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Tomanurung
Perang Sejati Orang Bugis
Harga diri bagi orang Bugis-Makassar sejati adalah masalah hidup atau mati.
Tidak ada embel-embel lain.
Anis Kurniawan
Cerpenis, mahasiswa S-2
Ilmu Politik UGM Yogyakarta

P

ERADABAN manusia
tentu saja tidak selalu harmonis, tetapi
penuh dinamika. Perang, konflik antarentitas budaya serta perselisihan tidak
bisa dilepaskan dari pergulatan
kehidupan.
Puncaknya, ketika terjadi
kekacauan berdarah (kaos),
tidak saja perang, tetapi juga
kekacauan sistem sosial; matinya sendi hukum dan hilangnya
trust antara satu dan lainnya.
Perang dan kekacauan pernah terjadi dalam kurun waktu
yang panjang dalam tradisi
masyarakat Bugis-Makassar di
Sulawesi Selatan.
Kelompok-kelompok masyarakat mengalami partikulerisme sebagai upaya mempertahankan diri dari serangan luar.
Pengaruh kepemimpinan kerajaan bisa saja tidak berfungsi,
akibat inkonsistensi penguasa
dan konflik antarelite. Masyarakat memilih bertahan dengan
perlawanan fisik.
Dalam situasi demikian,
peristiwa saling membunuh
menjadi kenyataan tak terhindarkan. Dalam lontara (naskah
kuno lokal Bugis-Makassar)
bahkan disebutkan bahwa
konflik itu terjadi hingga tujuh
turunan.
Manusia saling membunuh
seperti layaknya tradisi di
hutan rimba. Sianre bale tau, e
(saling memangsa ibarat ikan
di lautan).
Konflik berkepanjangan juga
menyebabkan terjadinya instabilitas ekonomi dan sosial.
Logika mempertahankan diri
selayaknya binatang buas dijadikan prinsip, daripada mati
terbunuh lebih baik melawan
untuk membunuh.
Dalam situasi karut marut
itu, muncullah sang penyelamat yang disebut Tomanurung
(bahasa Bugis) atau Tumanurung (bahasa Makassar).
Tomanurung ialah tokoh alternatif yang datang begitu saja
tanpa diketahui asal-muasal

sesungguhnya. Karena itulah,
ia dipercaya sebagai jelmaan
dewata (Sang Khalik) atau
sosok misterius yang diutus
ke Bumi demi menjalankan
peran penyelamatan dan perdamaian.
Ada perspektif menarik seperti dijelaskan sejarawan Sulsel Edward L Poelinggomang
(makalah Akar demokrasi di
Indonesia) bahwa istilah Tomanurung muncul karena tokoh
penyelamat itu tidak diketahui nama dan asalnya. Karena
itulah, mengisyaratkan bahwa
pemimpin yang ideal senantiasa bersikap objektif terhadap
semua pihak, tidak membedabedakan baik keluarga maupun
rakyatnya.
Tomanurung muncul di tengah krisis kepemimpinan
dan krisis politik. Runtuhnya
tatanan nilai kemanusiaan
seperti sikap toleransi, saling
menghargai dan solidaritas
kemudian bisa dihidupkan
kembali dengan keteladanan
dan perilaku terpuji dari sosok
pemimpin.
Di sini menunjukkan bahwa
kepemimpinan dalam suatu
kaum atau bangsa sangatlah
menentukan nasib dan perilaku
sosial masyarakat kaum atau
bangsa itu.
Perubahan penting dalam
masyarakat pun terjadi, terutama di dua kerajaan besar di
Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Goa,
yakni terciptanya kehidupan
masyarakat dengan tradisi kuat
dan tatanan nilai.
Martabat dan harga diri dijunjung tinggi, tapi orangorang Bugis-Makassar tetap
dikenal pemberani (rewa) dan
gigih sebagaimana yang dicerminkan dalam tradisi pelaut
Makassar.
Istilah-istilah sipatuo sipatokkong (hidup saling menyangga), menjaga harga diri (siri),
sipakainge (saling mengingatkan), dan banyak lagi adalah
nilai-nilai sosial yang kemudian terinternalisasi dalam diri
orang Bugis-Makassar.
Salah satu yang menarik
adalah sejarah heroik yang
pernah ada dalam cerita dahulu. Keberanian dalam pe-
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MASYARAKAT Jawa mengenal
tradisi bakda kupat. Tradisi ini
dirayakan seminggu sesudah
Idul Fitri. Artinya, masyarakat
Jawa mempertemukan ajaran
Islam dan membumikannya
dalam praktik sosial-kultural.
Kupat, bagi masyarakat
umum, cenderung dikenali dengan istilah ketupat. Perbedaan
sebutan ini, dalam pengertian
kearifan lokal Jawa, memang
menunjukkan watak kultural.
Masyarakat Jawa memilih me-

