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This study aims to explore the forms of mutual kegotongroyongan are still embedded in
the village of Duampanuae. This study uses a field survey, participant observation,

interviews and documentation. The results showed that the Mutual cooperation in

building a house (mappatettong ball) is a lifestyle strategy in mutually ease the burden

on each job. This cooperation is a living proof of the exislence of harmony between
people, especially in rural communities. However, in some communities perkotaanpun

ioAiy, in some cases still require a spirit of mutual help. Mutual assistance as a form of
social solidarity is formed because of the interest groups so that they form a unity to

help each other, sharing and giving.
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MAPPATETTONG BOLA:
WUJUD KEGOTONGROYONGAN MASYARAKAT BUGIS

Andi lma Kesuma
Fakultas llmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Jl. A.P. Pettarani, Kampus Gunung SariTimur, Makassar
Email :

Abstract

Abstrak

Kata Kunci : Mappatettong Bola, Nilai Budaya, Gotong Royong.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bentuk$entuk kegotong royongan yang masih

tertanam dalam masyarakat Desa Duampanuae. Penelitian ini menggunakan metode
survey lapangan, pengamatan terlibat, wawancara dan dokumentasi' Hasil penelitian

menunjulikan bahwa Gotong royong dalam mendirikan rumah (mappateftong bola)

merupakan strategi dalam pola hidup bersama yang saling meringankan . beban

masing-masing peke4aan. Kerja sama ini merupakan suatu bukti adanya keselarasan

hidup antar sesama, khususnya di masyarakat pedesaan. Namun demikian, di

beberapa masyarakat perkotaanpun saat ini, dalam beberapa hal masih memedukan

semangat gotong-royong. Gotong-royong sebagai bentuk solidaritas sosial terbentuk
karena-adJnya kepentingan kelompok sehingga mereka membentuk kesatuan untuk
saling menolong, saling berbagi dan saling memberi.
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PENDAHULUAN

lndonesia merupakan negara
berkembang yang pada saat ini
menempati posisi keempat dalam
hal jumlah penduduk. Sebagian
besar penduduk/masyarakat
lndonesia bermukim di wilayah
pedesaan. Sebagai masyarakat
yang dinamis, desa merupakan
komunitas yang unik. Keunikan ini
dalam pandangan umum terlihat
dari kesejukan, kedamaian, dan
jaminan kebahagiaan.

Desa merupakan satu
kesatuan hukum, dimana bertempat
tinggal suatu masyarakat yang
berkuasa. dan mengadakan
pemerintahan tersendiri ( Yulianti
dan Po6rnomo, 2003 : 3 ).
Masyarakdt pedesaan pada
umumnya masih erat ikatan
kekerabatan mereka. Makanya,
adalah suatu yang lumrah ketika
masyarakat saling mengunjungi satu
sama lain meski jarak yang begitu
jauh. Ciri khas yang lain dari
masyarakat desa adalah masih
tingginya rasa solidaritas yang
ditandai dengan saling
meminjamkan alat-alat pertanian
atau rumah tangga, saling bertukar
jasa berupa tenaga ataupun tolong
menolong dalam berbagai aktivitas.

Akibat letak, hubungan
ekonomi, hubungan sosial dan
kekerabatan, desa merupakan
kesatuan adat yang sangat erat.
Beberapa kesamaan pandangan
terhadap kehidupan biasanya selalu
dijaga untuk mempertahankan
solidaritas. Marrumatang, Tudang
Sipulung, Mabbissa Lompo' dan
berbagai kegiatan bersama
merupakan instrumen adat untuk
tetap mengeratkan pertalian individu
di antara mereka.

Kajian terhadap masyarakat
perdesaan khususnya dalam llmu
sosial mulai berkembang pasaca
perang dunia dua, dan diawali
dengan adanya penemuan baru
tentang semakin minimnya
masyarakat ' primitif ' yang menjadi
lahan tradisional ' penelitian

antropologi, munculnya negara-
negara baru dan berkembangnya
isu-isu pembangunan. Proses
peralihan dari masyarakat primitif ke
masyarakat moderen dapat dilihat
dari sudut pandang evolusi atau
linear.

Sudut pandang linear
menjelaskan peralihannya berawal
dari masyarakat primitif, yaitu
kumpulan keluarga batih yang hidup
dengan cara berburu dan meramu
dalam satu kawasan hutan yang
cukup luas, dan jika menggunakan
c:ra pandang saat ini maka
kehidupan dan pengetahuan
mereka masih sangat sederhana.
Dari kehidupan yang sedemikian itu
terus mengalami proses menuju
kehidupan bermasyarakat dan
berkembang menjadi masyarakat
tradisional, selanjutnya masyarakat
tradisional menjadi masyarakat yang
moderen ( Pahmi, 2010 : 3 ).

Mazali ( 1998 )
mendeskripsikan bahwa masyarakat
pedesaan dianggap sebagai
masyarakat yang berada di antara,
atau proses peralihan bentuk
masyarakat primitif dan bentuk
masyarakat moderen. Mereka telah
meninggalkan cara hidup Primitif
namun belum masuk ke dalam taraf
hidup urban moderen. Namun Pada
sisi lain, kondisi yang sedemikian itu
menyebabkan ikatan atau hubungan
kekerabatan atau ikatan emosional
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di antara mereka semakin erat.
Dalam Pandangan Boedhisantoso (

1989 ) Nilai-nilai budaya dan norma-
norma sosial yang selama mereka
patuhi dan pedomani menunjukkan
ketangguhannya dalam melakoni
aktivitas keseharian. Nilai-nilai
budaya itu telah tertanam begitu
kuat dalam alam pemikiran maupun
tingkah laku sehingga tidak mudah
tersisihkan oleh hiruk pikuk kegiatan
ekonomi yang berorientasi pada
maksimalisasi keuntungan
ketimbang keuntungan batiniah.

Kebudayaan sangat erat
hubungannya dengan masyarakat.'
Melville J. Herskovits dan-Bronislaw
Malinowski -mengemukakan bahwa
segala sesuatu yang terdapat dalam
masyarakat ditentukan oleh
kebudayaan yang dimiliki oleh
masyarakat itu sendiri. lstilah untuk
pendapat itu adalah Cultural-
Determinism. Herskovits
memandang kebudayaan sebagai
sesuatu yang turun temurun dari
satu generasi ke generasi yang lain,
yang kemudian disebut sebagai
superorganic. Menurut Andreas
Eppink, kebudayaan mengandung
keseluruhan pengertian, nilai,
norma, ilmu pengetahuan serta
keseluruhan struktur-struktur sosial,
religius, dan lain-lain, tambahan lagi
segala pernyataan intelektual dan
artistik yang menjadi ciri khas suatu
masyarakat. Menurut Edward B.

