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atas limpahan rahmat

Iuii syukur saya haturkan pada Allah swT
I dan anugerah nikmat yang telah diberikan,

sehingga dapat

menyelesaikan karya ini. Sungguh merupakan suatu kebanggaan dan
kcbahagiaan tatkala gagasan serta setumpuk ide yang sebelumnya

hanya bersemayam dalam benak kini telah mewuiud dalam rupa
buku.

jt

Karya ini merupakan upaya mengajak pembaca untuk menelusuri

sisi-sisi penting dari kiprah ordng-ora ng Bugis dalam panggung sejarah
masa lampau serta pentas realita kehidupan kekinian. Perikehidupan

manusia Bugis yang berlandaskan falsafah budaya lokal, telah
terbukti membawa etnik ini tamPil di antara deretan nama orilngorang sukes dalam dunia usaha. Dengan demikian, nilai-nilai siri'
yang berhubungan dengan harga diridalam arti luas mampu menjadi

energi penyemangat bagi orang-orang Eugis dalam mewujudkan

ekistensi menjadi kaum entrepreheur yang handal dalam berbagai
lapangan usaha (dunia bisnis).

Buku ini awalnya merupakan disertasi saya, saat menyelesai
jenjang pendidikan doktoral pada Program Pascasariana Universitas
Hasanudddin. Setelah melalui beberapa perbaikan dan penyesuaian

format, maka tampillah ia men.iadi sebuah buku. Untuk itu,
v

viii

-Andi Inra KesuDla

menyadari bahwa karya ini bukanlah
prestasi tunggal, maka izinkan
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lupa saya haturkan kepada: prof.
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UNM); prof. Or. Uj. nabihatun tdnr,

para pembantu dekan; para
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Terima kasih kepada yang saya
hormati orang tua tuaku Andi
lndra Chandra Opu To Tenri Bali
dan Hj. Andi trtursiah parise patunru

yang dengan ketulusan dan
keikhlasannya serta kesaOarannya
membesarkan dan membimbing
saya. Mereka berdualah

yang
mengantar saya ,,mita deceng,,.
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Teristimewa ucapan terima kasih saya peruntukkan kepada
Drs. Andi Musaffar Syah Fachruddin, yanB telah menemani dengan
penuh perhatian, kesabaran dan pengorbanan hingga mencapai cita-

cita; buah hati saya Andi Caezar To Tadampali dan Andi Caesar To
Tadampare, yang telah memberi inspirasi dan motivasi kepada saya.

Akhirnya, saya berharap semoga karya

ini menjadi

bacaan

bermanfaat dalam upaya menemukenali kembali wajah kebugisan
klta hari ini.
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l

anusia Bugis dan warisan budayanya adalah dua hal maha sexi
J- Y Lyang pantas dilirik sebagai sasaran bldik telaah ilmiah. Tidak

l\ /'f

henn jika perihal kebugisan, selalu mengundang hasrat intelektual
banyak peneliti untuk menjamahnya. Dengan demikian, wajar jika
berbagai literatur yang memilih wacana Bugis sebagai unit analisis
menempati tempat penting dalam dunia perbukuan hingga kini.
Andi lma Kesuma adalah salah seorang peneliti yang ikut ambil

bagian dalam upaya mengajak banyak pihak menziarahi sisi-sisi
kelampauan dunia Bugis. Bahkan melalui karya tulisnya, guru besar
antropologi ini telah menyumbangkan banyak ide dan informasi
berharga terhadap upaya penemukenalan lebih jauh tentang seiarah
dan kebudayaan salah satu etnik terbesar di Nusantara ini. .

Setelah sukes dengan karya monumentalnya yang bertajuk
"Migrasi dan Orang Bugis" yang menyoal perihal kipnrh etnik ini
di
Malaysia, kini ia hadir kembali membentang dunia Bugis dalam telaah
Antropologi Ekonomi yang diberi judul,, Moral Ekonomi Manusia
Bugis,,.

Lewat buku yang disunting dari disertasi doktornya ini, ia
menguraikan tentang jiwa dan semangat kewirausahaan orang
Pammana Wajo yang dihubungkaitkan dengan latar belakang dan
filosofi Bugis. Sebut saja ungkapan ,,siri,-emmi

rionroang

x

ri

lino,,

Bugis
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xi

siri saja yang menjadi modal untuk hidup di dunia), dianggap

energi penyemangat dalam segala aktivitas dan tindakan
ia yang telah mengantar orang-orang Bugis meraih sukses

i

m hidup. Demikian pentingnya hal ini sehingga pengingkaran
rdapnya dianggap telah menghianati makna dan nilai-nilai
nsial ke-Bugis-an.
Penulis asal wajo inijuga menguraikan bahwa dalam pandangan
ng Bugis Pammana, hakekat hidup atau

ekistensi seseorang sangat

kan oleh implementasi siri'dan seberapa giat usaha yang
kukan sehingga dapat hidup mapan. Karena itu, ada ungkapan yang

ung makna filosofi yang dalam yakni "resopa temmangingi
letei pammase dewata" (hanya usaha sungguh-sungguh atau kerja
yang mendapat pertolongan dari yang maha kuasa).

lmplementasi makna falsafah ini, tampak dalam berbagai
usaha dengan menjadikan rekan seetnik sebagai partner
ha. Karena itu, tidak heran jika asal-usul, adat-istiadat, dialek
aya), dan simbol suku lainnya kerap dijadikan pertimbangan

a dalam menjalin kerjasama. Pertimbangan ini, tidak hanya
dllatari oleh alasan keluarga/kerabat, tetapi karakter etnik lebih
merupakan dasar terjalinnya jaringan usaha.

.

Disisi lain diakui bahwa pertalian antara filosofis dan transformasi

sosial budaya dengan kewirausahaan orang Pammana Wajo, telah
men.iadi fenomena dalam masyarakat yang mencerminkan terjadinya

gerak menurun dalam wirausaha dan kewirausahaan

di

Sulawesi

Selatan. Karena itu, diperlukan upiya yang sistematis dan berkelanjutan

untuk mempertahankan ekistensinya di masa mendatang.
Upaya resistensi tersebut, menurutnya tampak dengan berusaha

menggali makna filosofis yang terkandung dalam budaya Bugis yang

mendukung lahirnya jiwa enterpreneur seperti: pangaderrang,
silellung sirui, pendidikan dalam keluarga, kemampuan memberi

BAB I
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U
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Pentingnya Kajian
ajian

tentang kewirausahaan di kalangan etnik
.antropogis
ertentu di lndonesia, masih sangat minim. Hal ini disebabkan
na masih rendahnya perhatian dalam mengamati kehidupan
rausahaan yang dikaitkan dengan etnik suatu suku dan
sulitnya
en8aplikasikan teori-teori antropologis yang lahir di barat

dalam

idupan para kewirausahaan,di dunia di timur, dimana
struktur
ial dan agregasi sosialnya yang sangat jauh berb€da.
lndonesia adalah sebuah netara prural ditandai
dengan adanya
itar 500.kelompoketnis, yangyang menggunakan
lebih kurang

250_

n dialek bahasa, 17 hukum adat,6 agama yang diakuisecara
resmi
10o-an kepercayaan dan adat istiadat. Masyarakat
lndonesia
ng majemuk itu, ditandai dengan karakteristik
segmentaris atas sub

udayaan yang berbeda, termasuk struktur sosial,
nilai-nilai dasar
n kuatnya intensitas konflik, integrasi sosial dapat
dicapai dengan

ercif serta tinggi rivalitas antara etnik dan kelompok (Furnival,
513-530; Berghe, 1969: 67-68).

Struktur masyarakat lndonesia, secara anatomis relatif
unik.

.9ada tataran horizontal, terdapat
kesatuan sosial

berdasarkan

1

a
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x

peluang, dan falsafah hidup. Bahkan perkawinan seetnisjuga dianggap
sebagai faktor pendukung dalam proses pewarisan nilai-nilai budaya
sehingga kecenderungan ini masih tampak hingga sekarang.

Satu hal yang menarik dari upaya mempertahankan eksistensi
sebagai enterpreneu4 yakni sekarang ini jaringan kerjasama tidak mutlak

seetnis tetapi di luar etnis juga telah terjalin. Dalam pengertian bahwa
bukan lagi rumpun yang dijadikan parameter untuk menjalin hubungan,
melainkan jenis produk dan prospek usaha
menjadi ukuran utama.

fang

wujud keperihatinannya terhadap
transformasi sosial atas jiwa kewirausahaan di kalangan orang-orang
Bugis dewasa ini, mendorong ia mengajukan beberapa rekomendasi
Kerisauan sekaligus

ilmiah, yakni: (1) diharapkan senantiasa terjadi prosds pewarisan
nilai-nilai budaya kepada generasi, sehingga makiii philosofis
yang terkandung dalam pesan kultural tidak hilang oleh pengaruh

I
I

tranformasisosial akibat modernisasi; (2) penemuan kembali hakikat
jiwa enterpreneur hanya dapat dilakukan secara efektif melalui
upaya

identifikasi secara ilmiah nilai-nilai apa saja yang dulu pernah ada
dan apa saja yang telah hilang; dan (3) perubahan paradigma dalaiT
pengembangan jaringan usaha sangat diperlukan, yakni tidak mutlak

I

dilakukan hanya sebatas dalam tetapi juga di luar etnik sepanjang
memiliki prospek yang menguntungkan.
Semoga karya

ini menjadi

bacaan menarik untuk melengkapi

informasi tentang kajian kebugisan. Akhirnya, kami
li

dari

Rayhan

lntermedia mengucapkan banyak terima kasih atas kepeicayaan ibu prof.
Dr. Andi lma Kesuma, M.pd menerbitkan karyanya pada penerbit
kami.

il

Redaksi,
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A. Pentingnya Kajian

Lf ajian antropogis tentang kewirausahaan di kalangan etnik
-Nt"rt"nt, di lndonesia, masih sangat minim. Hal ini disebabkan
karena masih rendahnya perhatian dalam mengamati kehidupan
kewirausahaan yang dikaitkan dengan etnik suatu suku dan sulitnya

mengaplikasikan teori-teori antropologis yang lahlr di barat dalam
kehidupan para.kewirausahaan,di dunia di timur, dimana struktur
sosial dan agregasi sosialnya yang sangat jauh berbeda.

lndonesia adalah sebuah negara prural ditandai dengan adanya
sekitar 500 kelompok etnis, yangyang menggunakan Iebih kurang 250_
an dialek bahasa, 17 hukum ada! 6 agama yang diakuisecara resmi

serta 100-an kepercayaan dan adat istiadat. Masyarakat lndonesia
yang majemuk itu, ditandai dengan karakteristik segmentaris atas
sub

kebudayaan yang berbeda, termasuk struktur sosial, nilai-nilai dasar

dan kuatnya intensitas konflik, integrasi sosial dapat dicapai dengan
koersif serta tinggi rivalitas antard etnik dan kelompok (Furnival,
1980: 613-630; Berghe, 1969: 67-68).

Struktur masyarakat lndonesia, secara anatomis relatif unik.
Pada tataran horizontal, terdapat kesatuan sosial berdasarkan
1

I
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perbedaan agama dan kepercayaan, dialek
adat istiadat dan budaya,
kedaerahan serta suku-suku bangsa yang oleh
beberapa kalangan
dianggap memiliki perbedaan cukup tajam. Sedangkan
pada

sudut
vertikal ditandai oleh stratifi kasi berdasarkan geneologis,
ekonomi,
maupun ilmu pengetahuan danjasa_jasa baik atau
lainnya. Darisudut
vertikal struktur lndonesia dibagi menjadi
lapisan atas, menengah,
dan bawah. Kemajemukan struktur masyarakat
tersebut berdampak
pada keberagaman usaha ekonomiyang
dilakukan dalam pemenuhan
kebutuhan hidupnya, tergantung kondisi dan peluang
yang tersedia.
Kemajemukan yang merupakan realitas

fisik dalam struktur
horizontal dan vertikal berpengaruh
atau paling tidak berkaitan
baik secara langsung maupun tidak langsung
dengan kehidupan
sosial lainnya dalam interaki a
d

ipa

n

da

n

g

a

ga

k ku n o, teta pi

o"J"tljr:':ff

:rl,:il'-fi ff *I;

menganggap relevan, seperti: Taine
dalam Shadily (1980: 136-191),
yang mengemukakan bahwa lingkungan
berpengaruh terhadap sifat
dan perilaku manusia. Arti lingkungan
termasuk geografis daerah dan
kondisi yang sebelumnya dinyatakan
heterogen dan majemuk. Karena
keluarga merupakan ringkungan sosiar
budaya pertama dan terdekat
dengan seseorang, apalagi anak yang
bersosialisasi, maka keluarga
merupakan faktor pembentuk sifat_sifat
dan kepribadian. Ual ini pada

gilirannya, mempengaruhi sifat-sifat
kewirausahaan orang p"rnrn"n"
Wa.io.

Pandangan

atau stereotype terhadap suku_suku

bangsa,

misalnya: orang Cina ekklusif, kikir
dalam berdagang tetapi uiet;
orang Arab dan rndia pedagang (enterpreneur)
yang uret dan reratif

royal dan terbuka, tetapi ekklusif dalam
amalgamasi_asimilasi
dengan suku lain. Bahkan stet

rrffH"r"r* .,::jT:f

diberikan kepada masyarakar
fanatik dengan iilsafat moradeko

to

*f:

Wojo,e rd",no nopopu*onq.
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Merdeka orang Wajo adatnya yang dituakan atau didahulukan.
Podongkong-odongkongen'no

to

Wajob noposugil<en,, arlinya,

pedagang-perdagangannya orang Wajo menjadikan
mereka kaya,
khusus di kalangan sesama orang Bugis-Makassar.
Etnik Bugis yang mendiami daerah Bugis saat initersebarjuga
di
daerah-daerah yang dihuni suku Mandar, Makassar
dan Toraja. Selain
jumlahnya yang cukup besar dan hidup
dalam berbagai sektor mata

pencaharian atau profesi, interakinya dengan
suku bangsa lainnya
pun beragam. pada intenlsi itu, langsung
atau tidak rasa afiliasi,
identifikasi, dan ikatan kuhur serta emosional
terjadi secara intens
melalui kesamaan dialek, adat, bicara, budaya, daerah
serta asalsuku.
Di sisi lain pandangan bahwa orang Bugis melakukan

migrasi
bukanlah semata-mata oleh faktor ekdnomis,
tetapijuga oleh faktor

non ekonomi, antara lain tidak adanya ketentraman jiwa.
Hal ini
dapat dilihat pada ungkapan filosofis seperti:,,engka
pasa ri lipukku
balanca ri kampongko ulanco mabela ininnawa_mi
usappa,,.
Makna

kata ininnowo pada kalimat tersebut, yakni
ketentraman jiwa. Dengan

demikian, dapat diketahui bahwa tidak hanya
karena faftor perang

yang mendorong mereka bermigrasi, juga
dan terutama karena
kehilangan kemerdekaan.

Hal ini terungkap dalam ungkapan filosofi
orang Bugis Wajo
yakni Moradeko to-Wojoe,e odb,mi nopopuwang
(Rakyat Wajo itrr,
merdeka hanya hukumlah yang dipertuan).
Karena itu, jika dalam
sistem penyelenggaraan pemerintahan hukum

tidak ditegakkan,

maka orang Bugis Wajo berduyun-duyun
ke negeri lain sebagaitanda

protes pada kezaliman pemerintahan. pandangan
ini perlu terus
ditelusuri, sehingga dapat dipahami secara mendalam

faktor_faktor
penyebab pindahnya orang Bugis, khususnya
Bugis Wajo ke daerah
lainnya, khususnya kehidupannya sebagai
wiraswasta.

