menjamin 

kebutuhan lahiriah (keamanan dari kekerasan dan kelaparan) dan batiniah 

(keamanan dari rasa takut, kebebasan berpikir dan berpendapat) sehingga dalam 

konsep perdamaian positif  harus terdapat hubungan yang baik dan adil dalam 

seluruh segi kehidupan. Johan Galtung membagi tipologi perdamaian positif ini 

dalam tiga hal, pertama, perdamaian positif langsung, yaitu kebaikan yang 

ditunjukkan bagi kebutuhan dasar, kesejahteraan, kebebasan dan identitas. Kedua, 

perdamaian positif structural, yaitu mengganti penindasan dengan kebebasan. 

Ketiga, perdamaian positif kultural, yaitu mengantikan legitimasi kekerasan 

dengan legitimasi perdamaian, baik dalam agama, ideologi, hukum, Bahasa, seni 

dan budaya; (2) Konsep perdamaian negatif (hanya dilakukan untuk 

menghentikan segala bentuk kekerasan yang muncul dalam sebuah konflik) 

konsep ini ditandai dengan ketiadaan konflik antara kedua pihak ataau lebih yang 

berupaya untuk mencapai kepentingan masing-masing. Dalam perspektif ini, 

perdamaian tercipta ketika diadakannya perjanjian perdamaian. Sebagai contoh 

perdamaian secara negatif adalah pada kasus komunal yang terjadi di Ambon 

1999-2002. Banyak upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut, 

salah satunya melalui perjanjian Malino yang berhasil membuat pertikaian 
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tersebut berhenti; (3) Konsep perdamaian menyeluruh (upaya mengkombinasikan 

konsep perdamaian positif dan negatif).
21

 

Mengacu pada pemikiran Johan Galtung, Berghof Foundation 

menyimpulkan ada tiga dimensi peran aktor dalam proses peacebuilding, yaitu
22

: 

1. Mengubah struktural yang kontradiktif. Hal ini sangatlah penting untuk 

mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Unsur terpenting dalam 

mengubah struktural yang kontradiktif adalah state-building dan langkah-

langkah demokratisasi. Hal ini dapat dicapai melalui upaya memperbaiki 

sistem Pendidikan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemilu, 

keadilan sosial, penegakkan hak asasi manusia dan pemberdayaan 

masyarakat sipil. 

2. Meningkatkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini 

merupakan bagian dari peacebuilding untuk mengurangi pengaruh dari 

sebuah konflik. Hal ini biasanya dicapai melalui program-program 

rekonsiliasi, membangun kepercayaan dan membangun kembali 

komunikasi yang sempat rusak di antara pihak-pihak yang berkonflik. 

3. Mengubah sikap dan perilaku individu. Hal ini berarti bentuk penguatan 

kapasitas perdamaian pada masing-masing individu. Hal ini bisa dicapai 

dengan memberdayakan individu yang sebelumnya terkesampingkan, 

pemulihan trauma dan luka psikologis, memberikan pekerjaan kepada 

mantan kombatan untuk meningkatkan kondisi perekonomian mereka 

sehingga mengubah pandangan, sikap dan perilaku individu tersebut.    
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 Eka Hendry Ar., Sosiologi Konflik, (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2009), 154-156. 
22

 Berghof Foundation, Berghof Glossary on Conflict Transformation: 20 notions fir theory 

and practice, (Germany: Berghof Foundation Operation GmbH, 2012), 62-64.  
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 Perdamaian dalam konteks budaya diartikan sebagai sekumpulan nilai, 

sikap, tradisi, perilaku dan gaya hidup yang dibangun di atas penghormatan atas 

kehidupan, penghormatan terhadap prinsip-prinsip kekuasaan sesuai dengan 

hukum, penghormatan dan peningkatan terhadap semua hak asasi manusia, 

mempunyai komitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai, berupaya 

memenuhi kebutuhan pembangunan dan yang terkait bagi generasi masa kini dan 

masa mendatang, menghargai dan meningkatkan hak untuk pembangunan 

perdamaian, menghargai dan meningkatkan hak semua orang untuk bebas 

menyatakan pendapat, dan mengikuti prinsip keadilan, kebebasan, toleransi, 

demokrasi, solidaritas, dialog, kerjasama, pemahaman pada semua tingkat 

masyarakat serta memberdayakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian.
23