Taylor, -J<ebudayaan meruPakan
keseluruhan yang komPleks, Yang di
dalamnya terkandung Pengetahuan,
kepercayaan, kesenian, moral,
hukum, adat istiadat, dan
kemampuan-kemampuan lain Yang
didapat seseorang sebagai anggota
masyarakat. Sedangkan menurut
Selo Soemardjan dan Soelaiman
Soemardi, kebudaYaan adalah
sarana hasil karya, rasa, dan ciPta

masyarakat
(htto://fransmarqint bloosoot.com/20
1 1 /02lasoek-as -kebudavaan-k
masyarakat. html )

Datam salah satu tulisannya,
Ralph Linton (1936) membagi
kebudayaan meliputi bagian yang
tampak atau oveft culture dan
bagian yang tidak tampak atau
coveft culture. Oleh Honigman,
wuiud kebudayaan yang tidak
tampak tadi adalah ideas atau
gagasan, dan sesuatu yang abstrak
yang berbeda dengan overt culture
yang dapat dilihat dengan
pancaindera. Oleh karenanya, overt
culture dapat pula dinYatakan
sebagai bagian dari sistem budaYa
karena di samping gagasan-
gagasan, cakupan dari sistem
budaya juga meliputi sistem nilai
budaya, konsep-konsep, tema-tema
pikir dan keyakinan.

Sementara itu, Para ahli
antropologi lnggris seperti Radlicliffe
Brown dan sebagian kecil ahli
Antropologi Amerika, dalam
memberikan Pembatasan
kebudayaan sangat diPengaruhi
oleh konsep yang didasarkan atas
sociat fact atau fakta-fakta sosial
dan conscience collective atau
kesadaran kolektive dari Emile
Durkheim. Bagi mereka struktur
sosial adalah dasar utama dari
masyarakat dan budaYa atau adat
istiadat, inklusif termasuk dalam
struktur sosial, yaitu sebagai proses
pewarisan yang terjadi secara terus
menerus. KarenanYa, untuk
memahami suatu struktur sosial dari
suatu masyarakat, harus
dirumuskan melalui fakta sosial dari
suatu masyarakat. Melihat paparan
ini, maka kita daPat memahami
sebenarnya ada dua sPirit Yang
dikandung oleh kebudaYaan, Yakni
spirit berupa kompleks nilai dan fisik
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sebagai pelaksana nilai ( PurnomoT

2oO4:2).
Berangkat dari beberaPa

defenisi kebudayaan tersebut maka

dalam hal ini daPat ditarik benang

merah bahwa Budaya meruPakan

warisan leluhur Yang sangat erat

kaitannya dengan jati diri suatu

bangsa. BudaYa meruPakan asPek
pembeda dari suatu masYarakat
yang hiduP dalam suatu negara

dengan negara lain. Gotong roYong

merirpakan salah satu budaYa

bangsa lndonesia Yang

men-gandung banYak nilai-nilai

positif di dalamnYa. BeberaPa

sumber bahkan menYebutkan

bahwa gotong roYong menjadi dasar

filsafat bangsa lndonesia' Gotong

rovono dikltakan sebagai hasil

o"rasin dari Pancasila Yang berati

nilai-nilai dalam Pancasila iuga

pekerja untuk kepentingan bersama

di wilayah Pedesaan di lndonesia,

karena Pengabaian PerbedaannYa
cukuo berrisiko. Karena itu terdapat
3 perbedaan Yang ditawarkan
Bowen sebagai instrumen Yang

dirasa tePat untuk menjelaskan
generalisasi but, yang kita

sebut dengan lorig menolong

h '.t fa r0809 m/

k n

Bentuk -
g menolong

pertama disebut Labor Exchange'

suatu bentuk Yang mengkalkulasi

terkandung dalam gotong royong
'.il urul. rd S m

iumlah Pekerjaan-Pekerjaan Yang

harus dipenuhi oleh tiap orang yang

bemartisiPasi, baik itu individu

mauoun kelomPok-kelomPok Yang

bekerja secara bergiliran, dan

keseimbangan labor exchange

secara normatif. Dalam antropologi.

;i dikenal sebagai balanced

reDrocitv. Bentuk kedua adalah

G'eneritized ReciPitory, tolong

menolong Yang didasari oleh rasa

timbal balik secara Yang
dioeneralisasikan. Penduduk desa

se-bagai bagian dari komunitas
memenuhi norma menolong Yang

lain saat ada kegiatan-kegiatan
mulai dari Yang sederhana sePerti

membetulkan ataP hingga kegiatan

besar sePerti Pernikahan' Hal ini

menimbuikan Perasaan Yang bukan

berupa kewajiban sebagai tetangga

atau orang dekat melainkan

Derasaan tentang bagaimana orang

vano akan ditolong telah membantu

Lita- di masa lalu. SetiaP orang

dalam komunitas diharaPkan untuk

berkontribusi sebaik-

OaifnYa. Konstribusi Yang mereka

lakukin akan dicatat dan diingat

oleh mereka Yang dibantu dan Pihak
vano dibantu memiliki tanggung

iawib untut< membalasnYa di masa

feoan Bentuk ketiga adalah Labor

iiOitizea on the Basls of Political

)

masyarakat Pertanian desa Yang
bekeria untuk Yang lainnYa tanPa

.enenra uPah, dan lebih luas,

Gotong
menggambarkan

sebagai
mengakar,
dominan
sosial.
diartikan
namun y

Royong
perilaku-perilaku

suatu tradisi Yang
meliputi asPek-asPek

lain dalam kehiduPan
Gotong royong dapat
sebagai aktivitas sosial,

ang paling Penting dalam

Alamat
lGmpus

memaknainYa adalah

menjadikannYa filosofi dalam hiduP

yang menJadikan kehidupan

bersama sebaga i aspek yang Paling
penting. Gotong royong adalah

filosofi yang menladi bagian dari

budaya lndonesia, bukan hanya

menjadi bebe rapa kelomPok

tertentu (Bowe 1986). Namun

generalisasi ai bentuk-

bentuk sosial semacam lnl
\.r ffi

4
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Stafus, sebagai bentuk yang
menekankan bahwa gotong royong
terdiri dari beberapa 'pekerja' yang
dimobilisasi untuk menjadi dasar
status titik tertentu
h :llk kter0 9.weebl com/m

html). Pada
sebagian ilayah pedesaan di
Sulawesi Selatan status sebagai
pemilik modal ataupun elit
tradisional akan secara tradisi
golongan tersebut kepada hak-hak
langung untuk memberi perintah-
perintah seperti menjaga desa di
malam hari; membetulkan kanal,
dam, dan jalan; ikut serta dalam
kerja bakti seperti pembangunan
jalan dan bangunan termasuk dalam
hal kerjasama atau bergotong
royong dalam mendirikan rumah.