4
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Pandangan lainnya, berkaitan dengan situasi politik ya

mendorong mereka meninggalkan negeri kelahirannya kare
pemerintah dianggap sudah melanggar aturan-aturan ad
pernerintahan. Orang Bugis Waio lebih memilih kebebasan unt
melakukan moblitas dalam bidang kewirausahaan dairpada bid
politik (pemerintahan). Hal ini dapat dilihat pada kurangnya perhati
masyarakat terhadap pemerintahan, ditandai oleh tidak pernah

terjadi demontrasi dalam bentuk penolakan terhadap kebijakan
pemerintah, yang penting bagi meraka adalah pada perdagangan
tetap berputar.
Dalam penBertian lain bahwa dorongan makna filsafat hidup

yang berkaitan dengan "kebebasan", terkait dengan kediriannya
seb€ai individu yang harus dihargai dan dorongan sebagai peniaga

serta situasi mereka yang berada dalam kemiskinan. Terakhlr
yang disebutkan yaitu faktor kemiskinan, dan tidak mungkln
memperbaiki kehidupannya di tempat kelahirannya, maka mereka

pun meninggalkan negerinya untuk mencari lapangan kehidupan
yang lebih baik.

Gelombang besar migrasi di Sulawesi Selatan, khususnya dl
daerah Wajo terjadi pada abad ke-17, dimana pada abad tersebut
daerah Wajo terlibat dalam perang dengan daerah tetangganya yang

berakhir dengan hancurnya Wajo dan ibukotanya Tosora pada 1670.
Tosora sekarang masih yang merupakan sebuah dusun di kecamatan

Pammana. Peristiwa tersebut menyebabkan orang-orang Wajo
terpaka menyingkir daritanah leluhur mereka untuk mencari nafkah
di perantauan. Orang-orang Waro pada masa itu membentuk suatu
komunitas di kota Makassar yang dikepalai oleh Kapitan Wajo sebagai

pemimpin yang mengarahkan untuk bergerak atau melakukan
mobilitas perdagangan (TobinC, 1977I.

MofilEkonomi tMohusin)

Bugis
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erah yang paling banyak dituju oleh para migEn ini
Ith Makassar, karena saat itu merupakan rute perdagangan
al antara Eropa, Arabia, lndia dan benua-benua lainnya
kepulauan Maluku. Hal ini pula yang mendasari bahwa
ng Bugis Wajo pandai bergera( berlaya4 dan berdagang, karena

kln lama makin banyaklah orang Bugis wajo di Makassar yang
hm perkembangannya bekerja di berbagai bidang baik sebagai
pobbolu$olu, podongkong, popplele, pengusaha industri, hotel dan
trbagainya.

Memang tidak semua dimensi kehidupan berkaitan langsung

drngan ikatan etnik serta kultur dan emosional

sebagaimana

dlkemukakan sebelumnya. Apalagi karena keberagaman etnik,

namun nampaknya untuk etnik Bugis Wajo khususnya dikenal
mempunyai identitas tersendiriyang lebih melekat pada dirinya yaitu
Sebagai pedagang (kewirausahaan), sebagaimana halnya dengan
ordng Toraja sebagai pengrajin sepatu, orang Sidrap dan Soppeng
yang berprofesi sebagai pengrajin emas dan besi, orang Jeneponto,
Pangkep, Takalaryang berprofesi sebagai tukang beca( Gowa, Maros
dan Takalar sebagai buruh bangunan, penjual roti keliling dari Selayar

(Hugo, 1978).

teEebut yang tertuang dalam bentuk
Occupotionol Cluster ond Choim Migrotion (pengelompokan
Pandangan Hugo

pekerjaan), merupakan bentuk-bentuk keberagaman usaha yang
dilakukan masyarakat yang didorong oleh berbagai faktor, termasuk

faktor motivasi, budaya, dan faktor-faktor lainnya.
Kajian

ini akan lebih ditekankan pada profesi

kewirausahaan

para wiraswastawan (enterpreneurshrpJ etnik Bugis, dihubungkan
dengan falsafah Bugis Wajo, yaitu kemerdekaan lomarodekangl dan

hafta (osogikengl yang diperoleh antara lain dengan berwirausahaswasta. Dari faktor itu, berkembanglah istilah yang identik dengan

6
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stereotype podongkong to Wojo'e (Pedagang orang Wajol atau Sugi'i

to Wajo'e odongkongeng'no nopakkopong; kaya orang Wajo karena
mengutamakan perdagangan atau berdagang.

Memang eknik Bugis Wajo cukup banyak berprofesi sebagai
wirausaha dalam berbagai bidang, mereka biasa disebut dengan
aks.ivitas pddo ngl<ang (pedagang), pabbol u-bo I u (peniuall, po ppolele

(distributor). Pekerjaan sebagai podangkang, pobbolu-balu atau
pople/e tersebut, mulai dari bahan makanan dari hasil pertanian
sampai produk insdustri, baik yang dikelola dengan peruntukan
lingkungan sekitar rumah atau komplek tertentu, pasar-pasar
maupun sebagai pemasok, pengelola sampai pemegang saham
dan pekerja. Dalam hal sandang, sebagai pengelola konveki, toko,

penyalur kain-kain dan pemilik usaha penenunan sutera hingga
untuk perlengkapan rumah (papan) seperti bahan bangunan, kayu,
batu-batuan, termasuk meubel dari kayu sampai berbagaijenis besi
dan keramik. Demikian pula pangan seperti beras, rempah-rempah,
kakao, cengkeh, palawija, dan lain-lain. Kemudian juga mengelola

hotel dan industri baik industri rumah tangga maupun industri
menengah lainnya.
Etnik Bugis Wa.io tersebut, yang berprofesisebagaiwiraswasta pada

awalnya berasal dari daerah Pammana. Orang-ordng Bugis dari daerah

ini dalam mengembangkar usahanya bukan hanya di Wajo tetapi ,uga
di daerah-daerah lainnya. Pammana adalah wilayah Bugis Wajo yang
terletak di sebelah utara lbukota Kabupaten wajo. Kondisigeografis dan
demografis yang kurang memungkinkan penduduknya untuk bekerja di

seKor pertanian, menyebabkan sebagian besar masyarakatnya bekerja

di sektor wiraswasta baik di daerahnya sendiri maupun bermigrasi ke
daerah lain seperti, Makassar, Sinjai, Bantaeng, Pare-pare, Polmas,
Mamuju, Kolaka, Kendari, Luwu, Surabaya, Jakarta, samarinda, Kutai,
Baniarmasin, Malaka, Riau, Batam, 5ingapura, dan Johor.
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yang
Orang Bugis Pammana memiliki ciri dan karaKer khas
yang ada di
membedakannya dengan etnis Bugis pada umumnya
pengelana
Sutawesi Selatan. orang-orang Bugis Pammana termasuk

(padongkong, pabbalu-bolu'
{pengembara) dan pedagang ulung
Pammana
popplele). Hampir semua negeri didatangi orang Bugis
dan iklim yang
Wajo, terutama jika dianggap ada peluang bisnis
menjamin kebebasan untuk berusaha'
betapa sifat
Perumpamaan itu, tidak lain untuk menunjukkan

pribadi orang
kewirausahaan telah mendarahdaging pada setiap
Pammana

wajo sekaligus merupakan ia6 diri sifat itu dituntun

labo"
dari pesan leluhur "aja mumaelo natunai sekke' naburuki
Orang
terhina oleh sifat kikir dan hancur oleh sifat boros)'

Uangan
pada Prinsip le'Ilu
Bugis Pammana Wajo pada umumnya memeBang
yaitu: Tou'E Dewoto'
Ampikoleno To Waio,E (tiga prinsip hidup)

i

pada Allah
siri'E ripodoto rupotau, siri'e wotakkdle (Ketakwaan
nsa malu pada.orang lain dan pada diri sendiri)'

SWT'

oranB Bugis Pammanayang menjadi pionerawal berkembangnya
luas'
jiwa wiraswasta Bugis Wajo yang hingga dewasa inidikenalsecara
mempunyai
dimana telah digeneralisasi bahwa orang BuBis wajo'

suku bangsa
kelebihan dalam profesi yaitu kewirausahaan' Sebagai
wiraswasta, menarik dikaji faktor pendukungnya'
yang

berlatar

sebab sebagai
bentuk kerjasama dan sistem pengelolaan usahanya'
leluhurnya pada
satu etnik, paling tidak latar belakang keberadaan
perusahaan
beberapa periode lampau, justru dapat mengembangkan

di luar sektor Pemerintah.

orang Bugis
Mengenai latarbelakang kewirausahaan leluhur
bukti fisik pada
Pammana, dewasa ini masih dapat disaksikan melalui
penyimpanan
situs berupa makam. Demikian pula gedung temPat
geddongnge' Makambarang dan uang yang terkenal dengan nama

besar leluhur
makam yang ada menunlukkan bahwa sebagian
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orang Pammana yang hidup diawal abad ke XVll adalah pedagang
(wirausaha) yang terkenal karena telah melakukan perdagangan
dalam dan luar negeri. Selain itu, juga dibuktikan oleh temuan
alat-alat
rumah tangga keramik China dan brankas yang ramai diperdagangkan
secara internasional banyak ditemukan dalam masyarakat pammana.

Nilai kewirausahaan yang telah melekat bagi pribadi orant
Bugis Pammana Wajo pada umumnya telah membuat omng-orang
teBebut dikenal dengan perhitungan yang cermat. Akibatnya,
banyak yang menganggap bahwa sifat yang penuh perhitungan
tersebut menyebabkan orang Bugis pammana Wajo pada umumnya
sulit mengeluarkan dana untuk keperluan selain dagang, termasuk
untuk keperluan menyekolahkan anaknya.

Saat mengadakan penelitian, tampak dua orang bocah yang
lagi menggeluti usaha cuci mobil milik ayahnya yang sementara
menghentikan pendidikannya

selama 1 tahun untuk

bekerla

mengumpulkan dana untuk melanjutkan pendidikan yang lebih
tinggi. Hal tesebut menunjukkan bahwa orang bugis Wajo berhasil
bukan hanya sebagai pedagang, pengusaha tetapi juga dalam aspek
pendidikan dan biroknsi.

Ada beberapa penelitian terakhir yang berhrrbungan dengan
kewirausahaan orang Bugis Wajo yang perlu dikemukakan dalam
tulisan ini, yaitu: Pertama: Hasil penelitian Abdullah (1985) Studi

tentang Perdnan Birokrasi Lokal dalam lmplementasi program_
Program Pembangunan di Sulawesi Selatan; Kedua: ldrus Abustam
(1989)tentang Gerak Pendudu( pembangunan dan perubahan Soslal
di Sulawesi Selatan; Ketiga: Hasil penelitian Clifford Geertz (1971)
tentang Sejarah Sosial dan Sosiologis Ekonomi lndonesia; Keempat:
Hasil penelitian Hamid Abdullah (1984) tentang perubahan Sosial di
Kalangan Keturunan Bugis di Linggi dan Kesannya ke Atas Masalah

Kepemimpinan.
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Sehubungan dengan keempat penelitian tersebut, penelitian
tentang kewirausahaan orang Pammana Wajo dalam transformasi
sosial budaya masih memiliki kelayakan karena Penelitian ini lebih
spesifik. Pertama, Subyek penelitian Abdullah, lebih menunjuk kepada
semangat persaingan antara kekuatan non material dan etos kultural

yang berdimensi sosiologi, sedangkan dalam penelitian ini, lebih
menunjuk kepada kemunculan kewirausahaan orang Bugis Pammana
Wajo dalam transformasi sosial budaya. Kedua,6erak penduduk,
Pembangunan dan Perubahan Sosial di Sulawesi Selatan (Abustam,

1989) lebih menun.iuk kepada gerak penduduk dan perubahan
sosial pada masyarakat petani di Sulawesi Selatan, sedangkan pada
penelitian ini, lebih menunjuk kepada aspek kewirausahaan orilng
Bugis saja. Ketiga, Subyek penelitian Geeft yang lebih menekankan

pada bagaimana jaringan hubungan wiraswastawan
a

dengan

pedagang dan munculnya berbagai jaringan dagang, sedangkan
dalam kajian ini lebih menekankan pada satu etnik yaitu etnis Bugis

dalam benwiusaha, dan Keempat, subyek penelitian
Hamid Abdullah (1984) yang diaiukan di Universitas Malaya,
lebih menunjuk pada bagaimana etos kerja bagi perantau Bugis,
khususnya di Bugis keturunan di Linggi, sedangkan dalam kaiian ini,
Pamana Wajo

subyek penelitiaannya adalah bagaimana transformasi sosial budaya
wiraswastawan orang Bugis Pammana Wajo diSulawesi Selatan'
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka masalah
dapat dirumuskan dalam bentuk proposisi sebagai berikut: Jiwa dan

semangat kewirausahaan orang Bugis Pammana Wa.io berkaitan
dengan latar belakang dan filosofi orang Bugis waio. Pertalian antara
filosofis dan transformasi sosial budaya dengan kewirausahaan orang
Pammana Waio, telah meniadi fenomena dalam masyarakat Yang
mencerminkan keterkaitan entrepreneur

da

enterpreneurship di

Sulawesi Selatan. Sejalan dengan ini, maka diperlukan adanya upaya

i

I
I
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yang sistematis berkelanjutan (susto,noble) dalam transformasi sosial

budaya kewirausahaan orang Pammana Waio diSulawesi Selatan.