  

Perdamaian sudah dikonseptualisasikan dan didefinisikan dalam studi 

perdamaian yang mana menunjukkan bahwa konsep perdamaian telah 

berkembang menjadi konsep yang lebih kompleks baik dalam kandungan maupun 

cakupannya. Konsep perdamaian memiliki struktur yang kompleks dan secara 

teoritis dapat mengambil lebih dari satu nilai perdamaian pada saat yang 

bersamaan.  

Konsep perdamaian dapat dilihat sebagai seperangkat komponen 

perdamaian yang disebut sebagai nilai perdamaian. Konsep perdamaian 

merupakan konfigurasi komponen atau nilai perdamaian, dan setiap komponen 
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 Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 
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diberikan penekanan yang berbeda bergantung pada kolektivitas manusia seperti 

peradaban, budaya, bangsa dan masyarakat.
24

  

Dalam kajian mengenai konsep perdamaian diperkenalkan dua perspektif 

yaitu nilai perdamaian (peace value) dan ruang/ranah perdamaian (peace 

sphere). Nilai perdamaian dan ranah perdamaian digunakan sebagai kriteria utama 

untuk menganalisis konseptualisasi perdamaian dan digunakan untuk mengukur 

kompleksitas konsep perdamaian.
25

 Johan Galtung mendefinisikan perdamaian 

sebagai tidak adanya kekerasan, dan bukan sebagai tidak adanya perang.
26

  

Konsep perdamaian tidak hanya dinilai dengan tidak adanya perang, 

namun lebih daripada itu bahwa konsep perdamaian itu adalah keadaan yang 

bebas dari kekerasan yang berupa kekerasan, kemiskinan, keterbelakangan, 

penindasan dan penyakit sosial lainnya yang menyebabkan kesenjangan antara 

potensi fisik dan mental manusia dengan kondisi yang aktual. 

Seperti yang dikemukakan di atas, konsep perdamaian terdiri dari lebih 

dari satu komponen atau nilai perdamaian. Namun demikian, konsep perdamaian 

harus dipelajari dan dilihat dari sudut pandang yang berbeda juga. Konsep 

perdamaian melibatkan dimensi lain, yaitu dimensi ruang damai. Johan Galtung 

adalah yang pertama kali menunjukkan pentingnya bidang atau ruang perdamaian.  

Galtung mengklasifikasikan bidang perdamaian menjadi tiga jenis, yaitu: 

lingkup perdamaian universal, lingkup perdamaian antar kelompok (bagian dari 
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 Masatsugu Matsuo, Concept of Peace in Peace Studies: A Short Historical Sketch, Vestnik 

of The Tomsk State Pedagogical University, Vol. 1 (64) 2007, 15.  
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26

 Johan Galtung, ―Violence, Peace dand Peace Research, Journal of Peace Research Vol. 6 
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kelompoknya atau tidak) dan berorientasi ke dalam kelompok.
27

 Ruang atau 

bidang damai mengacu pada logika atau kognitif bahwa ruang tempat kedamaian 

ada, apapun substansinya. 

Sementara itu, Masatsugu Matsuo, seorang praktisi teori konflik dan 

perdamaian menelusuri secara lebih khusus pendekatan damai berbasis nilai dan 

suasana. Ia menegaskan ―any peace concept should be viewed as containing 

possibly more than one peace spheres.
28

‖ Artinya, nilai dari sebuah perdamaian 

perlu dibangun dan dapat ditemukan dalam suasana yang juga damai. Ia 

menguraikan secara historis gejolak yang terjadi di balik fenomena-fenomena 

konflik di Jepang dan tiba pada satu kesimpulan bahwa perdamaian adalah suatu 

proses yang panjang dan melibatkan korelasi nilai dan suasana yang berkualitas. 