rang dan tradisi sitobo lalang
lipa (berkelahi dalam sarung).
Nilai-nilai keteguhan dan keberanian tersebut sangatlah
kuat sehingga dikenal pula
pelaut-pelaut Bugis-Makassar
yang gagah berani.
Sayangnya, banyak budayawan dan pemikir menilai

siri (harga diri), dengan urusan pribadi yang sebenarnya
ringan seperti hanya tersenggol di jalanan, tetapi langsung
cabut badik atau memukul
karena alasan siri.
Padahal, nilai-nilai tersebut
seharusnya ditransformasikan
ke dalam konteks sosial politik

konstruktif dalam konteks
kekinian, menjadikan etos itu
sebagai spirit dalam membangun bangsa.
Ini sangat menarik, sayangnya, tradisi dan kekayaan nilai itu pun tergerus oleh arus
sentralisasi yang mengabaikan
pluralisme kebudayaan dan
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telah terjadi salah kaprah terhadap banyak tradisi seperti
tradisi rewa. Banyak orang
Bugis-Makassar kemudian
menilai bahwa rewa adalah
berkelahi atau bertengkar.
Begitu pula dengan istilah

sekarang ini. Seperti rewa untuk
tidak korupsi, rewa untuk mengatakan yang benar itu benar
dan yang buruk itu buruk.
Etos nilai kearifan lokal (local genius) tersebut yang justru
menarik ditransformasi secara

derasnya gelombang kapitalisme global.
Salah satu yang menarik diselami adalah perspektif orangorang Bugis-Makassar tentang
perang kaitannya dengan nilai
rewa (berani).

Perang sejati
Konflik fisik paling kecil
dalam tradisi sejarah orang
Bugis-Makassar bisa kita lihat
dalam cerita Sitobo Lalang Lipa
(berkelahi dalam sarung).
Dikisahkan oleh banyak orang bahwa peristiwa perkelahian dalam sarung mencerminkan pertarungan yang
elegan antara dua pihak yang
berkonflik.
Siapa pun yang bertikai dan
gagal menyelesaikannya melalui musyawarah atau perdamaian, perjanjian di dalam sarung
akan dihelat. Masuklah seorang
daeng ke sarung itu lalu memanggil dengan hormat daeng
(lawannya). Ketika keduanya
berada dalam sarung, keduanya saling berbagi badik.
Keduanya berjanji bahwa
pertarungan itu akan berakhir hidup atau mati. Dan
setelahnya tiada dosa warisan
atau tidak ada pihak lain yang
berhak mempersoalkan pertarungan itu.
Pertarungan dalam sarung
itu menunjukkan keberanian
yang sejati dan fair. Dalam lingkaran sarung yang sempit itu,
kelaki-lakian seseorang akan
teruji, siapa saja yang bertarung
di dalamnya punya mentalitas
yang luar biasa. Pertarungan
head to head paling sejati yang
mengharamkan sistem keroyok
dan pengkhianatan.
Sejarawan Prancis Crishtian
Pelras membuat catatan penting tentang sebuah peperangan heroik yang pernah terjadi
pada abad ke-17 di Ayuthia antara orang Bugis dan gabungan armada pasukan PrancisInggris dan Muangthai.
Digambarkan bahwa peperangan itu berlangsung sengit
dan sangat tidak berimbang. Sebanyak 120 orang Bugis-Makassar melawan 4.000 musuh dengan persenjataan lengkap.
Pasukan Bugis-Makassar hanya
bersenjatakan badik, keris, dan
tombak harus melawan meriam
dan senjata api.
Pertempuran sangat dramatis, tapi pasukan Muangthai kewalahan menghadapi musuhnya yang dengan keberanian
luar biasa.
Pertarungan tersebut beru-

jung dengan kematian seluruh
pasukan Bugis-Makassar, tapi
tidaklah mudah sebab mereka
pun berhasil membunuh seribu
lebih pihak musuh.
Dari peristiwa perang tersebut menunjukkan bahwa perang sejati adalah pertarungan
yang dalam istilah Alwi Rahman (budayawan Sulsel), sebagai pertarungan hidup atau
mati. Perang menjadi wajib
dilakukan jika menyangkut
harga diri.
Kalau Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI)
adalah harga mati, lalu ada
pihak yang mencoba mengganggunya, bukankah ini soal
harga diri?
Perang sejati tidak mempersoalkan kalah atau menangnya,
tetapi persoalan hidup atau
mati. Itulah harga dari sebuah
pembelaan atas harga diri dan
martabat yang terinjak-injak.
Sayangnya, dalam situasi
yang kacau balau, korupsi
menjadi kejadian extraordinary,
kemiskinan di mana-mana.
DPR yang tuli, pemerintahan yang tidak berpihak
pada upaya perubahan totalitas, barangkali kita pun membutuhkan sosok Tomanurung
untuk menyelamatkan bangsa
kita agar tidak menjadi failed
state.
Perang di hadapan kita jauh
lebih kompleks, tapi kita seharusnya menuntaskan keduaduanya; harga diri atas bangsa
kita yang keropos akibat kesalahan kita sendiri, dan ancaman
negeri tetangga. (M-1)
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Kupat dan Silaturahim Sosial-Kultural
nyebut kupat, karena dengan istilah itu mereka dapat bermain
arti dan merayakan simbolisme,
yang kental memadukan unsur
Islam dan Jawa.
Kupat menjadi simbol yang
mewakili manifestasi silaturahim sosial-kultural bagi orang
Jawa. Kupat berarti ngaku lepat,
mengakui kesalahan pada keluarga, tetangga, dan orang lain.
Pengertian itu mungkin sekadar olah bahasa dan penyesuaian dengan konteks peristiwa.
Kita pun mengerti, merayakan
bakda kupat merupakan momentum penting bagi masyarakat Jawa untuk menyucikan
dan membersihkan diri dalam
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kebersamaan.
Filosofi keluarga dan sedulur
adalah landasan dari semangat keberagamaan dan kebudayaan. Kupat dalam kepentingan ini menjalankan peran
sebagai medium dan acuan
nilai simbolik.
Idul Fitri sebagai hari kemenangan dan kembali ke
fitrah dimaknai masyarakat
Jawa untuk mengembalikan
kesadaran kultural, mempertemukan diri dengan keluarga,
menguatkan ikatan sosial, dan
mengekspresikan kesejarahan
dan pembayangan masa depan
yang cerah.
Segala koreksi diri, peng-