Wajo dalam transformasi
sosial budaya dijadikan pilihan kajian dengan tujuan, sebagai
Kewirausahaan orang Pammana

berikut: Pertama, memberikan gamba*hlatarbelakang dan fi losofis
kewirausahaan orang Bugis Pammana Wajo dalam transformasi
sosial budaya; Kedua, memahamifaktor pendukung dan penghambat

kewirausahaan ordng Pammana Wajo dalam transformasi sosial

budaya di Sulawesi Selatan; Ketiga, untuk mengetahui sistem
pengelolaan usaha kewirausahaan orang Pammana Wajo dalam
transformasi sosial budaya di Sulawesi Selatan, dan Keempat, adanya

temuan baru dalam penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi
teori yairg berlaku pada transformasi sosial budaya, khususnya
I

I

kewirausahaan yang diteliti yang secaE universal akan berlaku pula
pada lokasi lain yang mempunyai kemiriPan dengan lokasi yang

diteliti.
B. Profil Bugis Pammana
1. Letak, Keadaan Alam dan Penduduk

Kecamatan Pammana terletak

di utara Kabupaten Wajo

dan

tengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Pammana
sebagian wilayah Kecamatan Pammana kurang berpotensi untuk
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hanya wilayah yang
berbatasan dengan Kabupaten Bone yang berpotensi untuk wilayah
pertanian, perkebunan, petemakan dan Perdagangan (BPS, 2003).
Adapun pusat pemerintahannya adalah Pammana yang terletak
padajarak 252 Km dariarah Kota Makassar dan 21 Km dariarah Kota
Sengkang. Kecamatan ini di batasi oleh: Di sebelah Utara berbatasan
dengan Kecamatan Majauleng, di sebelah Timur dengan Kecamatan

I
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dan sebelah
banua, di sebelah selatan dengan Kabupaten Maros
(BPS,2003)'
rat dengan KabuPaten Bone dan Maros
Kecamatan yang
Kecamatan Pammana adalah salah satu dari 14
(abupaten Waio, yaitu Kecamatan Sabbangparu' Kecamatan

di

lalla,

Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Maniangpajo'
Perwakilan

matan Pitunpanua, Kecamatan Belawa, Kecamatan
Kecamatan Perwakilan
Penrang, Kecamatan Perwakilan Gilireng'
Perwakilan Bola'
Keera, Kecamatan Tempe, Kecamatan

berdagang'
Mata pencaharian penduduk bervariasi seperti:
yang menghasilkan padi'
bertenun, bertani di sawah dan kebun

tanah, kacang hiiau' kacang kedelai dan
iagung, ubi kayu, kacang
beternak kerbau' sapi'
tembakau. Sebagian lagi hidup dengan
kambing, bebek dan aYam'
Pammana adalah 29'830
Adapun jumlah penduduk Kecamatan
kepala rumah
jiwa dengan tingkat kepadatan 184/km dengan iumlah
Pammana dalam Angka' 2003)
tangga sebanyak.7.385 (Kecamatan

2. Adat lstiadat
Bugis Kecamatan Pammana
Dalam interaksi sosial masYarakat
sopan santun sangat diutamakan'
Kabupaten Wa.io, tata krama dan
kerangka acuan bagi setiap warga
sistem sosial inilah yang menjadi
berinteraki dengan sesama
masyarakat Bugis Pammana da"lam
individu senantiasa menghormati
manusia. Dalam hal ini, setiap
maupun dari segi status sosial'
orang yang lebih tua dari segi usia
lain dalam sikap tingkah laku
Penghormatan itu tercermin antara
orang tua dianggap tindakan
dalJm berbicara, lalu lalang di hadapan
tersebut' Demikian pula berbicara
yanB tidak menghormati orang tua
suara tinggiiuga diansgap klrang
O"nr"n or.nr r"n, dituakan dengan
lainnya lnteraki antara laki-laki

sopan, dan banyak lagi contoh
melindungi dan menghormati
dengan wanita, pihak laki-laki bersifat
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wanita. Sebaliknya kaum wanita senantiasa harus patuh dan
taat pada kaum laki-laki. Bagi orang yang lebih tua harus beBifat
melindungi, menyayangi dan membimbing anak-anak. Sedangkan
anak-anak itu sendiri harus mematuhi seluruh bimbingan, Petunjuk,

saran dan petuah pihak orang tua. Hal ini berialan dengan wajar
sehingga tercipta tata pergaulan hidup yang serasi dan harmonis'
l
I

3.

t

tar Belakang Sosial BudaYa

a. Agama/KePercaYaan

A8ama dan kepercayaan masyarakat secara sosio-kultural
merupakan pandangan hidup yang memiliki peran vital dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara' Demikian

penting dan berharganya sistem keyakinan tersebut, sehingga
segenap aktivitas yang berlangsung di dalam kehidupan manusia
idealnya merupakan refleki-aplikatif dari pengamalan terhadap
kepercayaan tersebut.

Menurut hasil pengamatan di lokasi penelitian, secara umum

umat penganut agama lslam tekun melaksanakan shalat secara
keaktifannya
berjamaah di masjid-masjid. Namun demikian' dalam
sebagian
menjalankan syariat lslam, masih ditemukan adanya
tradisional
masyarakat pemeluk melaksanakan upacara-upacara
pendahulu
yang dianggapnya sebagai hasil warisan dari orang-orang
upacara
Pelaksanaan demikian terlihat disaat pelaksanaan
mereka.

yang berhubungan
serimonialantara lain upacara daur hidup, upacara
keagamaan itu
dengan mata pencaharian, dan upacara menyangkut

sendiri.
dikerjakan
Adapun ienis-jenis upacara trddisional yang masih
kini' adalah upacara daur
kebanyakan penganut agama lslam hingga
bayi' upacara
hidup di antaranya upacaG syukuran atas kelahiran
tradisional
perkawinan, dan upacara kematian' Pelakanaan upacara

Moml Ekonohi (Monusio)

Bugis

13

yang berkaitan dengan mata pencaharian pokok yang hingga kini
dilakukan kebanyakan masyarakat di Kecamatan Pammana, seperti
upacara menabur benih padi, menangkal hama, menyambut
munculnya buah padi, memulai panen, dan syukuran setelah selesai

panen. Sedangkan jenis upacara tradisional yang erat kaitannya
dengan keagamaan yang hingga kini masih banyak dilakukan oleh
masyarakat, adalah upacara perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad
sAW peringatan lsra Mi'raj, serta perayaan hari raya ldul titri dan ldul
Adha.
b. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial suatu masyarilkat berhubungan erat dengan

latar belakang pandangan hidup, watak atau sifat-sifat mendasar'
sekaligus merupakan warna dan corak dari interaki sosial Stratifikasi
yang
sosial berasal dari kata stratum sebagai .iamak dari strata
mengandung arti lapisan. Stratifikasi sosial fsociol stratification)
merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat berdasarkan
kelas secara bertingkat (hierarkis).

tidak
Stratifikasi sosial masyarakat Pammana pada hakikatnya
Selatan' Meski
berbebda dengan masYarakat Bugis lainnya disulawesi
yang pasti bahwa
sangat sulit ditentukan kapan mulai berlakunya'
lama' Menurut
tipe stratifikasi telah dikenal dao dipraktekkan seiak
Bugis-Makassar terdiri
Fridericy, bahwa pelapisan sosial masyarakat
dan ata (Mattulada'
atas 3lapisan, yakni anak karong, tomaradeka'

1975:25).
sosial
Dalam PersPektif Pelras (1984) bahwa stratifikasi
yang tertulis dalam I
masyarakat Bugis sangat sederhana seperti
yakni golongan "darah
Lagaligo dan naskah-naskah asli lainnya,
t
I

I

i

i

garis keturunan
putih" (modoro takku, yaitu orang yang memiliki
golongan orang
dengan raia, dan golongan "darah merah" adalah

L4
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biasa, masyarakat umum (tou soma'a), dan ata, (budak).
Jika ter.iadi perkawinan antara kedua golongan tersebut, maka

dapat mengangkat golongan yang lebih rendah menjadi tinggi,
dan sebaliknya menurunkan derajat golongan yang tinggi. Namun
demikian, lakFlaki yang memiliki derajat lebih rendah tidak dapat
mengawini wanita yang memiliki denjat yang lebih tinggi, sebaliknya
lelakiyang memilikiderajat lebih tinggidapat mengawini wanita yang
lebih rendah derajatnya.
Pelns (1984) menyatakan bahwa dera.iat yang paling tinggi pada
susunan hirarki stratifikasi sosia I masyara kat Bugis setelah

Ra.la

adalah

ana' Mattola", yaitu anak yang dapat menggantikan kedudukan
ayahnya menjadi raja kelak. Setelah Ana Mattola, terbagi atas dua
bagian, yakni Ana Seng'eng

dan Ana' Rajeng, yang kemudian juga

dibagi atas dua tingkatan. Kalau teriadi perkawinan antara laki-laki
dan wanita yang berbeda tingkatannya, maka kedudukan anaknya
berada pada pertengahan kedudukan kedua orang tuanya, misalnya

jika seorang Ana' Mattola mengawini wanita dari kalangan biasa,
maka anak yang lahir disebut Ana' Cera Siseng'. Selan.lutnya, jika
Ana Cera'Siseng' mengawini wanita biasa, maka anaknya yang lahir

disebut dengan Ana' Cera Tellu', jika Ana' Cera Tellu' mengawini
orang biasa, maka anaknya yang lahir disebut dengan Ampo Cinaga,
AnanB, Anakarung Maddara-dara. Dibawah dari ke semua itu adalah
masyarakat biasa (Tau Sama'a), dan Tau Maradeka, serta tingkatan
yang paling rendah adalah Ata'.
Pada masa berlakunya sistem kerajaan dibelahan bumilndonesia,

khususnya

di

Daerah Sulawesi Selatan, masyarakat Kecamatan

Pammana yang terBolong dalam etnik Bugis mengenal adanya lapisan
sosial menurut tinBkatan status dalam masyarakat, yakni:
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Arun8 (Bangsawan): anggota masyarakat yang tergolong
bangsawan pada zaman kerajaan adalah orang-orang yang
mempunyai derajat tertinggi dalam tingkatan pelapisan sosial.

Namun pada tingkat kebangsawanan dapat pula dibedakan
atas dua golonBan, yakni golongan bangsawan yang memiliki
jabatan dalam pemerintahan pada masa itu, sedikit lebih tinggi

derajatnya dibanding dengan seonng bangsawan yang tidak
mempunyai jabatan dalam pemerintahan pada masa kerajaan
berlangsung.

2.

Tumaradeka (Masyarakat Kebanyakan);

Tu ma

radeka meru paka n

lapisan sosial masyarakat yang berlaku pada khususnya di
kalangan masyarakat tergolong dalam etnis Bugis, termasuk
masyarakat Kecamatan Pammana. Status Tumaradeka dalam

struhur sosial berada pada lapisan kedua setelah

gelar

bangsawan. Kelompok masyarakat yang tergolong pada status
sosial tumaradeka adalah orang-orang yang tidak mempunyai
ikatan tertentu, kecuali pada aturan-aturam resmi yang telah
ditetapkan oleh seorang raia.

3.

Ata' (Budak); pada masa kerajaan, ata' merupakan

lapisan

sosialyang berada pada tingkat paling bawah menurut susunan

stratifikasi sosial. Anggota masyarakat yang tergolong dalam
kelompok ata', adalah orang-orang yang merupakan pesuruh
Sang Raja. Lebih dari itu, anggota masyarakat yang tergolong ata'

dianggap pula sebagai belian atau tawanan perang.
Dewasa ini, lapisan-lapisan sosial seperti ata' nampaknya sudah

bergeser menurut tingkat derajat seseorang akibat perkembangan
masyarakat itu sendiri. Sebagai akibat terjadinya perubahan pada
masyarakat tersebut, muncullah lapisan sosial baru yang mulai
nampak, terutama pada masyarakat petani yaitu (1) petani pemilik
lahan (2) petani penyewa lahan dan (3) para buruh tani. Perbedaan
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ketiga status dalam lapisan sosial yang baru tersebut, selain dapat

dilihat dari tingkat pemilikan harta benda (tingkat kesejahteraan)
masing-masing kelompo( juga ditemukan adanya perbedaan
nilai penghormatan seperti yang disebutkan di atas. perbedaan
ini
nampak pada saat melakanakn dan menghadiri upacara_upacard
serimonial, baik dalam wilayah kampung sendiri maupun
bila terjadi
di luar kampung.
Sedangkan untuk masyarakat Wajo yang juga berlaku
bagi
masyarakat Pammana. Menurut Abu Hamid dalam
Mansyur Hamid
(1979:?8) adatah, terdiri dari: (1) Ana,Mattola,
(2) Rajeng: Rajeng
Matase dan Rajeng Temmatase, (3) Sawi, (4)
Ana, Karung: Eppo Datu,
Ana'Karung Maddara-dara, Eppo Arung, Anang,
Eppo Cinaga, dan Ta
Tengang Karaja; (5) Tau Maradeka: Mannennungeng
dan Risampengi;
dan (5) Ata': Ata Mana,, Ata Mabuang,

Ata Tai Manu.

Menurut Mattulad a (t985: 28_291, pelapisan
masyarakat Wajo
terdiri atas: (1) Ana Maftola (anak pewaris, yang
dipersiapkan untuk
dapat menjadi arung (raja) di negerinya, juga
dapat menjadi calon
arung Matoa Wajo; (2) Ana Mattola; (3) Ana
Sangaji, (4 )Ana Rajeng:

Ana Cera' Sawi, Ana Cera, pua,, Ana Cera,
Ampulajeng, Ana Cera,
Jattang Dapurengi (5) Anakarung (anak
bangsawan); (6) Tau Deceng:
Tau Deceng dan Tau Deceng Keraja; (7)
Tau

Maradeka; Tau Maradeka
manennungeng dan Tau maradeka sampengi;
dan (g) Ata: Ata Mana,
dan Ata Mabuang.

Kedua versi te6ebut, nampaknya saling
berbeda sehingga
menunjukkan bahwa masyarakat Wajo pada
zaman dahulu terba;i
menjadi enam lapisan, namun demikian
dapat disederhanakan
menjadi tiga lotegori poko( masing-masing

terdiri dari golongan
bangsawan meliputi raja dan segenap kerabatnya.
Lapisan berikutnya

adalah golongan rakyat kebanyakan atau
orang biasa yang dalam
pengistilahan bahasa Bugis di sebut
Tau Maradeka. Sedangkan

I
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lapisan ketiga dianggap lapisan paling bawah atau paling rendah
adalah golongan hamba sahaya, budak yang lazim disebut dengan
istilah ata'.

Sebenarnya dalam masyarakat Wa.io, golongan

ata',

tidak

dikenal. lstilah ini nanti muncul setelah terjadinya peperangan
(tawanan perang), perjudian (karena timbul hutang), pelanggaran lain
(menimbulkan hukuman peradilan). Golongan ata' ini kebanyakan
berasal dari luar daerah Wajo (Hamid, t979:741.
c. Sistem Kekerabatan
Pada dasarnya kekerabatan itu berkembang dari satu kelompok
seluarga batih. Mayarakat Kecamatan Pammana yangtergolong dalam

etnis Bugis menBenal adanya suatu keluarga inti (nuclear family) yang

disebut 'tianang" (maranak). Sianang (maranak) anggotanya terdiri

dari ayah, ibu, dan anak-anak yang tinggal serumah. Namun tidak
tertentu kemungkinan bahwa dalam satu rumah tanggajuga terdapat
beberapa anggqta keluarga lain seperti adildkakak ipar, saudara,
kemanakan, mertua, nenek/kakek. Sehubungan dengan itu, Sani, dkk

(1990:20) bahwa selain keluarga inti, dalam masyarakat Kecamatan
Pammana mengenaljuga keluarga luas (extended lomily).
Selain keluarga batih (nuclearfamily)dan keluarga luas

fefended

fomily), masyanlat di Kecamatan,Pammana mengenal pula kelompok
kerabat yang dipertalikan oleh hubungan darah, baik dari pihak
ayah mupun pihak ibu. Bagi masyarakat setempat, keluarga seperti

disebutkan di atas dinamakan "seaiing" atau sompung lolo, artinya
sambungan perut (usus).

Mengenai sealing, dalam lingkungan masyarakat Kecamatan
Pammana membaginya pula atas dua unsur, yakni seoiing mdcowe
(keluarga dekat) dan keluarga jauh (seoiing mobelo,. Sebagaimana

umumnya masyarakat beretnis Bugis, masyarakat Kecamatan
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Pammana pun mempertimbangkan taris keturunannya berdasarkan

prinsip parental atau bilateral (garis keturunan dari pihak ayah
maupun pihak ibu).

Perkawinan ideal bagi masyarakat Kecamatan pammana
adalah sesama sepupu, terutama sesama keluarga derajat kedua
(soppokadua = sepupu dua kali). Tujuan perkawinan
sesama sepupu

derajat kedua adalah untuk mendekatkan kembali hubungan yang
dianggap sudah mulai menjauh.

Adat menetap setelah pernikahan cenderung mengikuti pola
bilokal, artinya kebebasan untuk memilih tempat menetap,

baik
pada kerabat isteri maupun pada kerabat suami.
Namun yang lebih
dominan adalah sang suami mengikuti sang isteri
bertempat tinggal
di rumah orang tua sang isteri.
d. Bahasa
Bahasa merupakan salah satu alat untuk
berkomunikasi antara
orang yang satu dengan orang-orang lainnya.
Dalam pergaulan seharF

hari pada umumnya masyaEkat Kecamatan pammana
memakai

bahasa daerah Bugis. Menurut Aminah p. Hamzah,
dkk.. dalam salah

satu tulisannya (1984:8) menyatakan bahwa pada
zaman dahulu
kala, bahasa Eugis menjadibahasa untuk
kegiatan kebudayaan ontng
8utis, seperti dalam hal penyebaran agama, perdagangan,
pertanian,
dan dalam kesusastraan.