Dengan demikian, ada kejelasan bukti dari dinamika perdamaian adalah fenomena 

keseharian yang terjadi berangkat dari memori-memori yang terbentuk setelahnya. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan menggunakan teori konsep 

perdamaian dalam menganalisa implementasi falsafah orang Buton 

―Sarapatanguna‖ untuk merawat relasi damai Muslim-Kristen di Kota Baubau.    

  

E. Metode Penelitian  

Sesuai dengan masalah yang akan dikaji, jenis penelitian yang akan 

dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang didasarkan pada dua 

alasan. Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang 
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pelestarian nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat Buton di Kota Baubau yang 

membutuhkan sejumlah data lapangan yang aktual. Kedua, karena didasarkan 

pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek 

penelitian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari masyarakat 

Buton di Kota Baubau. Dengan demikian, penelitian tesis ini dilakukan penulis 

dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian antropologis 

etnografis. 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

peristiwa pada masa sekarang.
29

 Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, akurat dan faktual 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diteliti. 

Metode deskriptif juga mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga 

penelitian deskriptif ini juga disebut sebagai survei normatif
30

. Penelitian 

kualitatif adalah bentuk pendekatan yang timbul pada zaman postpositivisme yang 

merupakan hasil pergeseran paradigma dalam melihat realitas, gejala atau 

fenomena. Melalui pendekatan ini, relitas sosial di pandang sebagai suatu bentuk 

yang menyeluruh, dinamis dan penuh makna. Menurut Creswell
31

, penelitian 

kualitatif adalah: 

―Metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh 

sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah 

sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya 
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penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-

prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis 

data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan 

menafsirkan data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur 

atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam penelitian ini 

harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus 

terhadap makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu 

persoalan.‖   

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah antropologi etnografi. 

Etnografi
32

 adalah salah satu metode penelitian dalam bidang ilmu sosiologi dan 

antropologi kultural. Metode ini sangat kontekstual dan diterapkan untuk 

mengungkap makna sosio-kultural dengan cara mempelajari keseharian pola 

hidup dan interaksi dari kelompok atau organisasi sosial yang diteliti. Pola-pola 

tersebut meliputi pola perilaku, sistem keyakinan, bahasa dan nilai kultural yang 

dianut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kamus antropologi, pengertian 

etnografi adalah sebagai (1) pelukisan kebudayaan suku-suku bangsa yang hidup; 

(2) ilmu tentang pelukisan kebudayaan suku-suku bangsa yang hidup tersebar di 

muka bumi. Tujuan utama etnografi adalah memahami suatu pandangan hidup 

dari sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk 

mendapat pandangan mengenai dunianya.
33

 

Metode etnografi merupakan prosedur penelitian kualitatif guna 

melukiskan, menganalisis berbagai kelompok budaya yang bertujuan untuk 

menafsirkan berbagai pola perilaku, keyakinan dan bahasa yang berkembang dari 

waktu ke waktu. Dengan metode etnogafi, penelitian yang dilakukan berfokus 
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pada makna sosiologis melalui obervasi lapangan tertutup dari fenomena 

sosiokultural. Penelitian kualitatif dengan metode etnografi diharapkan dapat 

menemukan konsep-konsep dan teori-teori yang berdasar pada kebudayaan suatu 

masyarakat sehingga peneliti harus intensif dan secara seksama dalam meneliti 

dan mengamati objek penelitiannya.   

Dalam etnografi, peneliti harus terlibat dalam kehidupan masyarakat yang 

menjadi objeknya untuk periode yang cukup lama. Di sana dia akan mengamati 

apa yang terjadi, mendengar apa yang dikatakan orang-orang, mengajukan 

pertanyaan, mengumpulkan data apa pun yang tersedia dan menjelaskan masalah 

yang menjadi perhatiannya. 