Salah satu ciri masyarakat
pedesaan yang menjadi bagian dari
kebudayaan adalah gotong royong.
Gotong royong ini merupakan
aktivitas bekerjasama antara
sejurqlph besar warga desa untuk
menyelesaikan suatu proyek
tertentu yang dianggap berguna
bagi kepentinga umum. Terkait
dengan .fpnomena gotong royong
maka penelitian ini difokuskan
terhadap kegiatan pembangunan
rumah( mappateftong bola di daerah
pedesaan. Hal ini penting dilakukan
sebagai upaya untuk memotret pola
penghidupan masyarakat desa yang
masih tetap mempertahankan
semangat kegotong royongan itu
ditengah gempuran arus
modernisasi.

PEMBAHASAN

Rumah, menurut pandangan
Masyarakat Bugis. Bahwa bagi
setiap Manusia Bugis, 7 fase utama
yang dianggap sebagai peristiwa
sakral yang penyelenggaraannya

senantiasa diiukuti suatu Proses
ritual dalam menjalani
kehidupannya, yakni : Esso
rijajiangna (harl kelahirannya), Esso
ripasellengna (hari peng-islamannya
/ sunatan), Esso ripalebbena (hari
khotaman Qur'an), Esso
ripabbottingenna (hari
pernikahannya), Esso ripabbolana
(hari pembangunan rumahnya),
Esso ripahhajjinna (hari menunaikan
ibadah haji), dan Esso rimatena
(hari wafatnya)

Menyangkut perihal prosesi
" mappatettong bola" (mendirikan
rumah), hal ni masuk pada fase ke-
5, yakni : Esso Ripabbolana (hari
pembangunan rumahnya). Tahapan
yang didahului oleh peristiwa
pernikahan ini adalah saat dimana
sepasang Manusia Bugis (suami
isteri) ini telah berada pada tahap
kemandirian sepenuhnya. Suatu
pencapaian prestasi yang
meningkatkan prestisenya ditengh-
tengah masyarakat sehingga
mereka telah pantas mendapat
pqian " nabolaini alena" (berhasil
me-rumah-kan dirinya).

Rumah (bola) adalah suatu
kebutuhan dasar, dimana setiap
keluarga dituntut untuk memilikinya.
Bahwa menurut Pandangan
Masyarakat Bugis, fungsi rumah
tidak hanya sekedar hunian dan
tempat perlindungan diri dari
binatang buas atau naungan dari
panas matahari dan hujan belaka.
Lebih dari, rumah berfungsi sebagai
simbol kehormatan dan sastra sosial
pemilik rumah itu.

Sebagai suatu simbol
kehormatan, rumah dan
halamannya dipandang sebagai
benteng perlindungan hak asasi
pemiliknya yang berkekuatan hukum
mutlak. Adalah meruPakan suatu
norma yang diketahui dan

-ro
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dimaklumi oleh masyarakat
Sulawesi Selatan pada umumnya
yakni adanya suatu peraturan tak
tertulis yang berlaku mutlak, yaitu :

" mate nalejja tedon{' (mati karena
diinjak kerbau) bagi siapapun yang
melakukan pelanggaran dalam
rumah seseorang. Hal ini dalam
artian bahwa jika seseorang
melakukan suatu perbuatan yang
dipandang melanggar " sin"
(martabaUharga diri/kehormatan)
dalam pekarangan atau rumah
seseorang lainnya, sehingga
mengakibatkan ketersinggungan
Pemilik Rumah/Pekarangan,
kemudian membunuh Si Pelanggar
tersebut, maka Pemilik
Rumah/Pekarangan tersebut bebas
dari tuntutan hukuman aPaPUn.
Suatu tindakan yang dipandang
wajar sebagai upaya yang
dimaklumi dalam rangka
menegakkan harkat dan
martabatnya.

Pada denah interior rumah
setiap rumah Bugis terdapat suatu
dinding pembatas ruang tamu dan
ruang keluarga yang disebut
sebagai 'jajaareng'. Suatu
penamaan yang berasal dari suatu
kata sifat, yakni : "jaa' ' (buruk),
kemudian menjadi suatu
pengulangan (aa'jaareng) Yang
penekanannya agak tegas sehingga
pengertian bebasnYa adalah 'batas
terlarang" (Porbidden Gate). Maka
fungsi dari dinding Pembatas ini
tiada lain adalah suatu batas privacy
oleh pemilik rumah Yang harus
dihargai oleh tamunYa, siaPaPun
adanya adapun kemudian jika tamu
hendak bermalam Pada rumah
tersebut, maka pada ruang tamu
tersebut senantiasa disiaPkan
ranjang (tempat tidur) Yang
dilengkaapi dengan kelambunYa.
Maka tiada alasan bagi tamu untuk

melanggar dinding pembatas itu
dengan pemakluman "mati
percuma' sebagaimana diuraikan
diatas.
Bahwa kemudian rumah adalah
suatu simbol strata sosia dari
pemiliknya., maka itu adalah
berfungsi pula sebagai atribut.
Derajat kebangsawan seorang
Bugis pada umumnya dapat dikenali
dari model dan bentuk
kediamannya. Bahkan istilah rumah
itu menjadi beragam Pula,
berdasarkan bentuUmodel mnurut
penghuninya, yaitu : Bola (rumah
masyarakat umum), JalamPeng
(rumah bangsawan tinggi) dan
Saoraja (rumah kediaman raja atau
istana).

Kemudian selain dari itu,
rumah dipandang sebagai suatu
" azima( yang mempengaruhi nasib
peruntungan keluarga Yang
menghuninya, sebagaimana
diuraikan dalam 'Sure' Kutika"
(Kitab Primbon Bugis), sebagai
berikut :

'Limanrupa upe', iyanaritu : UPe'

Tau, Upe' Batu, Upe' Bessi,. UPe'
Manu-Manu na Upe' Bola' (ada lima
macam peruntungan, Yaitu :

peruntungan manusia, Peruntungan
bebatua, Peruntungan besi,
peruntungan ayam/burung-burung
dan peruntungan rumah).