Selain bahasa Bugis sebagai bahasa pergaulan,
umumnya
masyarakat Kecamatan pammana sudah pandai
dan mengenal bahasa

lndonesia, terutama digunakan pada tempat
atau kesempatan_
kesempatan yang dianggapformal, seperti
di sekolah-sekolah, kantor_
kantor, dan tempat-tempat pertemuan formal
lainnya.
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dengan pihak konsumen ataupun pihak pedagang eceran, dan (3)
Golongan pobboluk-baluk, (pedagang eceran), meliputi: pappasa'
(pedagang eceran yang senantiasa berpindah dari satu pasar ke
pasar yang lain ataupun di pasar harian); pogodde lpedagang kiosl;
pottoko, (pedagang toko).
Pedagang lokal tersebut dapat pula digolongkan menurut
jenis barang dagangannya. Dalam hal ini dikenal pedagang hasil
bumi, pedagang beras, pedagang ikan, pedagang kelontong, dan

lain sebagainya. Sementara itu, ada pula sebagian pedagang yang
seringkali beolih usaha, misalnya dari pedagang sayuran meniadi
pedagang buah; pedagang pisang menjadi pedagang manBga, sesuai
dengan peredaran musim.

BAB

II
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suku Bugi s dan
eneliti an menBenai
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bagian integral dari penegakan atau dinamika pon goderrong Yang di
dalamnya termasuk ade'atau adat istiadat yang berfungsi sebagai

hidup dalam mengatur pola tingkah laku bagi
kehidupan masyarakat. Selain mengandung unsur yang terkait

expresi pandangan

pembangunan tatanan moral yang mencakup ode' (adall, ropong
(undang-undang), wari (perbedaan strata) dan bicoro (bicara;
ucapan), serta soro'atau hukum berlandaskan aiaran agama.

Lebih lanjut menurut Mattulada (1985: 308-309), bahwa ada
azas yang meniadi penyangga bagi pongoderrang, Yai|ut lll
Azas mapposilosoe, memanifestasikan ade' bagi keserasian hidup

4

dalam bersikap dan bertingkah laku memperlakukan dirinya dalam
pangaderrang; l2l Mopposisoue, diwujudkan sebagai manifestasi
ade'untuk menimpahkan deraan pada tiap pelanggaran ade'yang
dinyatakan dalam bicara. Azas

ini menyatakan pedoman

legalitas

dan represi yang dijalankan dengan konsekuen; (3) Mopposenrupoe,

memanifestasikan ade' bagi kontinuitas pola-pola terdahulu yang
dinyatikan dafam rapang; l4l MoPpoloiseng, manifestasi ade'
dalam memilih dengan ielas batas hubungan antara manusia dengan
instituasi-institusi sosial, agar terhindarkan dari masalah (choosJ dan
instabilitas lainnya. Halini dinyatakan dalam wari untuk setiap variasi
perilakunya manusia Bugis.

Manusia Bugis biit individu maupun kelompok idealnya
mempedomani pangoderrong serta konsisten pada keempat
azas tersebut dalam menata hidup dan kehidupannya dalam
Abdullah (1995) menegaskan beberapa hal' dua di
bermasyarakat.

penting
antaranya yang menjadi faktor yang memegang peranan
sehingga adat tetap teriaga ekistensinya bagi kehidupan manusia

dan masyarakat Bugis. Pertama, bagi manusia Bugis yang telah
menerima adat secara total dalam kehidupan sosial budaya atau
lainnya, konsisten atau percaYa dengan teguh bahwa hanya dengan

Mofil Ekonomi (Monusio)
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berpedoman pada adat, ketentraman dan kebahagian setiap anggota
dapat terjamin. Kedua, implementasi berpedoman pada adat itulah
yang menjadi pola tingkah laku dan pandangan hidup bermasyarakat'
Masyarakat bagi manusia Bugis bukan saia terbatas pada orang
perorangan, melainkan termasuk lingkungan dalam mana manusia

hidup berinteraki bagi kelangsungannya. Terhadap sesama manusia

tidak memandang strata dalam interakinya secara umum kecuali
bagi kelompok atau strata tertentu yang berkaitan dengan aspek
adalah
khusus seperti perkawinan. Kelompoktertentu yang dimaksud

kelompok bangsawan terhadap kelompok atau yang diyakini lapisan
atau turunan dari hamba atau budak, meskipun legalitas formalyang
golongan ini sudah relatif tanpa batas yang jelas karena

termasuk

faktor mobilitas.
yang
Smith (1985: 1rl4-147) berpandangan bahwa manusia Bugis
kehidupannya bermasyarakat mereflekikan petua-petua, nasehat-

nasehat atau wejanBan para cerdik pandai sebelumnya, terlebih

lagi seperti yang terkodifikasi pada lontara yang sudah barang
tentu memiliki keluwesan adap$f dalam interaksi' Lebih dari itu'
dengan meramu antara tatanafl pongoderrong disatu sisi dilengkapi

atau disediakan syara' (agama) pada sisi yang lain' Hal demikian
pelestari
menguatkan sendFsendi kerohanian bahkan "meniadi
kehidupan serta

fi

her sekularisasi".

atau
Pandangan Smith tersebut beralasan, karena: (1) syara
kaedah agama sifatnya universal, (2) menekankan aspek moralitas
(3)
dengan tidak mengabaikan aspek budaya seruPa atau lainnya'

dan
agama, khususnya lslam menumbuhkan motivasi kerjasama
kebemamaan sebagai wu.iud kepedulian tanpa terkecuali kepada
mereka yang menyandang marginal pada dimensi sosial ekonomi
(Esposito'
maupun Politik melaui penumbuhan motivasi berusaha

7987: 2g3-Zg7l. Hal tecebut sejalan dengan pandangan Emile
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Durkheim, yang memandang manusia dan masya rakat pada umumnya
sebagai penganut agama dan kepercayaan, tidak ada manusia tanpa
agama dan kepercayaan. Sebab bagi masyarakat yang bersegmen-

segmen agama dan kepercayaan berfungsi sebagai piramida
pemersatu dan penegasan ideologi atau identitas (Steenbrink' 1988:
19-20).

secaG umum, manusia Bugis pada aspek ade'diterima secara
totalitas dengan keteguhan dan konsistensinya Hal demikian
masa
berlangsung terutama masa pra lslam, tetapi setelah memasuki
mengalami
lslam diiadikan sebagai ideologi kerajaan yang berangsur

persesuaian.
bahwa
Sebagaimana diungkapkan sebelumnya tentang filsafah
Meskipun
"ade' bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah'
yang tersebar
demikian bukan berarti semua kelompok etnik Bugis
kesamaan dalam
di Sulawesi Selatan dan di daerah lainnya memiliki
yang

pandangan serta sikap terhadap ade' atau pangaderrang
dan
dimakud. Demikian pula pandangan yang menyertai sejarah
pandangan tentang
dinamika kehidupannya seperti pola interaki'
dunia, etos keria, dan lainnYa'

maupun sebagai
Khusus etnik Bugis Wajo baik secara individu
Wajo alau To Woio'E
satu komunitas kelompok digunakan nama To
lingkungan
(orang Wajo}' Menurut Rahim l,:gg2" 22l' tempat atau
dinamakan Tana
sekitar lokasi rumah yang dihuni We Tadampali
adalah adalah nama pohon rindang yang menaungi

Wajo. Wajo

pohon Wajo'E disebut
rumah We Tadampali. Dalam bahasa Bugis
juga pohon Ba!o, sehingga tempat berdirinya rumah We Tadampali
Baio' dinamakan Tana
dimana terdapat pohon Waio'E atau pohon
Wajo'E atau Tana waio.

orang Wajo
Dengan demikian pada mulanya yang dimakud
di lingkungan rumah
adalah mereka yang berasal atau berdomisili

Mora! Ekonomi (MonusiQ)
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atau tempat tumbuhnya
We Tadampali yang disimbolkan dengan,
untuk
pohon Waio'E atau pohon Bajo' Uraian ini tidak dimaksudkan
yang meniadi asal

pohon
menelusuri karakeristik dan persebaran
yang cukup besar
penamaan komunitas sukubangsa dan kerajaan
sebagai pelengkap
pada masa keiayaannya, akan tepati dimaksudkan
uraian asal usul nama atau kata Waio tersebut'

daerah dan komunitas
Jika kata Waio digunakan sebagai nama
ini memang bersumber dari
masyarakat etnik Bugis asalWajo dewasa
yang tumbuh di sekitar
nama pohon Wajo'E atau Bajo, sebagaimana

barang tentu sangat erat
rumah kediaman We Tadampali, sudah
Waio dengan We Tadampali'
kaitannya antara awal mula masyarakat

I

adalah seonng
Menurut Sangaji (1971:11) bahwa We Tadampali
dihanyutkan dan
puteri raia Luwu yang berpenyakit kusta sehingga
pengikutnya' lambat laun di
akhirnya terdampar di Tosora bersama
suatu perkampungan'
tempat itu mereka berkembanB dalam
Akkotengeng' tempat
Tentang adanya kelompok masyarakat
putera Datu Soppeng yang
pelarian dan berkebun bagi seorang
Kisah La Banra sebagai "penlaga kebun

iiusir dari kampungnya'
La banra hiinh ke
milik raia AkkotengenS" sampai akhirnya
Patiroi (Patunru' 1983: 11)'
Cinnotabi yang diperintah oleh La

Akkotengeng dan
Dua daerah yang disebutkan masing-masing;
Wajo kemudian' Menyusul
a""o,.Ot, merupakan wilayah kerajaan
serta perkampungan Boli'
Penrang, Saebawi, dan sanrinyameng
selain men'ladi wilayah
Perkampungan-PerkamPungan dimaksud
sebagai peletak dasar bagi
Waio, masyarakatnya iuga diPandang
baik ketika terbentuknya
orang-oran8 Wajo periode selaniutnya
keraiaan mauPun Pasca keraiaan'
Versi Assiten Residen Bone'

L'A Emanuel

Yang memperkirakan

waktukerajaandanmasyarakatBugis.DiunskapkanbahwaKera.iaan
dimana
muncul pada abad ke-12' sedang China

Luwu mulai
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Sawerigading memperisterikan We Cudai yang berlokasi di Pammana

sekarang (lokasi penelitian), dan pusat negeri

itu dekat

dengan

kampung Sumpala Wanua "Pammana dalam Onderafdeling Wajo"

(Nyompa, L992: 43; Farid, 1987). Lebih lanjut menurut Nyompa,
yang menguraikan asal usul serta awal manusia Bugis dengan istilah

"mula tau" dengan merujuk I Lagaligo, bahwa masa Galigo adalah
masa antara kehidupan manusia dan para dewa, sehingga akhir masa

I

Lagaligo memunculkan pusat-pusat perkampungan yang menjadi

cikal bakalwilayah kerajaan yang berdiri kemudian. Dengan demikian,

dalam kutipan mengenai pendapat Ch. Perlas, bahwa cerita asal-usul
raja-raja berasal dari abad ke-14, dan masa

itu memasuki periode

Lontara.

i tulisannya tentang Sulawes i
Selatan Pra lslam, menegaskan bahwa jika dugaan usia peradaban
Mattu lada (L97 6:

7

6-951, mela

lu

zaman Galigo itu benar, maka waktunya sekitar abad ke-10, berarti

pula sezaman dengan kerajaan-kerajaan Hindu Nusantara seperti,
Sriwijaya, Ma,apahit dan lainnya, selanjutnya Mattulada menunjuk
sumber Leonard Andaya.
Tentang awal mula berdirinya Kerajaan Wa.io, berbeda dengan

yang ter.iadi di kerdlaan-kerajaan lain. Kerajaan soppen8, misalnya
berdiri setelah To Manurung Ri MatajanB. Sedangkan Kerajaan Wajo

tidak mengenal To Maniirung sebagai pendirinya. Walaupun tidak
mengenal To manurung dalam kaitan pembentukan Kerajaan Waio,
namun pada umumnya sejarawan dan antropolog sependapat bahwa
proses terbentuknya Kerajaan Wajo sekitar abad ke-15 melalui tiga
fase, yaitu Cinnotabi, Lipu Tellu Kajurue dan Kerajaan wa.lo. Tentang

Cinnotabi, diberikan oleh PuanB

ri

Tempengeng, sebelumnya

bernama Cinnota Bangka. Sedangkan ketiga perkampungan Boliyang

dipimpin tiga bersaudara,

La

Tenritau,

La

Tenri Pekka dan La Matareng.

Pertama yang disebut menamakan negerinya adalah Majauleng,

MotYll Ekonomi tuanusio)
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(Farid' 1985: 73:74)'
dan ketiga Takkalala
Sabbangparu
kedua
becepakat menamakan

tersebut
Ketiga raia bersaudara

Kaiurue
dengan Lipu Tellu

atau konfederasinya
oersekutuan daerahnya
bahwa
Farid (1e8s: 3e4)

::H;;;;'
ffi;";";;

tl;,'

Menurut

LiPu":l'l:::"

buah kemirL dan
berserikat bagaikan

Lakka'
dinamai Tellu Turunge

trn-o"*'' td"n'"

Y:::":"

konfederasi tersebut

seorang raia

va::

mengangkat
1lt::'jl'
ditindaklaniuti persepakatan
tersebut adalah memilih
*"p'"*tun
pemersatu'
memiliki kapasitas
karena mantan

;.