Dalam penulisan ini, saya menggunakan analisis budaya sebagai upaya 

untuk memahami falsafah masyarakat Buton tidak dengan melalui kacamata 

asing. Seperti yang dinyatakan Talcott Parsons bahwa aksi atau tindakan adalah 

sebuah proses di dalam sistem situasi si pelaku yang mempunyai makna 

motivasional baginya.
34

 

Jika kita berbicara tentang tingkah laku orang lain, maka sudah pasti 

analisis budaya merupakan penafsiran tentang bagaimana si pelaku sendiri 

memberi makna terhadap tindakannya. Oleh karena itu, penulis mencari dan 

berupaya untuk masuk dalam dunia konsep Sarapatanguna dalam masyarakat 

Buton, dengan memahami nilai-nilai dan gagasan-gagasan melalui pengalaman-

pengalaman mereka di tempat di mana mereka hidup.  
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Dalam hal ini secara khusus menjelaskan logika dari falsafah 

Sarapatanguna yang menjadi dasar tingkah laku sosial masyarakat Buton-Baubau 

dalam meredam serta menetralkan kemarahan dan trauma masyarakat Buton-

Ambon yang diusir keluar dari Ambon dan harus kembali ke tanah kelahiran 

mereka pasca kerusuhan Ambon.  

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data dan 

keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Data dan keterangan 

diperoleh dengan menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan 

permasalahan yang akan diteliti, yang mana peneliti bertindak sebagai instrumen 

utama yang menyatu dengan sumber data dalam situasi yang alamiah. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini, penulis menempuh teknik pengumpulan data dengan cara: 

observasi partisipatif, wawancara, analisis data dan deskriptif kualitatif. 

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data penelitian 

lapangan yang diperoleh melalui teknik deep interviewing atau wawancara 

mendalam terhadap informan kunci yaitu para figur atau tokoh yang dipandang 

memiliki peran penting dalam komunitas adat Buton di Baubau, dalam 

menjalankan falsafah Sarapatanguna.  

Beberapa di antaranya ialah: (1) Walikota Baubau, (2) Orang-orang tua 

adat Buton yang masih memegang teguh falsafah Sarapatanguna, (3) Orang-

orang tua Kristen yang pertama-tama datang Ke Baubau sebagai perantau, (4) 

Komunitas Buton-Maluku yang kembali dari Maluku pasca kerusuhan Maluku, 

(5) beberapa anggota masyarakat yang beragama Islam dan Kristen, (6) Para 

Pemuka Agama (Islam dan Kristen) di Baubau. Selain itu sumber data sekunder 
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dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku, artikel, jurnal, majalah, surat 

kabar, dan dokumen-dokumen terkait masyarakat Buton di Baubau. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disistematisasi ke dalam lima bab agar menolong pembaca 

untuk mengikuti runut berpikir teoretis dan analitis yang coba dibangun oleh 

penulis. Oleh karena itu, tesis ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu:  

 Bab 1 Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Hipotesis, Tujuan dan Kegunaan, Kajian Pustaka, Kerangka Teoretis, 

Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. 

Bab 2 Potret Orang Buton. Pada Bab ini akan dideskripsikan sejarah 

Suku Bangsa Buton, etnisitas dan demografi atau populasi masyarakat Buton di 

Kota Baubau, mata pencaharian masyarakat Buton, agama dan kebiasaan hidup 

orang Buton, migrasi orang Buton dari Ambon pasca kerusuhan dan dalam bab ini 

juga dideskripsikan memori pasca kerusuhan Ambon yang terjadi di Kota Baubau. 

Bab 3 Nilai Perdamaian dan Solidaritas Sosial Dalam Falsafah 

Sarapatanguna. Pada bagian ini akan diuraikan secara spesifik akar budaya 

falsafah Sarapatanguna, deskripsi secara spesifik mengenai empat nilai 

Sarapatanguna yaitu: Pomaa-maasiaka (saling menyayangi), Pomae-maeaka 

(saling menjaga rasa malu), Popia-piara (saling memelihara) dan Poangka-

angkataka (saling menghargai). 

Bab 4 Simbol dan Ruang Sosial Perjumpaan Islam dan Kristen. Bab 

ini memaparkan dinamika interaksi relasi Muslim-Kristen yang nyata dalam 
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simbol dan ruang sosial yang ditandai dengan beberapa fenomena seperti 

silaturahmi dalam hari-hari raya agama, pemberian lonceng gereja oleh Sultan 

Buton dan sosialisasai PO-5 serta monumen PO-5 yang dilakukan dan dibangun 

pemerintah sebagai tanda bahwa nilai budaya Sarapatanguna berfungsi merawat 

relasi dan harus dilestarikan. 