Bahwa kelima Peruntungan
tersebut dipercayai memiliki
perbawa yang memPengaruhi
peruntungan nasib bagi pemiliknya
(kepada suami/isteri/ayahlibu bagi
peruntungan manusia). Perbawa
magis yang dimiliki oleh kelima
peruntungan tersebut kerap disebut
sebagai 'sisi' ' (Pertanda
fisik/pamor), misalnya : garis tangan
bagi peruntungan manusia, bias
cahaya pada batu Permata, Pamor
pada senjata badik/keris, corak bulu

i
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Rumah tradisional
masyarakat Bugis adalah sejenis
rumah panggung yang berbahan
kayu, tersususn tiga tingkat Yang
berbentuk kubus persegi Panjang
serta dibangun dengan mengikuti
konsep kosmologis menurut
pandangan hidup mereka (Abu
Hamid: 1977).

Bahwa pandangan hiduP
masyarakat Bugis Pra-lslam
senantiasa menurujuk Pada Sastra
Suci I La Galigo. Bahkan kemudian
setelah syiar lslam, nilai-niai yang
terkandung dalam keYakinan lama
tersebut masih lestari walau 'dari

berbagai seginya disesuaikan
dengan pokok aqidah lslam.

Konsep KosmogonY adalah
inti/pokok yang melatari
Mytology/Sastra Suci I La Galigo,
dimana Jagad RaYa (Marco
Cosmos) ini tersusun dari tiga
tingkatan, yaitu :

1. Botinglangi (Alam
Atas/Khayangan), alam Para

dewa yang terdiri dari 7 susun
keatas. Tingkatan khaYangan
tertinggi dihuni oleh PemimPin
para dewa yang disebut sebagai
Patoto'E (Yang Maha Pengatur)
atau Io Palanro'E (Yang Maha
Pencipta) dan kemudian keraP
disebut sebagai Dewata
SEuv,ruaE (Dewa Yang Tunggal)'
Mahadewa inilah yang memimPin
para dewata untuk merumuskan
aturan/tata tertib kebaikan bagi
manusia yang menjlani hiduPnYa
di Alam Tengah (alEkawa),
sekalgus mengawasi dan
memberi balasan baik bagi Para
manusia yang tunduk Pada tata
tertib itu,

2. AlEkawa (/Alam Tengah/Bumi),
alam dimana manusia menjalani
kehidupannya dengan mengikuti
aturan/tata tertib yang digariskan
paru DEwata SeuwwaE di
Botinglangi,

3. lJiliung (Alam Bawah), alam Para
dewa yang terdiri dari 7 susun ke
bawah dimana PusatnYa dihuni
oleh Guru ri Selleng Datu ri

Toddang Toja, PemimPin Para
Dewa Alam Bawah. Alam ini
pintunya berada di air (sungai,
danau dan lautan) Yang besusun
hingga Pada tingkat Paling
bawahnya disebut sebagai
'marapettang' (dunia arwah).
Suatu tingkat dimana semua
arwah manusia Yang telah
menjalani hiduPnYa dengan
mengabaikan tata tertib DEwata
SeuwwaE menjalani hukumannYa
disini.

Menyesuaikan konsep
dimensi Macro Cosmos diatas,
maka suatu rumah Bugis Yang
terdiri dari tiga susun diPandang
sebagai Micro Cosmos dengan
penyusunan,sebagai berikut :

7
6

Jurnal Sosial Budaya, Volume 1, No. 2, Oktober 2014

pada ayam/burung dan penempatan
'pasu' (bekas potongan dahan
berbentuk bundar) pada kayu bahan
bangunan rumah. Namun selain
pembawa keberuntungan, kelima
jenis peruntungan tersebut dapat
menyebabkan efek sebaliknya (sial)
jika tidak mengenali jenis dan salah
menempatkan dalam pengaturan
tertentu menurut kaidah Yang
digariskan.

Mengingat fungsi sosial
rumah menurut Pandangan
Masyarakt Bugis inilah, maka
pembangunan sebuah rumah
adalah senantiasa diselenggarakan
menurut konsep spiritual Yang
mentradisi hingga pada masa kini.

Konsep Kosmologis, Philosophi
Utama Pembangunan Rumah
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1 . Bagian atas beruPa loteng dan

ata[ disebut sebagai 'rakkEang'
dan "ulu bola/ate' bola' adalah
perlambang bagi Alam Atas
(botinglangi),

2. Bagian tengah beruPa ruang-

ruang Yang ditemPati
penghuninya disebut 'alE bola'
adalah Perlambang bagi Alam
Tengah (alEkawa) dimana kita

berada saat ini,
3. Bagian bawah beruPa tanah

dimina tiang-tiang rumah itu
bertumPu (berdiri) disebut "awa

bola' adalah Pelambangan Alam

Bawah (uriliung).
Selain dari tatanan vertical

tersebut, rumah tradisioal

masYarakat Bugis Pada umumnya

terdiri dari 3 ruang utama Yang

xlrao disebut (latte' atau lontang)'

Jirrnu ruang tengahnYa terdaPat

satan satu tiang Yang ditetaPkan

seOasai pusat sebagaimana disebut

i"U"s"i ^Posi bota" (Pusar rumah)'

FrO"-tirng yang fungsinya kira-kira

;;; oelngan- 'sokoguru' inilah

I"qaia 
"Xtitit"s 

spritual penghuni

iiirn aiPr."tkan' Bahwa disitulah

dioercavai bahwa ?ongonroangna
i,6tae 

'$on 
Peniaga rumah) Yang

*"irp"rirn'Pelindung sekaligus

,"Oiltot Yang memperhubungkan

;"t; Pengn--uni rumah' Dewata

;;;h;i iotinstansi dan Dewata

[""inr"i Unfiing berdiam Maka

[:"itii Pula segala keluruhan

i'riuii.on"t""r. vertikalnya tiang Posi

E&" menjadi Perlambang
[Jolt"o."n "ar oota".Yang dihuni

."U"o"i wuiud harmonisasi antara 2

liJ'i"-ieoiirgtangi dan tJitiuns\'

6lnnrj itr, ur7rj,d t't"n"n horizontal

ili i"o" tain adalah suatu

o.rf 
"aU"ng"n "tP"L 

ke-duniawi-

Ii. e"il" t,tah Yang dihuni oleh

suatu keluarga beserta dengan

iJtl*nnv" miasing-masing adalah

-
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I

oambaran kecil suatu masYarakat

irns harus tunduk kePada

Demerintah Pusat masYarakatnYa
iNeoara). dimana aturan/tata tertib
botingla'ngi diamanahkan
kepadanYa (Raja/PemimPin)'' 