*'

;;;,rr,

lt;[":]}"ff

rakYatnYa
untuk menarik simPati
1991:77-78)'
t sulawesi Selatan'

:lT::il

tH:

Ingkat

KetikaLaTenribalimemimpin,iaberlandaskanpadaadatseperti
dari Raiallangi

warisan
oleh La Patiroy sebagai
vang pernah dijalankan
itu

t:-l"::Ot"
dan karena
mencapai kelayaan
Cinnotabi
sehingga
itu rakyat menamalnya
Arung Mataeso' Ketika
diabadikan sebagai
1985: 39)'
dipopulerkan (Farid,
a.*1. *",t
"Ot
proses pembentukan
menggambarkan tentanB
Uraian tersebut

,.rr-"'*tsamPaimasakerajaanyangterpisahsatuO:'l:t-":t"*
Demikian gelar
sebuah konfederasi'
terbentuk
kemudian
lain
abad
yang berproses selak
Arung Matoa Waio'
Mataeso, Batara dan

1957'

tahun
daerah Tingkat ll Waio
terbentuknya
sampai
ke-15
karakteristik
dlnumika yang memiliki
Masyarakatnya tel"tt

rn"ng"t"'i

,."1ii,,."i"n1."11.:::.:"J::fl
pada keraiaan atau masyaraKar

atau tidak memiliki
Bugis
lainnya terhadap sesama
sosio-psikotogis atau

I"ia*r" o"*-"g
dengan aspek

f

::::illJ::1]::i,:lfl
':*^;'." benang
'"*':,,,,
pertalian henans tmerah

hingga dewasa ini'

dan psikologis' prototvpe
Jika dikaii secara sosiologis
raia-raia sendiri dan

terclpta melalui
kepemimpinan di Waio' Yang
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bukan dari To Manurung, maka aspek ketokohan yang dipandang
berpengaruh terhadap raja-raja sesudah masa pemerintahan raja
yang ditokohkan khususnya dan masyarakat Wajo pada umumnya,
terutama dalam menterjemahkan arti

negal:lwan

ke.iuju ran, bijaksana,

dan istilah lainnya. Bahwa meskipun susah untuk dikuantifikasi, tetapi
aspek sosio-psikologis tersebut misalnya tokoh difigurkan, diteladani
atau dipanuti dan lainnya. Telah ada indikasi-indikasinya yang meniadi
patokan dalam menjustifikasi seseorang untuk daPat digelar sebagai

tokoh. Demikian pula bidang-bidang atau aspek-aspek ketokohannya'
Thomas Carlyle menyatakan bahwa "the history of the world
but the biography of great men, He is the saviour of his appoch, the
lightning without which the fuel never would have burnt' Universal
history the history of what man has accomplished in this world'
is

at botton the history of the great men, who have worked here"

(Abdulgani, 1963: 24-25).
Bagi orang Wajo, raia-raja yang telah mengukir keberhasilan
yang
pada masanya dapat ditarik pelajaran sebagaimana nilai-nilai
pada ketokohan ra.ia-raia yang dimaksud' Bahkan lebih

melekat

tokoh
daripada itu, Syafei (1982: 89) menegaskan bahwa biografi
keberhasilan

bermakud pertama, memberi pengetahuan mengenai
dapat ditiru
tokoh dimakud, kedua, meniadi model atau contoh agar
bagi
atau diteladani orang lain. Hal demikian sangat dimungkinkan
sebelumnya
orang Wajo khususnya, sebab sebaBaimana dinyatakan
Manurung Jika pada
bahwa orang Wajo memang tidak mengenalTo

prototype To
suku Bugis lainnya, daPat meniru atau meneladani
pendahulunya'
Manurung yang meniadi peletak dasar masyarakat
kalangan raia-rajanya
maka orang Waio meneladani tokoh-tokoh dari
yang memiliki keberhasilan dalam perialanan hidupnya'

Keteladanan tokoh

ini bermanfaat

secara tidak langsung bagi

pada gilirannya
yang mengikuti nilai-nilai panutannya' Hal demikian'
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generasi pelanjut m€milik rasa pertautan leluhur yang menjadi simpul

pengikat kesatuan rasa sedaerah, serumpun, dan sepenanggungan.
Rasa-merasa ini memperkuat etnisisme, loyalitas afiliatif serta ikatan

sosio-kultural dan emosional yang memiliki kekuatan penggerak (Pye,
1962; Attir, 1989: 114-121).
l

B.

fntnosentrisme
Berbicara tentang kewirausahaan (enterpreneursh,P,l terutama

dalam kontek warisan budaya etnis (suku) tertentu,

harus

dihubungkan dengan sistem sosialtertentu. Sistem yang dimakudkan

yakni semacam ideologi yang dapat menciptakan fanatisme kental
terhadap warisan kulturaletnisnya. Karena itu, kewirausahaan orang
Pammana Wajo harus dihubungkan dengan pengaruh etnosentrisme.

Dominasi etnosentrisme

tidak hanya berhubungan

dengan

proses pewarisan nilai-nilai kewirausahaan kepada generasi, tetapi
berhubungan dengan pengembangan jaringan usaha. Makudnya,
pengaruh etnosentrisme menentukan seberapa besar jaringan

kerjasama dalam pengembangan usaha karena adanya ikatan
emosional berdasarkan kesamaan etnik.

Entnosentrisme dari kata ethniq artinya halyang bertalian suku
bangsa atau komunitas di daerahtertentu. Kata ethnic group, berarti
kumpulan orang, kelompok komunitas tertentu di daerah tertentu
yang bertalian dengan ras dan warisan budaya dari Pendahulunya
dan karena itu meniadi pembeda dengan kelompok komunitas atau
etnik lain (Hurton dan Hunt, 1984: Chaplin, 1989).
Menggunakan terminologi ini dapat dirumuskan bahwa orang
Bone, Soppeng, Wajo dan lainnya yang memiliki dan menerima
warisan atau mewariskan budaya yang berasal dari pendahulunya
yang sama, baik yang berdomisili di Makassar maupun di kota atau

daerah lainnya merupakan etnik Bugis. Demikian halnya orang
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Takalar, Gowa, Jeneponto yang memiliki pertalian budaya dari
pewaris pendahulu yang sama,.iuga merupakan suatu etnik yakni

etnik Makassar, dan seterusnya demikian bagi etnik Mandat Toraja,
dan lainnya.

Pertalian darah dan waris-mewariskan adat istiadat, nilai-nilai
tertentu, dialek serta produk budaya lainnya yang sejenis dalam

tengah-tengah masyarakat multi etnik,
unsur-unsur dimaksud men.iadi pembeda antara etnik satu dengan
yang lain. Bahkan sebagai sarana dialogis dan transformatif dalam
pengaktualisasiannya

di

merespons tantangan zaman sehingga dapat mempertahankan
kontinuitas dan ekistensinya (Brown, 1950: Sadily, ed, 1993)'
Melalui proses dialogis pewarisan dan aktualisasi tatanan nilai
generasi ke
dari pendahulu dapat diwariskan secara kontinu dari
lama
generasi. Sebaliknya, identitas etnik genensi pewaris tatanan
zaman
dapat bertahan .iika mampu merenspons perkembangan

nilaidengan adaptasi dan selektivitas' Dengan mengakulturasikan
dengan
nilai tatanan yang diwarisi sebagai identitas dimakud
yang berasal dari
berbagai tatanan dan nilai'nilai etnik lain termasuk
dampak global dan industrialisme'

dapat
Suatu kelompok atau komunitas masyarakat tidak
di tengah komunitas
mempertahankan ekistensi dan komunitasnya
yang industrialistik
lain yang heterogen, apalagi era keseiagatan
pun regenerasi manusiawi
tanpa adaptasi dan seleKivitas Betapa
yang menandai identitasnya
berlangsung alaini.iika warisan budaya
realita
tanpa transformasi secara aktualitatif dalam
hanya sedimentasi

dimiliki setiap individu'
kehidupan. Yang diperlukan dan memang
yakni semangat (etos) yang
meskipun relatif berbeda tingkatannYa
etos ke-agama-an'
menggerakkan aktivitas. Ada etos ke-suku-an'
(Soediatmoko' 1983)' Lebih
etos ke-daerah-an dan atau etos etnisitas
(etnisitas) be6ifat ganda
lan.iut diungkapkan, bahwa etos keetnisan
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dan cenderung fanatisme sekarian tetapi kekuatannya mampu
berhadapan dengan arus serta dampak globalisme-industrialisme'

Etos ke-suku-an yang dimakud di atas' pada aspek
kecenderungan fanatisme sektarian merupakan manifestasi
atau
loyalitas terhadap simbol-simbol afiliatif ikatan kesedarahan
membedakan
keserumpunan moyang dan kuhural' Mattei Dogan'

kepentingan lembaga
antara fanatisme sektarian suatu etnik bagi
bagi
politik di satu pihak dengan kepentingan emansiPasi total
bangsanya. Khusus bagi masYarakat maiemuk'

kehidupan suku

yang disebutkan kedua
kecenderungan fanatisme sektarian tergolong

berdimensi egisentrisitas
ini Apter (1988). Kecenderungan demikian
diidentikkan loyalitas
yang pada bagian lain menurut Pendapat di atas
primordial'
primordial, sehing€a dinyatakan sebagai etnosentrisme

(1984) menyatakan

Hunt
Sosiolog Hurton dan Chester L'
primordialisme' namun
bahwa meskipun etnosentrisme identik
yang dapat diukur jelas
pada interaki-komunikasi multi etnik

dimensi-dimensi
adalah etnosentrisme, baik yang mengekspresikan
etnosentrisme dinamis universal'

primordial sekaligus maupun
Dengan sedikit agak
selaniutnya dinyatakan etnosentrisme'

,"n"g.rk"n
bagi individu

kehidupan sosial
bahwa etnosentrisme inheren dalam
Karena itu'
dan kelompok masyarakat yang heterogen'

kecenderungan' pandangan dan
etn-osentrisme didefinisikan bahwa

dan segala produknya

,,*.0 ,"n* menempatkan kelompok etnik
modern,"U"g.i rLrran penilaian baik-buruk' tinggi-rendah'

komunitas lain di luar etnik
tradisionalnya yang dimiliki etnik atau
atau komunitasnYa (Hunt, 1984)'
yang ada' sehinS8a beberapa
Demikian beragamnya asumsi
bahwa etnosentrisme
pengamatan tergelincir pada asumsi-asumsi
dan mewadahi geiolak

yang eksklusif
sebagai sikap skeptisitas
dan propinsialisme dan
politis seperti sempalan, separatisme
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sejenis yang tidak saja memicu disintegrasi melainkan meruntuhkan
kebangsaan. Dapat dimengerti jika demikian, sebab mempersamakan

etnosentrisme dengan primordialisme di negara baru merdeka Asia
dan Afrika tanpa memilah-milah sifat dan karakteristiknya demikian

pula karakteristik masyarakat etnosentrik (Feiht, 1969; Geertz,
1963; dan Chandrakirana, 1989). Sementara begawan teoretis
spesialis konflik Dahrendorf, membagi konflik berdasarkan sifat dan
luas jangkauan serta penyebabnya yakni konflik di dalam peranan-

peranan sosial, kelompok-kelompok sosial, kelompok terorganisir
dan spontanitas, antara satuan-satuan sosial seperti partai politik dan
antara negaftl serta organisasi internasional (Bouman, 1982).

Jika etnosentrisme merupakan penyebab, proses, dan dasar
atau basis konflik manifest yang menurut asumsi ketiga pendapat
yang dikutip di atas, maka paling tidak tergolong jenis konflik kedua,

yaitu antar kelompok atau elemen-elemen sosial kemasyarakatan.
Akan tetapi, pada realitasnya elemen dan segmen masyarakat tidak

lagi terpilah secara absolut satu dengan yang lain. Pada segmen
agama dan kepercayaan serta profesi tidak lagi terpatok secara
atau terdominasi pada salah satu atau dua kelompok etnik saja,
melainkan dapat digeluti secara umum pada semua etnik yang ada.
Kecualipada etniktertentu di daerah tertentu memangada semacam

foklor atau kepercayaan dan tradisi bahwa rumpun atau ras China
misalnya, hanya ditakdirkan hidup sebagai usahawan, demikian juga

mungkin pada etnik lain. Meskipun hal itu bukan penghalang baginya
berinteraksi dengan etnik lain, apalagi profesi teEebut melintas batas
kepentingan baik,iabatan publik maupun usahawan atau profesi lain
yang menyentuh kepentingan khalayak.
Selain faktor interaki-komunikasi antar etnik dan antarelemen

kehidupan sosial karena mata pencaharian atau profesi, yang

tidak sedikit pentingnya adalah totalitas lingkungan baik

alam

-
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maupun sosial. Di kota-kota sebagai sentra kehidupan dalam
berbagai pencaharian dan profesi dari, oleh, dan untuk berbagai
etnik serta elemen sehingga mewarnai lingkungan sosial. oleh
karena itu, kecenderungan rasa, sikap, dan perilaku terpengaruh

dan terkonstribusikan oleh lingkungan sosial dimakud (Sadily,
1984). Meskipun Hippolyte Taine, sosiolog konvensional yang
mempopulerkan teori Millieu ini banyakditentang sosiolog lain' Dalam
teorinya pun tidak menentukan prosentase kontribusi lingkungan

bagi pembentukan sikap dan perilaku. Di tesis ini penulis tidak
bermaksud melandaskan pemikiran Pada teori tersebut, akan tetapi
sifat'
sebagai penegasan adanya peluang bagi perBeseran Pengertian,
dan orientasi serta makna etnosentrisme atau dasar waktu, tempat'
dan karakteristik masing-masiong etnik.

Berdasarkan uraian

di

atas dapat dirumuskan pengertian

etimologi'
etnosentrisme, baik etimologi maupun terminologi' Secara
yang bertalian
berasal dari kata etnic (lnggris) yang berarti hal-hal
Pengertian
dengan suku bangsa dan komunitas di daerah tertentu'
dengan kelompok (etnic group; lnggris) yaitu

etnik dihubungkan
pertalian
kelompok komunitas tertentu yang dilatarbelakangi

ras

Etnik Bugis adalah
dan warisan budaya yang khas dari pendahulunya'

dan turunan
individu atau kelompok komunitas yang berasal dari
Bugis dari
Bugis (To'uBi) dengan menggunakan simbol budaya
daerah lain'
pendahulunya, baik di daerah mayoritas Bugis maupun
merujuk pada pendapat Hurton dan

Pengertian etnosentrisme

pandangan' kecenderungan
Hunt (1984), bahwa etnosentrisme adalah
perilaku yang menempatkan kelompok atau suku

hati Gikap) dan
atau suku serta
serta produknya sebagai barometer bagi kelompok
segala
produk lain. Memandang, menyikapi dan mengupayakan
perkembangan'
produk suku bangsanya lebih utama kemajuan'
yang lain' Bukan
ketinggian dan kemoderenan yang dicapai daripada

I
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saja individu dan kelompok yang relatif rendah, melainkan juga yang

cukup maju dan tinggi tingkat pendidikan, pendapatan, kemajuah
dan status sosialnya.
1. Latar Belakang

Dominannya pengaruh etnosentrisme dalam menentukan

I

pengembangan usaha para enterpreneur Pammana Wajo, mendorong
I

kita untuk mengetahui secara mendalam mengenai ekistensinya'
Karena itu, menemukenali latarbelakang munculnya etnosentrisme
sebagai elemen penting dalam menentukan pengembangan usaha
dan jaringan kerjasama mutlak dilakukan.