Bab 5  Kesimpulan. Bagian ini akan menjadi kesimpulan dari penulis. 

Selain itu penulis akan memberikan saran-saran sehubungan dengan relasi agama 

Islam-Kristen dan kebudayaan masyarakat Buton.
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BAB V  

KESIMPULAN 
  

Di balik keunikan dan keadaan alam yang indah, Kepulauan Buton 

ternyata memiliki sejarah dan budaya yang menarik untuk ditelusuri. Berdasarkan 

penelitian ditemukan bahwa secara historis, peradaban ke Buton berkaitan dengan 

peninggalan kerajaan Buton dengan bangunan corak budaya yang khas. Mereka 

meninggalkan warisan budaya yang sangat berpengaruh dalam kehidupan 

masyarakat Buton sehingga sekalipun dalam perkembangannya daerah ini dihuni 

oleh banyak agama dan multi etnis, tetapi identitas kebudayaan itu tidak hilang.  

Falsafah Sarapatanguna adalah warisan budaya yang luhur bagi 

masyarakat Buton. Nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Sarapatanguna, 

yaitu Pomaa-maasiaka (saling menyayangi), Pomae-maeaka (saling takut), 

Popia-piara (saling memelihara) dan Poangka-angkataka (saling mengangkat), 

mengajarkan makna kehidupan tentang pentingnya menjaga keharmonisan, 

kedamaian dan kerukunan di dalam masyarakat. Warisan budaya itulah yang 

membentuk identitas masyarakat Buton sehingga dalam konteks konflik, nilai-

nilai dalam falsafah Sarapatanguna sering kali berfungsi sebagai mediator relasi 

yang berperan besar dalam menghadirkan solidaritas dan perdamaian di dalam 

kehidupan masyarakat di Kota Baubau.  

Konflik Ambon pada tahun 1999-2002, yang berlatarbelakang agama, 

berdampak bagi masyarakat kota Baubau karena datangnya pengungsi yang 

berjumlah ratusan ribu jiwa. Pengungsi yang datang masih memiliki trauma, 

kebencian dan kemarahan terhadap orang Kristen yang menjadi penyebab mereka 
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kehilangan sanak saudara dan harta benda. Hal ini mempengaruhi relasi Muslim-

Kristen di Kota Baubau dan juga menimbulkan kerawanan sosial yang 

mengakibatkan konflik antara pengungsi dan masyarakat lokal. Konflik yang 

terjadi sempat membangun jarak di antara keduanya. Akan tetapi, keduanya juga 

cenderung mau melangkah bersama ke masa depan yang lebih baik karena 

bangunan falsafah Sarapatanguna yang menjiwai perjalanan relasi mereka ke 

depan. 

Damai bukan berarti semua harus sama namun saling menghormati dan 

menghargai di antara perbedaan yang ada. Harmoni dalam perbedaan dapat 

tercapai apabila keragaman yang ada pada manusia dapat dihargai dan dihormati 

sebagai sesama mahluk hidup. Damai tidak akan datang dengan sendirinya 

melainkan dibutuhkan upaya untuk mewujudnyatakannya. Dalam konteks 

masyarakat Buton di Kota Baubau, kearifan lokal Sarapatanguna yang masih 

dipegang teguh oleh masyarakat Buton diberdayakan untuk membangun dan 

mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat. 

Dari data dan pengalaman penelitian ditemukan bahwa walaupun kedatangan 

pengungsi Ambon, masyarakat Kota Baubau dapat tetap hidup dalam 

keharmonisan kerukunan dan perdamaian. Di saat indikasi konflik yang menuju 

kepada kekerasan terjadi, pemerintah bersama aparat keamanan melibatkan tokoh 

adat dalam proses perdamaian. Proses-proses perdamaian berdasarkan teori 

perdamaian Johan Galtung yaitu peacemaking, peacebuilding dan peacekeeping 

diimplementasikan dalam menciptakan dan merawat relasi damai di Kota Baubau. 
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Nilai-nilai falsafah Sarapatanguna menjadi instrumen penting bagi lingkup 

perdamaian universal dan antar kelompok di Kota Baubau.  