Bahwa Pokok Pikiran dari

kearifan I La Galigo yang tercermin
secara utuh Pada sebu'ah bangunan

rumah tradisional Bugis, tiada lain

adalah 'maPPasitinaja'
{keselarasan/keharmonisan) Bahwa

t"nqrnrn ini terbentuk dari rangka

kavJ berbagai jenis dan ukuran

serta tertata dengan baik, sehingga

terhimPun sebagai satu kesatuan

vano 
'okoh dan memenuhi nilai

""t"-tlX"ny". 
Sebagaimana dilihat

oaOa banan konstruksi rumah

[raoisionar Bugis, biasanya terdiri

dari ramuan jenis kaYu Yang

berbeda-beda, antara lain :

Aju Bitti (sejenis kaYu

berwarnl kuning Yag kuat)'

aiorn"X"n sebagai tiang d'l
;r;;;;. Aiu Dotti (Pohon lontar)

,tri- Ai, Kaluku (Pohon kelaPa)'

diounainn sebagai Pasak Yang

*Enr"trf."n tiang (Pattolo' bare' dan

;;;i;;s, Bahan 
'jenis 

Palma ini

oiriin i"ri Pohon lontar atau kelapa

;;; G ian lurus sehinsga ideal

illiir"* [avu oantatan vans. ideal

il. r*t bertahan dari hawa kering

i"n oi."n. Hal ini disebabkan

karena seratnya Yang kasar namun

i;tr; dan saling bertemu

iliriir*nql Maka kaYu kedua jenis

i.i"'Jii"--'t"ra disebut " atturung'
(salino bertemu)' Makna Yang

il*"iouns dalam Pemilihan kaYu

ini,-- l"rni : seorang tua

iuerpengataman) Yang

t.ir"ori'o"oi"n lurus (ujur)

;;ii;J diharaPkan menjadi

o"."t""tu (Penguat) bagi semua

Ii"ri xlrr"iin (tiangl dalam suatu

i

I

I
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rangka bangunan
(masyarakaUnegara),

Aju Cenrana (kayu cendana),
digunakan sebagai rangka
wuwungan (alekke' bola) dan juga
sebagai dinding pembatas ruang
tamu (jajaareng). Jenis kayu ini
memiliki corak yang indah karena
getahnya yang berwarna merah
sehingga diistilahkan sebagai'aju
maddara tau" (kayu berdarah
manusia) dan aromanya harum.
Kayu ini dalam khazanah tradisi dan
budaya Bugis dianggap sebagai
'kayu dewata' yang penggunaannya
tidak boleh dijadikan lantai (diinjak).
Makna yang terkandung dalam hal
ini, adalah masyarakat yang
memiliki tatanan (beradab)
senantiasa berciri pada bentuk
perlakuannya dalam memuliakan
pemimpinnya,

Aju Kapuru' (kayu kapur),
digunakan sebagai papan lantai.
Sejenis kayu putih yang kuat dan
mengkilap. Makna yang terkandung
dalam hal ini, adalah : suatu pijakan
(lantai/negeri) yang aman dan
sejahtera adalah jika negeri itu
senantiasa memumikan kejujuran
dan niat yang putih mulus,

Aju Uru (kayu Uru),digunakan
sebagai papan dinding
(Padenning). Suatu jenis kayu yang
kuat dan bermotif indah dengan
warnanya yang coklat kemerah-
merahan. Penamaan jenis kayu ini
adalah 'Uru' (kesamaan atau
solid)yang jika ditambahkan awalan
"ma" menjadi "manguru' maka
pengertiannya akan lebih luas
lagi,yakni :bersatu atau
solidaritas.Bahwa "AlE Bola
(badan rumah) Jika diumpamakan
sebagai suatu Negara akan menjadi
kuat jika dibentengi (dinding) oleh
rasa solidaritas rakyatnya yang
menjunjung nilai persatuan dan

kesatuan bernegara. Maka dalam
hal ini,pada keseluruhan unsur yang
membentuk rumah Bugis itu adalah
merupakan suatu pesan tak tertulis
namun tergambar secara
wujudiah,yakni:tatanan yang tertib
dalam suatu rumah tangga akan
mewujudkan suatu keluarga yang
harmonis. Kemudian keluarga
harmonis senantiasa akan menjadi
penguat dalam suatu kesatuan
kaum (masyarakat) yang
tentram. Masyarakat yang tentram
senantiasa diharapkan bersatu padu
dalam suatu Negara yang kuat.

Prosesi Mappatettong Bola dan
Maknanya

9I
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Secara umum,membangun
suatu rumah tradisional Bugis
adalah suatu ikhtiar yang terproses
sebagai berikut:

1 . Memilih tanah lokasi
pembangunan rumah
pemilihan tempat mendirikan
rumah (Tanah abbolang)
adalah suatu yang amat
spesifik dan memerlukan
petunjuk dari ahlinYa Yang
biasa dikenal sebagai 'Panre
bola/panrita bola' (ahli
bangunan yang menguasai
metafisika rumah ).
Bahwa dalam hal ini,"Panre

Bola'dan Tukang Bola'(tukang kaYu

)adalah dua profesi yang berada
pada bidang yang sama,namun
memiliki taraf Yang
berbeda.Seorang Panre Bola adalah
mutlak memiliki keterampilan
mengolah kayu yang sama tarafnya
dengan Tukang Bola,namun ia
memiliki kelebihan khusus dalam hal
olah spiritual yang menyankut hal-
hal gaib menYangkut
bidangnya.Olehnya itu,seorang
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Panre Bola kerap pula diistilahkan

sebagai 'Uragi Bola/Sanro Bola'
(dukun rumah).Maka biasanYa

Panre Bola ini adalah sebelumnYa
meniti karir sebagai seorang Tukang
Bola yang kemudian setelah

mencapai taraf keahlian sebagai
"Panre; maka ia Pula diangkat
sebagai "Punggawa Tukang
(Pemimpin kelompok tukang kayu)' 

.

2. Memilih kayu sebagai
ramuan bahan Pembangunan
rumah Yang biasanYa
dilakukan oleh Panre

Bola,sekaligus melaksanakan

Proses PembuatannYa
(Pengerjaan ).,

3. MaPPatettong Bola

(mendirikan rangka
bangunan rumah).