Fredrik Barth, (1988) menegaskan bahwa dewasa ini ada
proses
kecenderungan di kalangan ilmuan mengabaikan pola dan

I

I

interaki antar etnik serta dampaknya bagi kehidupan di masyarakat
mutti etnik. Hanya antropolog yang mengkaji unit-unit budaya dan
ekistensinya serta faktor yang mempengaruhi ekistensi budaya
dimakud sebagai ciri pembatas bagi etnik satu denBan lainnya'
etnik dan latar
Pendapat ini bernuansa penegasan bahwa, masalah
batas-batas
belakang, karakteristik adat istiadat dan budaya serta
etnik telah meniadi kajian umum ilmuan Antropologi' Berbeda
dan bentuk serta
dengan aspek sosialyang mencakup pola, sifat, ienis
sesama dan antar warga etnik atau

dampak interaki-komunikasi
kajian sosiologi
komunitas yang berbeda, hal-haltersebut merupakan
Kecuali
dan tugas sosiolog yang belum makimal dilakanakan'
kajian mengenai
interaksi sosial pada umumnya, walaupun terdapat
Bugis lebih
etnosentrisme namun pada etnik lain dan bukan etnik

(usahawan)'
khusus Waio dalam kaitannya dengan entrepreneur
maka
Sebagai manifestasi kehidupan Yang multietnik'
serta kerasetnosentrisme berkaitan langsung tinggi-rendahnya
Dengan
lemahnya pertarungan antaretnik yang saling berinteraki'
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demikian, dipahami bahwa makin kompleks etnisitas memengaruhi
karakteristik etnosentrisme yang dimiliki, tidak kolektif melainkan

individu-individu warga etnik. Karena itu, etnosentrisme lahir dari
komplekitas kehidupan internal dan ekternal etnik yang antara
adat
lain ditunjukkan melalui perbedaan-perbedaan dialek bahasa'
istiadat, budaya, ekonomi dan Politik atau lainnya yang berbeda

(Narrol, 1964; Geertz, 1953; Bouman, 1982)' Selaniutnya Bouman
politik atau
menlelaskan bahwa struktur sosial, budaya, ekonomi dan
ikatan
lainnya yang variatif juga merupakan pemicu menguatnya

etnosentris dan iaiarannYa.
pelapisan sosial'
Struktur sosial ada yang mengartikan sebagai
mendatar
yaitu bagian dari sistem sosial yang mencakup susunan
gabungan keduanya
(horizontal) dan atas ke bawah (vertikal) atau
lndonesia memiliki kedua struktur
(Soekanto, 1984). Masyarakatbangsa

terdiri dari jumlah suku-suku
ini. Pada struktur yang bersifat horizontal
dan agama serta kepercayaan'
bangsa, adat istiadat, dialek, budaya
adanya bangsawan' orang
Sedangkan pada struktur vertikal ditandai
kekuasaan' kekayaan dan
merdeka dan hamba sahaya' Atau karena
prestise (Mattulada, 1976; Soemardjan' 1980)'

ikatan berupa
Pada struktur horizontal dapat menguatkan
solidaritaske'suku-an,kesamaanadatistiadat'kesamaandialek'
danrasasolidaritasseagamadankepercayaan.Solidaritasataurasa
berimplikasi pada kecenderungan
kesamaan dan kesetiaan tersebut
martabat
membantu dalam memajukan atau meningkatlan
saling

mencapai kemajuan bersama'
sesamanya, termasuk berkompetisi

sama dengan horizontal' yakni
Adapun pada struktur vertikal, iu8a
merdeka dan hamba sahaya
terhadap sesama bangsawan, orang
mereka yang memiliki
atau sesama penguasa, orang kaya dan

prestise, menguatkan sloidaritasnya masing-masing'

Dengan

solidaritastersebuttidaksaiasalingmenguatkandanmeningkatkan
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posisi atau peran serta kedudukan dan statusnya, melainkan
menjaga
substansinya agar pergesenn yang dialami jika perlu bermuara ke
peningkatan atau ke atas, sebaliknya tidak menurun.
Adapun adat istiadat atau budaya selain menjadi ikatan simbolik

yang tampak secara fisik bagi pengguna juga ikatan psikologik,
menjadi perlambang kesetiaan pada leluhur dan identitas sehingga
menggugat emosi afiliatif (Errington, 1979). Bagi pewaris, pengamal

dan pemelihara atau pemakai tradisi budaya tertentu ketika
berinteraki sesama mengentalkan rasa kesamaan. Sebaliknya,
terhadap yang lainnya menguatkan rasa berbeda. Kesamaan
mengokohkan interaki-komunikasi apalagi didukung penggunaan

dialek bahasa. Terhadap selainnya dengan simbolnya sendiri
langsung atau tidak, rasa berbeda teBebut berpeluang munculnya
rasa kurang akrab, kurang simpati, bahkan berujung pada prasangka-

prasangka etik, agama, dialek, budaya dan lainnya sehingga paling

tidak disharmonis dan diskomukasi atau lainya.

Narrol seorang Antropolog, berpendapat bahwa elemen
ekonomi dan politik sebagai penguat semangat etnisitas. Pendapat

ini sejalan dengan pemikiran Geertz (1963), bahwa faktor ekonomi

dan politik dapat

menyebabkan

atau berimplikasi terhadap

primordialisme. Sementara di lain pihak, Hurton dan Hunt (1984),
menyatakan bahwa primordialisme identik dengan etnosentrisme.

Jika merujuk pada pendapat ini ada peluang ganda bahwa, bagi
mereka, kelompok etnik atau komunitas tertentu yang tergolong
ekonomi rendah, dengan mengakumulasikan rasa kesamaan sehingga
berpeluang meningkatkan ker.iasama saling berjuanB bagi emansipasi

ekonominya. Termasuk dalam melawan mereka yang tergolong

ekonomi maju, demikian juga ekonomi maju yang beruntung,
misalnya para konglomerat (usahawan) menjalin konglomerasi
dalam bentuk kerjasama saling emansipasi. Tidak terkecuali pada

I
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elemen politik, mereka yang korban kekuasaan, terabaikan hak-hak
sipilnya bersolider untuk saling mema.iukan sesamanya. Hal inilah

yang tampaknya mengemuka dewasa ini, berkembang berbagai
fenomena saling menggugat. Ekonomi lemah, misalnya buruhpekeria menggugat majikan melalui demonstrasi-mogok dan unjuk
mulai
rasa. Bagi yang korban kezaliman penyalahgunaan kekuasaan
jalanan'
menuntut, baik ialur hukum maupun pengadilan
Etnosentrisme dimiliki setiap individu, keluarga dan kelompok
pada
suku-suku bangsa. Kelahirannya terutama berpeluang
benumberdari
masyarakat heterogen dan multi etnik, oleh karena itu
ada pada
individu atau kelompok komunitas etnik, sehingga meskipun
komunitas' tetapi sifat
setiap etnik secara individu maupun kelompok
waktu' tempat
tinggi-rendah, dan orientasinya relatif berbeda karena
tersebut' Dengan
dan kondisiyang melingkupi masyarakat etnik-etnik

utama dan beberapa
demikian, sudah barang tentu keempat etnik
kota Makassar khususnya'
etnik lainnya disulawesiselatan umumnya
etnis
etnosentrisme. MeskiPun demikian' etnosentrisme
berpeluang

Mandar, Toraja dan Bugis yang ada

di kota Makassar belum ada

Apalagi
penelitian yang membedakan atau mempersamakannya'

Waio' Pare' Sidrap' dan
etnosentrisme antara Bugis Bone. SoPpeng'
berpeluang berbeda'
Buigs lainnya berpeluang sama dan iuga

2.

KarakteristikEtnosentrisme

meniadi kata
Etnik atau atnoc dan sentrisme, masing-masing
populasi manusia dengan selukdasar etnosentrisme. Etnik sebagai
yang dikaii para Antropolog' teramati melalui
beluknya sebagaimana

biologis' nilai-nilai dan
keberadaan dan pertumbuhannya secara
jaringan komunitas
bentuk budaya yang sama dan kebersamaan'
kelompok yang diterima
dan interaksi sendiri, dan membentuk ciri
kelomPok lain (Narrol, 1954)'

r
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secara
Adapun sentris atau sentrisme bukan hal yang tampak
sendiri dengan
fisik namun psikis. Menempatkan diri dan kelompok

terhadaP yang
segala produk kepemilikannya sebagai barometer

kuat unsur
lain. Manifestasinya pada interdksi sosial berwujud

saling memberi-

dan
seperasaan, sepenanggungan, sekepentingan'
sebaliknya pada kelompok
menerima yang kuat bagi kelompok tetapi
kelompoknya sendiri (lver dan
lain, kecuali menguntungkan diri atau
1951; lver, 1964; Chandrakirana' 1989)'
C. H. Page,

pada

eksternal'
Etnosentrisme memiliki dimensi in1gln3l 'dan
rasa kebersamaan nilai dan budaya
dimensi pertama kesamaan dan
sehinggamenumbuhkansemangatseperasaan'sepenanggungan

bangsa'
sesama warBa etnik atau suku
dan sekepentingan di kalangan
atau seialan dengan pandangan

Dalam kontek ini ada kesamaan'

kesamaannya dengan

yang diunglapkan sebelumnya mengenai
etnik' Mencakup ciri khasnya'
priJoralalism" pada masyarakat multi

(interest) kePedulian (concern) memperhitungkan
faitu kepentingan
terbinekai
Olp"rt

itrngt"n

(calculated) yang secara keseluruhan

(Hurton dan Hunt' 1984;
dalam "Kesadaran akan Kesamaan"

"t",

chandrakirana, 1989; APter' 1988)'

terwuiud dengan
(epedulian individu teihadap kelompoknya
kelompok bukan saia pada hasil'
memperhitungkan kepentingan
melainkannilai.nilaiyangmemandudalamprosesaKivitaswarga
etnik' Terlebih lagi
keragaman budaya yang multi

,"rr..*.,

dalam

bersumber
ada kesamaan atau diyakini
nilai-nilai kelompok tersebut
Bahkan
mayoritas kelompok etniknya'
pada alaran agama yang dianut

lebihkuatlaeiiikakesamaankeyakinanagamayangdianutdidukung
tertentu'
oleh doktrin berdasarkan seke

agama' misalnya (Thrupp
Beberapa Pandangan sosiolog
di tengah masyarakal multi-etnik
ed., 1970) menjelaskan bahwa
keyakinan
di Sulawesi' Kalimantan dan Sumatera'
sebagaimana

r

MoRl Ekonomi (Monusia)

Bugis

39

pada seKe
agama dan kepercayaan
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khususnya

r
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Khusus kesenjangan
dan ideologi (Blackburn, 1972; Fishman, 1977)
masa kolonialantara dua
ekonomidi lndonesia bukan hal baru' sebab
economi dan dual societies
Perang Dunia bukan berlangsung dual
itu permasalahan ekonomi
(Aswab Mahasim, 1967) Meskipun ketika

kebijakan Belanda sebagai
merupakan subsistem dari rangkaian
imperialis.

teriadi baik Pada era
Jika kemudian keseniangan ekonomi
iustru
Lama mauPun Orde Baru dan sesudahnya'

pemerintahan Orde

Apalagi kesenjangal VanC
meniadi permasalahan yang rawan
:1:e
memtcu
beralasan' hal dimaksudkan
mencolok sehingga memang
suasana yang merambah
ikut sertanya faktor etnik memperkeruh

yang
teoritik ekonomi apa pun
ke elemen kehidupan lain' secara
tidaktersebar pula
Eropa dan lainnya' paling

."n1.r, O"r.nr"n dunia

berusaha'
ada etika berekonomi' etika
di lndonesia, dan iika demikian
pada kepentingan
dan etika produksi yang meru.luk

*.r",n,
"i*"
masyarakat atau pemilik alat
ii"O*l< "rn""., of moral centiment"'
semaunya
bersifat rasioprositas dan tidak
Or"rr", *rl modal yang
(Haan'
termasuk kalangan petani
sendiri, ladi ada moral ekonomi
1962; Scoot, 1981)'

namun
untuk dibahas di bagian ini'
MeskiPun teori terakhir tiiak
betapa faKor keseniangan
menjadi bahan penegasan bahwa

cukup

ekonomimerupakansalahsatusaluranpemicumenguatnya
etnosentrisme.Dikalanganekonomiyangmemilikialat.alatproduksi,

modal,danienisusahatertentuyanStergolongberkembangatau
pada dimensi
yang lain' maka etnosentrismenya
ma.iu dibandingkan
aspek Pertama' meniadi sarana
internal membias pada beberapa
seasal daerahnya'
dari sesama sukunya atau
f"n"rnornr a"n"ra kerja
modalnya iika membangun iaringan
Kedua, jaringan atau siklus
usaha bagi sesuku atau serumpun
torporari, peluang emansipasi
prospek
distribusi atau luarannya' membuka
Ketiga'
terbuka'
iuga

I
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(sukunya) dan' atau iaringan
bagi pihak-pihak terkait secara etnik

dalam bingkai
kelompoknya. Ketiga aspek tersebut, termasuk
para dermawan-dermawan
'Jaringan emansipasi etnosentrisme oleh

etnosentris" (Molgan, 1994)'
etnosentrik
Kedermawanan oranS-peroEngan atau kelompok
tradisional
menurut sumber terakhir, sebagai transformasi ikatan

primordial etnik ke etnik primordial yang berdimensi-sosio-kuhural
masyarakat
dan emosional. Transformasinya mengikuti dinamika
(historical
multi etnik sehingga mengendapkan pemikiran seiarah

Pada konsep ini
mindness), perkembangannya bersifat konjunktur'
sehingSa emansipasi
mengansumsikan rasa senasib sepenanggungan'

pelestari adat istiadat etnik
suku, seagama, sesama pemakai dialek,
menielmakan diri sebagai dermawan bagi emansipasi

tertentu

dermawan seperti
kelompok etniknya. Pada erd pergerakan tampil
lainnya yang mendirikan
H.O.S. Iokroaminoto, H. Samanhudi, dan

f996; Abdullah' 1987)'
organisasi pergerakan (Kartodird.lo, 199 2; f994;
bahwa
Pada uraian yang lain sumber pertama menegaskan
mengalami
etnosbntrisme dasar periuangan yang kemudian
dan Huntu
transformasi dan transendensi dari nasionalisme' Hurton
tidak
(9184), menegaskan bahwa tanpa etnosentrisme' nasionalisme
analisisnya
akan pernah lahir. Alasan yang dikemukakan berdasarkan
etnosentris bahwa menjadi imbangan

mengenai kepribadian

peka terhadap kritik
kekurangan atau kelemahan dari suatu kelompok'

apresiasi bagi upaya
dan memiliki optimisme dalam ekelerasi serta
kelompok dalam mencapai kemajuan (Allarat' 1981)'
emansipasi

karaKeristik
optimalisasi upaya emansipasi kelompok sebagai
termobilisasi' agak
orang, etnosentris cenderung agresif, mudah

ada yang
tertutup dalam informasi dari luar kelompoknya atau
dalam betagama'
menempatkan kurang terpela.iar dan fanatik
mudah curiga dan
terutama ,ika ia termasuk minoritas' Bahkan
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berprasangka pada kelompok lain (Baravall, 1977; Adorno., et.al;
1950). Kehidupan yang demikian dalam interaksi sosial bersatu tetapi

tidak memiliki jiwa kesatuan yang utuh antar kelompok etnik satu
dengan lainnya kecuali karena keterikatan wilayah tempat tinggal
yang sama, atau ikatan teritorial.

I
1

Analisis yang cukup cermat tentang kontak sosial inheren dalam

i

masyarakat multietnik dengan karakter etnosentris digambarkan
oleh sosiolog Amerika, Charles Horton Cooley (1924) dalam ulasan

Karl Mannheim (Soekanto, 1955), bahwa kontak simpatik dan
egoisme merupakan perasaan standar ganda antar kelompok sendiri

dan luar kelompok. Oleh karena itu, kecurigaan, prasangka dan
benci menyimpan kekuatan horizontal dan vertikal. Kedua dimensi
masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya, bergantung pada

pengelolaan oleh penguasa yang berwewenang seperti yang terjadi

di Suriname dan cukup berhasil (Van Lier, 1949). Namun menurut
Van den Berghe (1969), jika hal itu dilakukan dengan makud untuk
mencapai integmsi atas kemajemukan, maka peluang koersif terbuka.

KoeBif yang terjadi dimakud oleh Berghe, identik dengan
agresifitas dalam pandangan Jdse Baravall di muka. Tetapi hal itu
terjadi pada masyarakat majemuk yang terpisah secara absolut atau
ada dominasi oleh mayoritas atas minoritas suatu suku atau kelompok
atas suku atau kelompok lain. Berbeda dengan masyarakat heterogen

di lndonesia. Oleh karena itu, jika terjadi konflik horizontal,

maka

cenderung yang termasuk mayoritas dalam hal ini adalah pribumi dan

minoritas dari segi jumlah adalah Tionghoa (China) yang tergolong
justru mayoritas dari segi kualitas hidup, khususnya bidang ekonomi,
sebaliknya pada segi politik.

Demikian halnya kekuatan etnosentrisme yang berdimensi
atau diarahkan ke vertikal antara lain menciptakan instabilitas
secara langsung atau tidak. Yang langsung terarah pada aspek

I
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tertuju kepada penguasa yang memegang kekuasaan politik
erintahan dengan maksud merubah sistem, membuka peluang
u akses bagi duduknya wakil-wakil dari kelompok etniknya. Dapat

juga menimbulkan instabilitas sehingga berpeluang. merongrong
disintegrasi bangsa. Akan tetapi, baik yang langsung maupun
tidak dan terpengaruhnya stabilitas nasional yang mengarah pada
disintegrasi, ada

fa

ktor luar yang cukup signifikan, paling tidak seperti

yang dikemukakan Van Lier, di Surine, bahwa faktor pengelolaan
heterogenitas dan kemajemukan oleh pihak-pihakyang berwewenang

menjadi variabel pengendali bias etnosentrisme yang cenderung
inklusif dan ekstrim jika dipandang ada gejalanya.