Redaktur: Agus Mulyawan, Agus Wahyu Kristianto, Cri Qanon Ria
Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Fitriana Siregar, Gantyo
Koespradono, Hapsoro Poetro, Henri Salomo Siagian, Ida Farida,
Jaka Budisantosa, Lintang Rowe, Mathias S. Brahmana, Mochamad
Anwar Surachman, Sadyo Kristiarto, Santhy M. Sibarani, Soelistijono
Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana,
Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Asep Toha, Basuki
Eka Purnama, Bintang Krisanti, Clara Rondonuwu, Cornelius Eko,
David Tobing, Denny Parsaulian, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dinny
Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Edwin Tirani, Emir Chairullah, Eni
Kartinah, Eri Anugrah, Fardiansah Noor, Gino F. Hadi, Handi Andrian, Heni Rahayu, Heru Prihmantoro, Heryadi, Hillarius U. Gani,
Iis Zatnika, Intan Juita, Irana Shalindra, Irvan Sihombing, Jajang
Sumantri, Jerome Eugene, Jonggi Pangihutan M., K. Wisnu Broto,
Kennorton Hutasoit, M. Soleh, Maya Puspitasari, Mirza Andreas,
Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Raja Suhud V.H.M, Ramdani,
Ratna Nuraini, Rina Garmina, Rommy Pujianto, Selamat Saragih,
Sica Harum, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Sitria Hamid,
Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief
Oebaidillah, Thalati Yani, Tutus Subronto, Wendy Mehari, Windy
Dyah Indriantari, Zubaedah Hanum

Orang yang sudah
meninggal masih
diakui dan dipercayai
ikut merasakan
perayaan bakda
kupat.”

akuan kesalahan, permohonan maaf, pengharapan, dan
rekonsiliasi sosial tecermin
dalam tradisi bakda kupat. Setiap keluarga membuat kupat
dengan ikhlas dan niat untuk
mengikatkan kembali kebersamaan.
Kebiasaan saling mengirimkan kupat ke saudara, tetangga,
teman, dan tokoh-tokoh masyarakat adalah bentuk kepekaan
batiniah dan lahiriah. Menu
kupat tidak diperhitungkan
berdasarkan suguhan bentuk,
tapi nilai.
Memberi dan menerima adalah cara hidup bersama yang
saling mengasihi dan mem-
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perhatikan dalam bentuk fisik
dan rohani. Silaturahim sosialkultural yang merupakan tafsir
lokal dari ajaran Islam terselenggarakan dalam keikhlasan
dan kehangatan.
Bagi sebagian orang, kupat juga menjadi simbol dari
pengharapan untuk kehidupan
yang lebih baik. Ada doa dalam
proses pembuatan, pembagian,
dan menyantap kupat. Doa
yang terbatinkan, terkatakan,
dan terjelmakan dalam bingkai
kultural Jawa. Beberapa kupat
biasa dipasang di atas pintu,
jendela, senthong, sudut rumah
atau tempat-tempat tertentu
untuk simbolisasi dari kemak-
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muran, keselamatan, dan kebahagiaan keluarga.
Ekspresi itu kadang berbau mistis karena digunakan
untuk mengikatkan kembali
diri dengan para leluhur dan
penghormatan terhadap para
arwah. Orang yang sudah
meninggal masih diakui dan
dipercayai ikut merasakan
perayaan bakda kupat.
Jadi, bakda kupat dalam
mozaik kultural Jawa menandakan ada keterbukaan
kesadaran mikrokosmos dan
makrokosmos. Ikatan erat dalam kebersamaan dimaknai
untuk mendekatkan diri pada
Tuhan. (M-1)
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