Falsafah Sarapatanguna merupakan elemen peacebuilding dan peacekeeping 

yang menciptakan nilai perdamaian (peace value) dan ruang/ranah perdamaian 

(peace phere) di Kota Baubau. Peacebuilding dan peacekeeping merupakan 

proses pengimplementasian perubahan sosial, politik dan ekonomi demi 

tercapainya perdamaian yang berkelanjutan. Hal ini terbukti dengan Gerakan 

Sosialisasi Polima yang dilakukan Pemerintah Kota Baubau, relasi Muslim-

Kristen yang tetap terjalin harmonis melalui silaturahmi dan solidaritas yang 

terbangun di ruang publik, dalam hal ini pasar, yang menjadi ruang perdamaian 

untuk menunjang kehidupan masyarakat Kota Baubau.      

Demografi Kota Baubau menunjukkan data bahwa masyarakat Muslim 

96,10% dan Kristen bersama Katolik 1,93%; berbagai etnis menetap di Kota 

Baubau akan tetapi perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadi pemicu konflik 

horizontal yang mana seringkali diakibatkan oleh dominasi dari kelompok yang 

kuat dan berjumlah banyak terhadap kelompok yang lebih lemah dan sedikit.  

Di Kota Baubau, konsep perdamaian terwujudkan bukan hanya karena 

tidak adanya perang, namun lebih daripada itu bahwa konsep perdamaian itu 

nyata karena keadaan masyarakat kota Baubau yang solider kepada mereka yang 

berbeda, lemah dan  tertindas. Nilai Sarapatanguna mengandung substansi 

kemanusiaan akan kesetaraan semua manusia sehingga melahirkan moral yang 

mendorong masyarakat Buton untuk berbuat baik kepada sesamanya.  
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Di dalam perkembangannya kini, Baubau menjadi tempat kedamaian dan 

juga tempat keberagaman. Hal ini terbukti dijadikannya Baubau sebagai tempat di 

mana orang-orang mengungsi untuk mendapatkan keamanan seperti yang kita 

tahu bersama ketika kejadian kerusuhan di Ambon dan melalui nilai 

Sarapatanguna kekerabatan yang telah terjalin dapat semakin diperkuat dalam 

keseharian bermasyarakat dan beragama. Kekayaan akan nilai-nilai 

Sarapatanguna sebagai kearifan lokal merupakan sarana dalam membangun 

karakter masyarakat Buton. Oleh karenanya masyarakat Buton sangat menjunjung 

tinggi Sarapatanguna sebagai pedoman hidup utama yang harus dijalani.  

Sebagai jembatan yang menghubungkan wilayah timur dan barat Indonesia, 

Kota Baubau telah menjadi kota yang heterogen dan terbuka yang terdiri dari 

keanekaragaman suku bangsa dan agama. Nilai-nilai Sarapatanguna sangat 

mempengaruhi sikap sopan santun yang dilandasi oleh norma dan moral nilai 

budaya untuk menciptakan keselarasan hidup bersama dan kerukunan yang 

terwujud dalam kedamaian dan semangat gotong royong, kasih sayang, toleransi, 

dan kekeluargaan di antara sesama anggota kelompok masyarakat di Kota 

Baubau. Relasi-relasi yang semakin memperkuat perjalanan hidup berkomunitas 

dan beragama yang majemuk.   

Berdasarkan catatan kesimpulan tersebut maka menjadi sebuah 

sumbangsih bagi khazanah teologi dan Islam Nusantara bahwa falsafah budaya 

memiliki dorongan yang sifatnya mempersatukan. Khususnya dalam peristiwa 

pasca konflik akibat ketegangan atas nama agama, falsafah budaya dapat menjadi 

pemersatu bahkan pendamai untuk membingkai kembali masa depan yang lebih 
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baik di antara kedua pihak. Sarapatanguna telah memperlihatkan kualitasnya 

membangun kembali perdamaian. Dengan demikian, falsafah budaya dapat 

menjadi objek studi yang cenderung baru untuk menciptakan atau membangun 

suatu perdamaian demi masa depan yang lebih baik.  
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