3.

PengaruhEtnosentrisme

Pada bagian sebelumnya terunEikap struktur ganda masyarakat

lndonesia, yakni horizontal dan vertikal sehingga mencirikan suatu
masyarakat yang dinamakan oleh Furnivaal dan Van den Berghe
"plural societies" atau masyarakat majemuk. Strukturnya berdimensi

ganda, vertikal dan horizontal. Vertikal meliputi adanya pelapisan
sosial atau bangsawan atau ningrat, orang merdeka atau masyarakat

pada umumnya, dan ada lapisan sekdnder yang tidak tampak
tetapi berlaku yaitu hamba sahaya. Selain dikenal pula pelapisan
berdasarkan ukuran kebendaan atau ekonomi, yaitu: lapisan pemilik

modal dan alat-alat produksi yang multi koorporasi (konglomerasi),
masyarakat menengah termasuk para pengusaha kelas menengah
dan warga masyarakat pada umumnya yang tidak memiliki akes

politik di birokrasi dan tidak pula memilikl alat produki sehingga
lebih rendah dari kelas menengah yang disebutkan sebelumnya.
Pada struktur horizontal meliputi: 500 suku bangsa (etnik), 250

dialek bahasa, 17 hukum adat, ratusan adat istiadat, 6 agama besar

yang resmi diakui pemerintah dan ratusan kepercayaan, 2 sistem
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perkawinan dan berbagai elemen lainnya. Heterogenitas
aspek_aspek

I

tersebut didukung pula geografis dan topografis masing-masing
daerah yangjumlahnya 13.G67 pulau besardan
kecildengan populasi

warga relatif berbeda jumlah dan berbeda keragaman
suku bangsa
(etnik) yang menghuninya. Dengan demikian, pencaharian
relatif
berbeda, tingkat penghasilanjuga berbeda, termasuk
pendidikan dan
sarana-sarana serta prasarana sosial ekonomi juga

relatif berbeda

satu dengan yang lain.
Realitas keberagaman tersebut menurut
Nazaruddin Sjamsuddin

(1993), bahwa hal

itu merupakan anugerah dan tidak mungkin
terhindarkan. Karena itu, justru yang senantiasa
mengandung
potensi adalah mengakrabkan (mengasimilasikan)
kalau tidak

pengharmonisan dan pengintegrasian rasa
berbeda, kecemburuan
dan kecurigaan serta prasangka antar etnik,
antar pemeluk agama,
penganut adat istiadat, pengguna dialek
bahasa dan lainnya, sehingga

dimensi horizontal dan vertikal terjembatani
secara psikologis atas
dasar realitas fisik yang berbeda. Senada
dengan Liddle (1994), bahwa

aspek psikologis atas heterogenitas tersebut
dalam komunikasi dan
interaki antardimensi serta aspek dan segmen_segmen
yang berbeda
sehingga dapat berimplikasi negatif dan positif.

Sebagai seorang politisi akademis, Sjamsuddin
menganalisis
etnosentrisme dari perspektif politik bagi ketertiban
masyarakat
sebagai suatu sistem. Jika suatu etik tertentu
terafiliasi pada partai

politk yang menggunanak simbol etnik dalam
hal kedewasaan
berpolitik belum merata, apalagi para elitisi pemegang
kendalinya
masih berkarakter otoriter maka etnosentrisme
menjadi

sarana

mobilisasi mewujudkan cita-cita politiknya.

Hal senada diungkapkan Herbert Feiht (1970)
dan R. William
Liddle (199a), Feiht mengungkapkan peran semangat
keetnisan
yang cukup kuat di bidang politi( terlebih
dengan kombinasi
bidang

I
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in sehingga ada semacam lintas etnosentrik terutama elite-elite
litik masih demagog. Lidle lebih menekankan bahwa ter.iadinya
hal demikian di lndonesia karena infrastruktur dan suprastrukur
politik belum memadai sehingga ada pergeseran ketika mengawali
Orde Baru. Kecuali, kecenderungan orde Baru yang berdimensi
fakionis-militeristik dengan menciptakan musuh bersama komunis,
sehingga reduksi masalah kesukuan, daerah serta kesenjangan untuk
sementara waktu terbungkam.

Elite dema8og dimakudkan kepada tokoh partai yang sebatas
juru ianji dan bicara membangkitkan emisi atas nama atau simbol
suku yang dikombinasi faktor sensitif lainnya sehingga membentuk
sanse

true believer bagi konstituen (masa pen8ikutnya)' Terutama

dengan bungkusan ideologi "demi se-suku, demi se-agama, demi sedaerah, dan demi se-profesi, sehingga inflikasi keseharian di bidang

politik menjadi" menjadi untuk kepentigan partai kita, kepentingan
suku kita, agama dan ekonomi kita serta berbagai bahasa simbol
liasi lintasetnis yang termobilisasi sebagaimana pengamatan Feiht
dan Liddle di lndonesia sebelum dan awalOrde Baru. Meskipun Feiht,

afi

mencontohkan hal itu dengan menugnkakan istilah oposan, separatis,
sempalan dan propinsialisme atau ideologisasi simbol-simbol
keberagaman etnik. Akan tetapi diakui bahwa ketika itu infrastruktur
suprast.uktur politik belum tersistem dan dalam porses

dan

da mungkin itulah sebabnya Liddle, menyebabkan
telah terjadinya pergeseran setelah orde baru mulai berkiprah
sebaliknya. Apalagi orde baru cenderung sentralistik-populistik
pendewasaan

untuk merubah arah loyalitas dengan menggunakan militer sebagai
pendukung untama, termasuk menempatkan dalam rangkuman atau
merangkum kekuatan semua arus (Sundhussen, 1986)'

Kalau Feiht menekankan pengaruh etnosentrisme bergantung

pada elite yang menBendalikannya, tidak sebatas menjadi aktor
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tetapi guru ke arah pencerahan. Selain mencerahkan juga dimensi
masyarakat majemuk yang demokratis. Dukungan untuk itu, menurut

tkJdle, pembenahan sistem, rekrutmen elite secara proporsional
atau representasi elemen dan bukan semata_mata profesionalisme
apalagi diskriminasi elemen tertentu dan dominasi suku tertentu.
Beberapa faktor yang disebutkan ini justru menjadi faktor pemicu
gerakan radikaletnik, ras dan militansiektrim bagi masyarakat
multi

etnlk yang tidak memiliki ideologi yang menyejarah
{Feierabend,
1972). Meskipun diakuinya bahwa hal itu terjadi bagi masyarakat

fakioni,

berkasta-kasta, ada batas demarkasi teritorial masing_
masing etnis dan tidak meiliki ideologi pemeBatu yang memayungi

segmen-segmen heterogenitas di masyarakat.

Tampaknya berbeda antara

ciri masyarakat majemuk yang
dimakudkan pendapat di atas dengan yang berlangsung di lndonesia.
Mekipun pandangan senada juga ada diungkapkan peter
Van de
BerBhe (1969) bahwa masyarakat multi etnik kemajemukannya
mencirikan segmentaris, non komplementer, kurang konsensus pada
nilai dasar, cenderung meninggi intensitas konfliknya
serta pencapaian
integrasi dengan koersif. pada realitasnya slnyalemen mengenai
fraki
dan kasta-kasta serta batas demarkasi antar etnik \retsi Fierabend
di
atas, tidak berlangsung di lndonesia. Bahkan istilah
ideologi pemeBatu

menjadi faktor utama yang memayunBi perjuangan
bangsa lndonesia

untuk mencapai kemerdekaan. Setelah kemerdekaan tercapai
ideologi dimalaud "nasionalisme" tetap menyemangati
aktivitas
dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang terimplementasikan

dengan istilah "pembangunan-isme ada yang

menyebutnya
developmentalisme', (Schoorl, 19g1; Juwono Sudasono,
1987).

Adapun pendapat peter L. BeBhe, tentang segmen_segmen
dan non komplementer serta kurangnya konsensus pada
nilai dasar
memang sesuatu yang masih terlihat di kalangan suku_suku
bangsa.
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ekonomi, pemerintahan, agama dan kepercayaan, norma_norma,
adat istiadat, pelapisan sosial dan simbol_simbol ,serta idea atau

lainnya yanB terselenggaranya kehidupan bersama dimakud.
Elemen-elemen atau komponen sebagai sub sistem dari
sistem
sosial secara khusus dipandang dalam perspektif

tertib masyarakat

menurut Dahl, jika salah satu daripadanya mengalami
distrosi akan
berdampak pada sistem.

Adapun mengenai peran simbol dan idea, sebagaimana
diungkapkan Bottomore dan Nisbet, agak sejalan
dengan Mac
lver (1954) bahwa padanya ada kekuatan yang

dinamakan karena
suku, agama, dialek dan perasaan berbeda dengan
di luar sesama
sukunya, di luar sesama agamanya yang bersifat
horizontal
dan ada

sentimen vertikal, yaitu terhadap lapisan sosial
atas, mennengah
dan bawah serta elite politik birokrat, elite
nonformal dan rakyat.

Dengan demikian sistem politik pemerintahan
yang mngatur
kehiupan masyarakat yang tidak demokratik
dan menguntungkan
kelompok tertentu dan sebaliknya mendiskreditkan
suku, pemeluk
agama, kelompok atau golongan tertentu. Baik
hal itu merupakan
kesenjangan pembuat sistem maupun karena
implikasi kebijakannya
yang bersifat tidak langsung.
Bagi Talcot parson (1951) menyatakan
bahwa manusia hidup
berkelompok dan kontak sosial sehingga kehidupannya
merupakan
suatu sistem sosialsekaligus sistem ebudayaan.
Sebagai suatu sisterh

yang terdiri atas subsistem dan komponen_komponen
yang dalam
kontak sosialnya r-nelibatkan karaker masing_masing
serta produk
budayanya untuk mewujudkan cita-cita bersama.
Tentang ide dan
simbol yang juga menguatkan ikatan kerjasama
dan kebersamaan
.
apalagi ditopang dan dilandasr
perasaan afiliasi kelompok,

merupakan faktor yang melanggenBkan
sentimen etnik atau di muka
digunakan kata etnosentrisme. Karena itu, pengaruh,,penguatan
dan

j
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Akan tetapi ketiga hal tersebut sejauh ini tetap merupakan bagian

dari khasana kekayaan budaya yang menambah variasi dinamika
berbangsa dan bernegara. sebab, Bhinneka Tunggal lka menjadi
alat justifikasi ekistensi keberagaman. Bahkan ditegskan bahwa
kebudayaan nasional yang merupakan identitas merupakan puncak-

puncak kebudayaan daerah. dengan demikian makin maju budaya

yang tumbuyh terpelihara

I

di

daerah-daerah oleh masing-masing

kelompok suku-suku bangsa makin memperkuat dan mempertinggi
pula kebudayaan Nasional.

Pengertian kebudayaan daerah menurut terminologi T.
Bottomore dan Nlsbet (1979: 71) bahwa semua produk manusia
dalam interaki antar sesamanya seperti ideal and symbol termasuk
kebudayaan, meskipun dapat saja dikaji dalam perspektif sosiologik

jika ditinjau dalam implementasinya sebagai media memperlancar
atau memperlambat interaksi-komunikasi antar manusia.

Ditinjau dari anatomi masyarakat secara khusus manusianya
yang cukup mendalam, Ralp Linton (1984) berpendapat masyarakat

manapun baik kelompok suku, bangsa, negara dan antar bangsa-

negara pada hakekatnya merupakan kelompok manusia yang
hidup dalam kontak sosial dan bekerjasama dalam waktu cukup
lama dengan mengorganisir diri sebagai kesatuan sosial dengan
ciri dan karakter serta berbagai produknya masing-masing. Sedang
pengertian kesatuan sosial diartikan atau identik dengan masyarakat

atau sistem sosial. Nadel menyatakan bahwa kumpulan manusia
yang merupakan satu kesatuan yang bekerjasama mewu.iudkan
dan menciptakan budaya untuk kepentingan bersama, sedangkan
elemen-elemen atau komponen-komponennya merupakan sub-sub
sistem darisistem sosial (Michell, 1984; Bahl, 1980).
T

Secara khusus Margono Slamet (1985) mengungkapklan
komponen dan subsistem bagi masyarakat mencakup keluarga,
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pengembangan etos berusaha bagi emansipasi kelompok etnik atau

pendermawanan dan kesosialan" (Mulgan, 1955).
S€bagai sarana promosi kesatuan dan kesetiaan, etnosentris
bukan saja propaganda bagiwarga etniktertentu agar mereka ramai-

ramai berhimpun sebagaimana organisasi sosial atau massa lainnya.
Lebih dari hal itu, sebab menggunkan daya pikat yang khas atau

simbol-simbol etnik sehingga membangkitkan rasa afilitas dalam
mana se$ap individu atau keluarga mersa berbangga dan terlindungi

apalagi ada peluang mendapatkan fasilitas dengan atas nama
sukunya. Salah satu wujud kesatuan dan kesetiaan hasil "promosi

etnosentrisme adalah terbentuknya nasionalisme-patriotisme"
(Hurton dan Hunt, 1984). Dijelaskan selanjutnya bahwa dengan atau
tanpa etnosentrisme, nasionalisme tidak akan pernah ada dan tanpa
nasionalisme maka negara bangsa (nation state) tidak akan pernah

terwujud.
Barbara Ward (1983) menyatakan bahwa kesadaran bersatu dan
kebanggaan suku atas kelompoknya, budayanya, dialeknya, dan adat

istiadat serta masa lalunya merupaka akar utma lahirnya kesadaran
sebagai bangsa dan kesadaran sebagai suatu etnik menjadi satu
bangsa yahg memiliki roh atau jiwa yang tumbuh dan menumbuhkan
solidaritas untuk mewujudkan masa depan secara terprogram yang
dimanifestasikan menjadi negara, karena itu pada bangsa yang
beragam suku negaranya negara kebangsaan (Renan, 1994)'

Karena individu dan keluarga dari etnik atau suku tertentu

dipersatukan

dan disetiakan oleh rasa etnosentrisme

sebagai

yang dengan
sarananya, maka ketika Pertemuan dua atau lebih etnik

sendirinya dua atau lebih etnosentrisme maka multi etnosentrisme

ini nasionalisme
fusi etnosentris-etnosentris yang terikat oleh kesamaan

mengewmuka menjadi nasionalisme. dalam hal
sebagai

aspek sejarah masyarakatnya, apalagi ideologi, tujuan masa depan
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serta persentuhan kepentigan yang
sama pada tataran tertentu.