4. Menre Bola Baru (menemPati
rumah baru).
Prosesi MaPPatettong Bola

yang meruPakan tahap ke-3 dalam

iangkaian Prosesi Pembangunan
rumlh Bugis adlah suatu hal Yang

amat penting,mengingat Pada tahaP

inilah yang paling banyak berperan

dalam fengisian roh Rumah

,sebagaimana diharaPkan oleh

oemiliknYa untuk menemPati suatu
;Uoe bola' (Peruntungan

rumah).AdaPun tahaPan-tahaPan
dalam Prosesi Yang dimaksud

adalah sebagai berikut:
Mattibang (Merangkai Tiang)

Sehari sebelum'mappatettong bola'
(mendirikan rumah)'Penre Bola

ierta segenaP tukannYa merangkai

tiang-tiang AIE Bola (badan rumah )
Oan- diletakkan Pada Posisi
berdirinya masing-masing,kecuali
"tibang" (rangkaan tiang) Yang

oosisinva barada dibelakang "tibang
'po"i 'Uola' (rangkaian dimana

iermasuk tiang Pusat rumah

berada),diletakkan dengan arah

yang berbeda dengan tidak
menindih "tibang Posi bola"

Bahwa rangkaian adalah

terdiri dari jaiatan 4 atau 5 batang

tiang yang disatukan dengan dua

lembar kayu PiPih,Yakni : Pattolo

Yase (Pasak atas ) dan Pattolo
vawa (oasak bawah ) Maka Pada
suatu iumah yang terdiri dari "tellu

latte ' (Tiga ruang),terdiri dari 4
tibang.

Ketika sementara Proses
pengerjaan 'mattibang 'ini ,Pihak
bemitif rumah mendatangi

ietangga,sahabat dan kerabat

Oengin maksud mengundang untuk

membantu Pelaksanaan Pendirian
rumah Pada esok harinYa. U ndangan

ini dikenal dengan sebutan
"maduppa Pappatetong bola
(Undagan Pendirian
rumah).SeoranS Yalq
melaksanakan Pengundangan lnl

adalah sebaiknYa Pemilik rumah

sendiri (suami) atau setidaknYa

kerabat t,erdekatnya yang berjenis

kelamin laki-laki dan sudah berumur
dewasa.

Sebagaimana laYaknYa

pengundang ini mengenakan

oaklian terbaiknYa (sarung dan

penutup kePala) seraya bertamu

icepihak keluarga yang iundangnya

dengan menguraikan maksudnYa

,sebagai berikut:

'Tabe taParaiaWangngnga
addamPengengta. Hf silise'bola
iduopai nakiengkangmai,turun
mabbati reso i aPPatettong bolana

LA BACO,mamuare naPuelo'i
pr"rgng" ,bai i ele'e
'iaapZtiuong.eimeng iduPPaiki
turung i abbarasaniingenna
matu'riwenni,e.
(mohon maaf Yang sebesar-

besarnya,anda beserta seisi rumah

dimaksudkan untuk diundang maka

I

10



Jurnal Sosial Budaya, Volume 1, No. 2, Oktober 2014

I
1

'l

J

a
a

kami datang kemari, kiranya
dapatlah membantu pada acra
pendirian rumahnya LA
BACO,semoga diridhoi Tuhan,akan
dilaksanakan pendiriannya pada
esok pagi.kemudian anda sekalian
diundang pula kiranya berkenan
untuk hadir pada acara pembacaan
syair Barzanji nanti malam).

Bahwa adalah suatu
kepercayaan yang diyakini
masyarakat Bugis pada
umumnya,bahwa : ' Pemmali
maraja turung mabbali reso ri

appatettongeng bola,e narekko de
nataritampai' (pemali/larangan
besar untuk turun tangan membantu
pada acara pendirian rumah jika
tidak diundang /diminta ).Akibat
yang terjadi bagi yang melnggarnya
adalah cedera atau bahkan mati
akibat kecelakaan pada sementara
pelaksanaan pendirian rumah
tersebut.

Selain dari Madduppa
pappatettong,pihak pemilik rumah
juga melakukan 'madduppa guru'
(mengundang guru),yakni undangan
yang disampaikan kepada para
'Parewa sara " (Pegawai Syariat
lslam yang terdiri dari : lmang
(imam),katte'(khotib),Bilala' (Bilal)
dan Doja (penjaga mesjid).Mereka
dimohon kesediannya membacakan
syair Barzanji (suatu bacaan syair
Sholawat yang mengisahkan
perjalanan hidup Nabi Muhammad
SAW )pada malam sebelumnya
Mappatettong Bola.
Namun sebelum kedua undangan (

Madduppa pappatettong dan
Maduppa Guru )
Dilaksanakan,jauh hari sebelumnya
yakni setelah hari pendirian rumah
ditentukan ,pihak peilik rumah telah
menyampaikan 'kasiwiang
pappaisseng " (Penghaturan
pemberitahuan ) kepada Tokoh

adaUpemerintah setempat.Suatu
penyampaian yang dihaturkan
sebagai permohonan izin dan restu
kepada pemimpin yang bermakna
sebagai suatu penghargaan atau
penghonnatan .

Maddoja Bola (menjaga rumah
hingga pagi),

Pada malam sebelum acara
Mappatettong Bola,ketika rangkaian
tiang (Tibang) sudah rampung,maka
diadakanlah'maddoja Bola'.Proses
gptong royong yang tergambar
dalam masyarakat bugis sudah
bermula pada tahap ini.

Para kaum ibu telah sibuk
sejak pagi untuk memasak
penganan kue-kue dan makanan
pokok (nasi dan lauk pauk ) untuk
dihidangkan pada acara malam ini.
Mereka adalah terdiri dari
tetangga,sahabat dan kerabat yang
datang membantu tanpa diminta.

Panre Bola telah membalut
bagian ujung kaki,pertengahan dan
ujung atas tiang Posi Bola dengan
secarik kain kaci atau kafan.Selain
itu dibuatkannya pula 'lawa-lawa
addewatang' (dinding dewata )
berupa kotak yang terbuat dari
anyaman bambu
(LawasojiM/alasuji) yang dibalut
kain putih dan didalamnYa
dinyalakan pelita (lamPu
duduk).Kotak ini dibuat sejumlah 5
perangkat dan ditempatkan Pada
ke4 sudut Abbolang (tanah /area
pendirian rumah) serta 1 buah Yang
paling besar diletakkan didekat
tiang posi Bola (pusat rumah)

Kotak yang terletak ditengah
inilah diletakkan pula AdduPang
(mangkok dupa).
Sementara itu,Para Tukang kayu
juga menyiapkan beberaPa
"Jengka" (dua bilah bamboo
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'Pareena (bab) La Mula Tau"

(Manusia Permulaan)Bab PertaTS
i"r"* 

- ir.it" Suci I l-A GALIGO

;;;; mensisahkan Peristiwa
i,tuiunnv" La Togelangi Batara

Guru Aii Sangkuru Wira Manunrungt

,i T"t["mPuta*"ng ke AlEkawa

iLrrU.F"ti.tu"""an Sure'itu diikuti

ien iauunan gendang'dan tiuPan

'aatio' lserutling) Dengan irama

vanq menyesuaikan''- '" s"rentara Pembacaan sure '

Panre Bola melanjutkan akifi tasnnya

denqan memotong sePasang ayam

n.rO"rf, Putih.DarahnYa diusaPkan

oaOa Posi Bola,seraYa

krenohanturkan hidangan " Pattoana

Dewita". Ritual inilah Yang

Ji"ngg"P sebagai inti acara Pada

,n"irti'itr.s"tuatu Yang dimaknai

""Urorl 
'Pengisian " roh Pada Pusat

irr"-ri vr"d berfungsi sebagai

oeniaqa rumah itu'
' - ' 'Hingg, setelah Pembacaan
sure Gal'ig6, Pemilik rumah dan

ilnru 
- go]a tioar diPerkenankan

tidur dalam rangka menjaga aP?l

;;tiL d;i;, re-s kotak asar tidak

lrmoai Padam hingga terbitnya

iJ.ris"rrin itu, mereka menjaga Pula

Jrii"*v" iangan tiang{iang rumah

,I""-t",itri"pir sebagai rangkaian

tiuing it, i"ngan sampai dilangkahi

kffd ;i"t Jnjing Karena jika hal

iil- - ieriaoi,diPercaYa daPat

nlngaxiLatxan nasib buruk 9Sial)

baoi rumah itu
Seiring dengan sy.rar

r"ram. mafa iitual ini sudh semakin

lanokah didaPati dalam a@ta

'ruioooi" Bola'Tata cp.ta

o"Lr."nr"nnva Sudah diPangkas

!Jo".iri"n iuPa iika hal itu

aio*Orns bertentangan dengan

alioan rlram dan diganti dengan

taia cara yang islami Bagian prosest

il'no 
-oirngjt"" itu antara lain

'plr'orJ"n iure' I tA galigo'diganti

Alamat
lGmpus

12

paniang Yang disatukan dengan

it .tan 
-toian -Paaa kedua ujung

ouncaknya ).
5""gk" 

' irl berfungsi sebagai

oenihan yang menyangga

I"nsk"i"n Tioang Yang telah

oioiikan Selain jengka

ini.disediakan pula beberapa batang

bamboo Yang Pada ujungnnYa

dioasang jalinan rotan Yang

uJro"ntJx ierat.Tujuan dari alat ini

aOaian iuga sebagai Penahan tiang

-tianq Yang didirikan'-'- " kira--kira setelah menunaikan

shalat lsya,diadakanlah pembacaan

ivair Barzanji yang didengar dengan

f'nidmat oleh semua Yang

f,"Ot.S"t"f"n itu dipanjatkan doa

f"nrtuO untuk memohon

l"sur"ratan kePada Allah

SWT,kemudian bersantaP bersama'- ' 
Setelah acara makan malam'

Panre Bola dan segenap

oembantunYa memulai ritual
ffi"nO"nn"'p"ti Dewata"

rmenqnaOiri€n roh Dewata)'Panre

boi" "rn"nvrrrkan duPa dan Pelita

Jiarf". xota Yang terletak didekat

ooti 
- 
gob,OiiLuti secara serempat

tt"n oara Pembantunnya Yang

ii"nr"Lr"n Pelita dalam kotak Pada

l.eriroat sudut.hidangan beruPa

iJlro Prt.ngtuPa (Nasi ketan 4

*"rn"f ' dan 
-lauknYa 

Yang tlratur

Jaaa 6am dihaturkan didekat Panre

bola sebagai PersiaPan "Mattoana

6;;"t.r -(Persembahan kePada

5"*"i"t-c.no"r""ng ditabuh oleh

J"o-'P"mo,ntunya,Panre ..bol3
L!Lp"r["n mantra Pemanggil roh

dewata.
Setelah meraPal

mantra,Panre Bola Yang - 
daPat

,"ir"ix"n kehadiran roh Dewata

*!rP"t"ir"nx"n kePada "Passure'

Criiob' tP"*baca sYair ilagaligo)

,-t tr-f ."t"ntt'ngkan syair-syairnya

Yang dbiasanYa diPilih datt
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EE Puang ,addampengengengi
atamMu Puang,
Puang Makkata,e..
Ri Nanna Laa llaaha'lllallah,
M u ha m ma da rra su I u ll ah,
AssampEakko Nabi,
Attuala'ko Mataika',
Nalinrungiko Umma'mu,
Ri Atanna Laa Ilaaha'lllallah,
M u h a m mad arrasu I ull ah.
Artinya :

Wahai Tuhan kami, ampuni hamba-
Mu wahai Tuhan,
Tuhan yang memiliki hamba-Nya,
Bagi hamba-Nya Laa llaha'illallah,
Muhammadarrasul ullah,
Tepislah bala wahai Nabi,
Tolaklah bala wahai para Malaikat,
Dikau akan dilindungi/dibela oleh
umatmu,
Bagi hamba-Nya Laa
llaaha'illaha'illallah,
Bagi hamba-Nya Laa llaaha'lllallah,
Muhammadarrasulullah.

berada dalam rangakaian itu. PanrE
Bola berada pada posisi memegang
Posi Bola lalu meneriakkan
"Bismillah Allahu Akbar, PaEnrE'niii
!". Maka para "Pappatettong" (bala
bantuan pendirian rumah) menarik
tali dari dua arah. Sementara itu
sebagian dari mereka menahan
batang-batang, tiang agar tiddk
bergeser dari tempatnya. Adapula
yang bersiap memegang "jEngka"
untuk menahan berdirinya Tibang
pertama ini.
Setelah Tibang pertama berdiri dan
di tahan oleh "jEngka", disusullah
pendirian Tibang kedua. Ketika
Tibang ini berhasil ditegakkan,
dipasanglah "arateng" (balok
lembaran kayu untuk merangkai
tibang demi tibang pada sebelah
bawah). Demikianlah selanjutnya
hingga ke-4 Tibang berhasil
ditegakkan. Selanjutnya
dipasanglah'bare" (balok lembaran
kayu untuk merangkai tibang demi
tibang pada sebelah atas).
Kemudian diperbaikilah letak dan
lurus rangka bangunan yang telah
didirikan itu. Maka prosesi
Mappatettong Bola dinyatakan
berhasil dilaksanakan.

Adapun halnya dengan
pemilik rumah, sepasang suami
isteri itu mengenakan pakaian
terbaiknya lalu duduk berdampingan
menyaksikan prosesi Mappatettong
Bola. Keduanya menyaksikan para
tetangga, sahabat dan kerabatnya
bermandi peluh dalam membantu
pendirian rumah mereka dengan
penuh keharuan. Maka tertanamlah
budi budi dan rasa kesetiakawanan
terhadap masyrakatnya. Timbullah
kebanggaan dan rasa syukur yang
amat dalam sebagai bagian dari
keluarga dan masyrakat gotong
royong ini. Setelah prosesi
Mappatettong Bola dinyatakan usai,

an
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dengan Syiar
bernafaskan
berikut:

Elong yang
Tauhid,sebagai

Mappatettong Bola (mendirikan
ru mah).

Fajar telah menyinsing, para
tetangga, sahabat dan kerabat telah
berdatangan dengan membawa
kesiapanyna masing-masing. Ada
yang membawa 'pattunrung' (palu
besar yang terbuat dari kayu), tuluu
(tali temali), panroli'(linggis) dan
lainnya. Mereka semua bersiap dan
tunduk para arahan "PanrE Bola"
sebagai pemimpin kegiatan.
Kemudian mereka disuguhi
makanan dan minuman sebagai
sarapan pagi.

Tibang (rangkaian tiang)
pertama yang didirikan adalah
tibang dimana tiang Posi Bola
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untuk mengedepankan nilai "pessE"
(solidaritas). Bahwa asaz ini
senantiasa berada sebagai
pelindung yang membentengi "siri"
itu sendiri, sebagaimana Sultan
Alauddin Somba Gowa
mewasiatkan: 'Punna tEnamo
Siri'nu, paEntengngi paccEnu'
(sekira tiada lagi 'harga dirimu,
setidaknya tegakkanlah
solidaritasmu). Maka dalam hal ini,
"pessE' sebagai suatu rasa
solidaritas adalah merupakan wujud
utama dari rasa kesetiakawanan.

Masyarakat Bugis dengan
kekayaan philosofi Budayanya
senantiasa menempatkan "Siri na
PessE' sebagai roh utama dalam
penyelenggaraan adat dan
tradisinya dari waktu ke waktu,
termasuk dalam hal ini adalah
prosesi Mappatetteng Bola. Bahwa
dalam menyelenggarakan suatu
kegiatan bersama (gotong royong),
ada beberapa hal yang senantiasa
ditanamkan sebagai roh luhur dari
kegiatan itu yang nampak pada
prosesi ini, adalah sebagai berikut:
Siri Sipakatau (harkat saling
memanusiakan) yang dinampakkan
oleh pihak pemilik rumah yang
menghaturkan undangan kePada
para tetangga, sahabat dan kerabat
untuk memohon bantuannya. Hal ini
memungkinkan jika keluarga pemilik
rumah itu memiliki jalinan
Silaturrahmi yang terpelihara erat
dengan para tetangga, sahabat dan
kerabatnya. Sementara itu, sYarat
utama terjalinya silaturrahmi
hanyalah apabila seseorang saling
menghargai satu sama lainnYa.
Bahwa setiap diri dikehendaki oleh
tatanan kehidupan bersosial untuk
saling peduli dengan didasari saling
memuliakan antar sesama manusia,
sebagaimana disebut dalam
khazanah Siri, Yakni :

Kultur Mappatettong Bola sebagai
suatu kajian phylosofis
Kesetiakawanan Nasional

I

!4

i

I

I

I

I

keduanya segera mempersilahkan
kepada khalayak Pappatettong
untuk menikmati hidangan yang
telah disiapkan.

Pada masyrakat Bugis dan
Sulawesi Selatan pada umumnya,
ada dua azas yang senantiasa
ditanamkan pada kepribadian dan
kehidupan bermasyrakatnya, yaitu:
Siri na PessE (Harga Diri dan
Solidaritas Kemanusiaan). Sebagai
suatu pribadi, maka "Siri" adalah
pilar yang menopang kerangka
berpikir dan prinsif mutlak Hak
Azasinya sebagai manusia yang
menjalani kehidupannya. Maka para
orang tua-tua senantiasa
menekankan dan menanamkan
prinsif "Siri' ini dengan ungkapan
yang tak terbantahkan (mutlak),
antara lain:
Siri'Emi Natotau, narEkko' dE'ni
Siri'E, maddupatau mani asengna
(karena adanya Sirilah sehingga kita
pantas disebut sebgai manusia, jika
sekiranya tiada lagi Siri, maka kita
hanyalah berbentuk manusia
adanya).
Naiyya Siri'E,sunge'naranreng,
nyawa nakira-kira (sesungguhnya
Siri itu, melekat pada jiwa, nyawa
taruhannya).

Maka dalam hal ini, Siri yang
pengertian sempitnya sebagai
'malu" serta mencakup pengertian
luhurnya sebagai harkat dan
martabatdiri atau harga diri adalah
suatu nilai yang paling sacral.
Sementara nilai yang menyangkut
aplikasi diri sebagai warga suatu
komunitas keluarga, masyrakat dan
bernegara hingga sebagai dari
'warga ras manusia", dituntut pula
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Slpakkiade'Sipakatau (saling
memanusiakan sebagai manusia
beradab). pessE MabbalirEso
(eolidaritas dengan saling
membantu) yang diwujudkan oleh
masyrakat terhadap sesama
anggota masyarakatnya. Suatu
upaya yang tergerak dari ketulusan
hati berkat penghargaan pemilik
rumah yang telah mengundangnya
dengan penuh hormat antar sesama
'pribadi Siri" (srastn).

Suku Bugis adalah bagian
dari suatu Bangsa yang besar, yaitu
Bangsa lndonesia. Maka
penjabaran 'Siri PessE seyogyanya
diaplikasikan dalam suatu wujud
'Kesetiakawanan nasional" yang
dijiwai dengan unsur-unsur yang di
maknai dalam tinjauan Siri,
yakni:SrpakkEade' (saling Tertib),
SipakaeEnrE' (saling meninggikan),
sipakalebbi (saling menghargai) dan
sipakatau (saling memanusiakan).
Kemudian dalam memaknai rasa
kesetiakawanan, senantiasa dijiwai
dalam ranah PessE, yaitu: "Marebba
Sipatokkong, Malii' Siparappe',
Maliluu Sipakainge', Siruii'MenrE
Iessiru/ Noo'"(ika jatuh akan saling
menegakkan, jika hanyut akan
saling menghela, jika khilaf akan
saling mengingatkan, saling menarik
ke tempat tinggu tanpa saling
menarik turun).
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