Ketika itu, nasionalisme mentransendensikan
etnosentris-etnosentris
yang terfusi sehinga mereka
bersepakat secara politik dan
sosiologis

membentuk organisasi pngaturan
hidup bersama yang belakangan
dinamakan state atau negara yakni
negara_bangsa (Aarbara,
Renan, 1994; lver, 1954).

fgg:;

Fungsi beberapa etnosentris atau
unietnosentris menumbuhkan

kesatuan politik dan sosiologik
baruyang tidak bersifat komunitas
secara berkerompok pada tempat
atau lokasi

tertentu, tetapi terikat

pada kesatuan ide, kepentingan
dan cita_cita yang terakomodasi. pada
umumnya sifat kesatuan lebih berdimensi
administrtif sebagai warga

di kota atau kabupaten tertentu, meskipun
tersebar pada b"b"op.
kecamatan, atau bahkan kabupaten.
Roh kesatuan yang terbentuk

oleh etnosentris atau unietnosentris
mendukunB atau didukung oleh

kesetiaan, sepanjang bergerak pada
tataran akomodatif terhadap
aspek sosiologis etnosentris pendukungnya.
Dalam pengertian lain dapat dikatakan
bahwa semakin aspiratif_

akomodatif secara sosiologis etnosentris
atau unietnosentris,
makin menguatkan kesetiaan warga etnik.
Sebaliknya jika terjadi
transformasi orientasi ke dimensi politik yang
kadang-kadang

cenderung bergumul pada tataran elite
saja atau etnik mayoritas
saja dan mangabaikan yang lain. Karena itulah

terjadi reformulasi
re-etnosenris yakni segmentaris atau sarat
kembali ke etnosentris_
etnosentris sesuai pendukungnya.
Dari sinilah pengamatan David E. Apter (1988)
dan Sartono

Kartodirdjo (1996) menyatakan bahwa etnosentrisme
politik
merupakan transendensi etnosentrisme sosiologis, jika
etnosentrisme

politik bergerak pada pergaulan antar bangsa
secara internasional,
maka etnosentrisme kembali pada substansi
sosiologisnya sehingga

menjadi perekat sosial bagi kesatuan kembali
warga etnik dan
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mempropagandakan kelovalita san warga
etnik pada simbol perekat
kesatuan dan kesetiaan pada suku tau
etniknya melalui emansipasi.
Kesetiaan biasanya juga diterjemahkan
dengan fanatisme atau
kefanatikan, yaitu suatu sikap atau pandangan
yang penuh energi atau

s€mangat dalam meogikuti atau mempertahanka
sesuatu (Chaplin,
1981). Mead menyatakan bahwa kesetiaan yang
bersifat fanatis

dalam interaki sosial pada masyarakat diikuti
dengan tindakan_
tindakan terhadap objek yang disetiai atau yang
dipanuti, baik individu

maupu kelompok (Soekantq 1984). Jika kesetiaan
pada ideoloSi
tertentu oleh seseorang, maka orang teBebut
mengewajantahkan

sikap dan tindakannya dalam mempertahankan,
mengamalkan
dan menyebarkan obyek yang menjadi arah kesetiaannya.
Dengan
demikian, jika kesetiaan itu serumpun dengan
ideologi, misalnya

kalau etnosentrisme sebagai ideologi secara
sosiologis, maka

etnosentris telah memasuki ,,tahap akhir, yaitu otonomi,
inisiatif dan
energik melakukan sosialisasi atau generativitas
secara produktif

dan kreatif sehingga ia merasa bangga dan bertanggung jawab
memelihara ideologi dimakud,, (Erikon, 1963).pada
tulisan lain
Erikon mengemukakan bahwa ego identitas kelompok
atau ego
ideologi dapat mengalami stagnasi atau bahkan
krisis jika identitas
keolmpok atau ideoloti tersebut berafiliasi atau
tenggelam dalam
arus revolusi politik atau lainnya.

Meskipun demikian, jika suatu kondisi dlam hal aspirasinya
tidak
terwadahi lagi ideologiatau identitas baru dimakud,
maka yang lama

akan mengalami reinkarnaii dan reinterprestasi sehingga
kembali
mengikat. Ketika itu kemunculannya dapat melalui
salah satu dari
komponennya. Jika etnosentris yang demikian maka
dapat menguat
lewat rasa kesukuan, kesamaan budaya, adat istiadat, dan
dialek atau

lainnya yang tidak kalah kuatnya dibandingkan kondisi
sebelumnya
atau bahkan melebihi karena telah mengalami kristalisasi
masa.
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Adapun pengaruh dari ketiga dan keempat
etnosentrisme,
promosi moral serta perlindungan
kelompok etnosentris dari
terjadinya perubahan. lstilah moral diartikan
sebagai tingkah laku,

adat istiadat dan susila mengenai pantas
dan baik termasuk pemikirn
serta karya-karya (chaplin, 19g1; Budi Darma,

19gO; Suriasumantri,

1986). Tentang pentingnya moral, sebagai
pengikat, membatasi
dan menentukan karena diyakini serta dilakanakan

baik individu
maupun kelompok atau masyarakat yang
manusia (Kosasih Djahiri,
1989; Magnis, 1975). Dari pengertian
mengenai pentingnya moral
bagi masyarakat bahwa selain kesopansantunan

dan kesusilaan,
juga mengikat dan membatasi perilaku
sehingga menjadi dasar
fundamental bagi tatanan hidup. Dengan
demikian, jika suatu bangsa
yang heterogen dengan jumlah
suku atau etnik mencapai

SOGan dan
masing-masing memiliki etnosentris, dalam
hal etnosentris berfungsi

sebagai sarana promosi moral, maka selain
ada moral suku yang
berlaku pada tataran suku bangsa ada pula
moral bangsa.
Karena

itu, unietnosentris dapat menjadi pendorong

moral
masing-masing suku bangsa dalam pergaulan
horizontal, yakni
interaki antar suku-suku bangsa, antar kelompok
dan antar golongan

serta antar elemen dan segmen masyarakat.
Terhadap dimensi
vertikal, yakni kontak warga dengan pemerintah
atau aparatur
pemerintah dan sistem politik pemerintahan
dan tidak terkecuali
interaki antar lapisan sosial yang rendah, menengah,
dan atas,
demikian antar lapisan berdasarkan ukuran ekonomi yang
kaya dan
pekerja kasar (ciddens dan David Held, 1987).
Atau bertbagai jenis
pelapisan dalam berbagai masyarakat dalam
belahan dunia.

Di Sulawesi Selatan baik etnik Bugis dan makassar,
maupun
Mandardan Toraja dalam perkembangan mutakhirselain
menggunaka
pelapisan sosial seperti bangsawan, ordng merdeka

dan hamba

sahaya. Keskipun lapisan terakhir ini termasuk sekunder
sifatnya
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dan makin cenderung kurang tampak, tetapi tetap berlaku bagi
kelompok-kelompok pendukungnya. kecuali itu, dalam pengamatan

Bintang Nusu (1995) menemukan pada etnik Bugis Bone, sudah
menglami per8eseran paling tidak terjadi mobilitas horizontal dan

vertikal yang disebabkan karena faldor prestise dan prestasi.
antara faktor tersebut ekonomi,

politi(

Di

pendidikan dan jabatan-

jabatan tertentu yang disandang sehingga muncul istilah 'brang kaya
baru", "bangsawan baru" Andi, Petta atau Puang dan berbagai istilah
semacamnya yang sifatnya mengejek atau menyindir.

Perlindungan terhadap perubahan

dan peningkatan

etos

berusaha-kerja serta peningkatan kedermawanan mewu.judkan

emansipasi kelompok etnik sebagai pengaruh keempat dan
kelima dari etnosentrisme. Di kalangan sosiolog dalam membahas
perubahan sosial ada yang tergolong klasik dan ada pula modern.
Sedangkan perubaha sosial dimalaud ada yang menekankan dari

perspektif konflik dan ada lagi dari perspektif struktur fungsional
atau sistem. Yang pertama mengasumsikan perubahan sebagai
dampak atas konflik-konflik yang terus menerus, sedangkan yang
kedua mengasumsikan bahwa konflik-konflik yang terjadi merupakan

dinamika sosial menuju keseimbangan atau equilibrium sosial.
Terlepas dari konflik kontinu dan konflik menuju keseimbangan

masyarakat, namun paa umumnya sosiolog bersesuaian pendapat
bahwa masyarakat manapun perubahan merupakan sesuatu yang

imanen pada dinamika masyaftikat dimakud, artinya tidak ada
masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Kecuali perubahan
tersebut bersifat evolutif dan, atau revolusi, perubahan yang bersifat
gradual dan bersifat spontan dan mendasar dalam waktu yang reatif

cepat. Etnosentrisme sebagai perlindungan terhadap perubahan
bermakna pengendali terhadap faktor dan jenis serta tingkat
perubahan yang sedang atau akan berlangsung. Pada sisi dimakud,
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menolak perubahan baik yang mendukung pencapaian tujuannya
apalagi mengganggu atau mendegradasi pertumbuhan kebudayaan
etnosentris (Hurton dan Hunt, 1984).

Sumber penyebab perubahan ada dari luar kelompok dan
juga dari dalam, yang pertama berupa perubahan sistem politik
pemerintahan, teknologi dan anasir budaya luar. Sumber dari dalam

dapat terjadi karena pergeseran nilaFnilai budaya, dan kemauan
masyarakat warga etnik atau kelompok yang telah menerima adaptasi

atau sosialisasi seperti halnya inovasi teknologi (Smoker, 1986).
Bahkan Bakke, menyatakan Soekanto (1982) bahwa bagi masyarakat

majemuk, kelestarian kema.jemukan ditentukan oleh dinamikanya
yang indikator utamanya adalah perubanah. Oleh karena daya tahan

kelompok termasuk suku bangsa untuk tetap

ekis jika mengikuti

irama dinamika perubahan yang tyerjadi, sedemikian rupa sehingga

menurut Bath (1988), yang umum dipertahankan dari perubahan
bagi setiap etnik adalah eksistensinya secara biologis, nilai-nilai
buaya dan pengakuan kelompok lain atas ekistensinya serta jaringan
komunikasi dan interaki internal serta antar warga dan kelompok.

Menurut Daniel Leiner (1987) hampir tidak ada masyarakat yang
membuka komunikasi dengan dunia luar dapat mempertahankan
ekistensinya tanpa semangat dan etos kebersamaan yang
mengikat bagi kepentingan etnik. Oleh karena seman8at dan etos
kebersamaan untuk riempertahankan ekistensinya menjadi faktor

utama menghindari memudarnya ciri suatu kelompok msyaEkat.
Jalan pikiran yang sedemikian sejurus dengan pendapat bahwa
etnosentrisme sebagai perlindungan terhadap perubahan atau istilah
lain "pengendalian terhadap perubahan" yang pengejawantahannya
berwu.lud sebagai penguat nasionalisme dan patriotisme (Hurton dan
Hunt, 1984). Keduanya memiliki semangat dan etos yang sangat kuat
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b€rupa loyalitas pada kelompok atau ideologi panutan' termasuk
perekat
upaya mempertahankan identitas yang didefinisikan sebagai
kepentingan nasional atau kelompok etnik dimakud'

dalam suatu
Karena interaksi dan komunikasi antarwarga
terbentuknya
komunitas merupakan suatu yang mutlak bagi
juga terjadi dalam
komunitas dimakud, maka hal yang sama
suku bangsa' dan
pembentukan komunitas yang benigam etnik atau
dan dalam pembentukan
seterusnya terhadap komunitas bangsa
demikian' sudah barang tentu pola dan
negara kebangsaan. DenBan

dinamis sehingga menjadi saluran
iaringan komunikasi senantiasa
Dalam kontek seperti' berbagai
yang memUuta t"rladinya perbahan'
perubahan dapat teriadi' PalinB tidak
jenis, pola, sifat dan orientasi

suatu strategi berupa upaya
dan meminimalisasi
pengendalian iika tidak dapat menBeliminasi
atau aspek-aspek tertentu di luar
O"r,iO"n"n pada dimensi-dimensi
etnik atau
yang berimplikasi memudarnya ekistensi

,r"t, k"lorpok mengembangkan
dari perubahan

kelomPok secara biologis'

pertumbuhan' perkembangan'
Perubahan demikian sebagai
Sumber atau faktor yang
kemaluan, pergeseran dan kemunduran
luar dan dari dalam' Perubahan
menjorong terladinya berasal dari
berdasarkan upayaapapun istilahnya yang berlangsung

atau

yang dilakukan oleh pemerintah
upaya terprogram dan terencana
kelompok dan elemen adalah
dan masyarakat atau keseluruhan
itu
development' Dalam proses

pu.b"ngrn"n istilah lain idalah

diferensiasi dan pembentukan
berlangsung integrasi, disintegrasi'
ada yang mengalami fusi
serta stratifikasi baru baik karena

blrarki

Jika
(soekanto' 1996; Schoorl' 1981)
ataupun hilang dan berganti
integrasi
karena pembangunan' 'maka fenomena

perubahan terjadi

merupakan sesuatu Yang lumrah'
dan disintegrasi, fui dan diferensi
tuiuan pembangunan dimaksudkan

Akan tetapi pencapaian

rE
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menghasilkan perubahan yang konstruktif, termasuk menyeluruh
untuk semua etnik atau kelompok serta secara komprehensil

Di antara hasil pembangunan bagi

masyarakat majemuk

meningkatkan solidaritas, makin berkembangnya kompetisi dan
deferensiasi pranata, institusi, pola dan kesempatan berusaha

atau kesempatan kerja. Solidaritas dan kompetisi cenderung
dipertentangkan secara konseptual, meskipun pada tataran
realitasnya tanpa kecuali pada masyrakat majemuk iustru tidak ada
pertentangan. Sebaliknya, ada yang pada realitas keberagaman

berdimensi pertentangan demikian pula sejauh pengamatan sosiolog
dan ilmu humaniora lainnya, akan tetapi pada konseptual filosofisnya

beBturktur secara fungsional. Dengan demikian, pada kurun waktu
mungkin pada era rezim tertentu ketika kebijakan politik yang
pada
dioperasikan terjadi pertentangan atau konflik-konflik, tetaPi
era rezim yang berbeda iustru pengamatan ilmuan menunjukkan

tidak ter.iadi seperti ditemukan ilmuan sebelum atau sesudahnya'
apalagi pada komunitas atau bangsa yang berbeda (Hoselitz' 1988;
Schoorl, 1981). Hal tersebut terjadi karena selain faktor nilai-nilai
juga karena proses
dasar masyarakat bersangkutan, ideologi nasional,
waktu dan sistem keb'riakan pembangunan yang diselenggarakan

oleh pemerintah (Siamsuddin, 1994).

Adapun kebijakan pemerintah yang berpihak pada kelompok
suku bangsa tertentu atau sistemnya yang sentralistik serta
memiliki kecenderungan mengutamakan pertumbuhan danbukan
pemerataan, misalnya selama rezim Orde Baru di lndonesia menjadi
penyebab menguatnya sentimen kesukuan, kecemburuan sosial'
dan mempertaiam ,arak antara kubu sentrifugal dengan sentripetal
(Liddle, 1994; Afan Gaffar
sebagaimana yang dikemukakan dewasa ini
dkk 1990; Uhlin, 1997). Berbeda dengan yang umum dikembangkan'
(1967) yang mewakili kelompok ini mengungkapkan bukan

Geertz

-
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saja sentrifugal dengan sentripetal, tetapi etnosentrisme yang
identik dengan primordialisme di negara kebangsaan majemuk
merupakan pemicu konflik kontinu yang bersifat disintegratif atau
meruntuhkannya.
Pandangan Siamsuddin, Liddle, Gaffar dan Uhlin

substansinya mendukung pendapat Hurton

di atas pada

dan Hunt

bahwa

etnosentrisme bukan masalah bagi masyarakat majemuk yang
heterogen. Bahkan memiliki semangat yang sangat kuat untuk
diperdayakan dalam mendukungeamnsipasi bagi kemajuan kelompok

etnosentris. Munculnya permasalahan jika pemerintah tidak
proponional mengelola, mengakomodasi, dan mengarahkan bagi
kepentingan masayarakat. Berbeda dengan Geertz, yang memandang

etnosentrisme sebagai sentral pemikiran, pandangan dan slkap
apriori vertikal sehingga melahirkan separatis atau propinsialisme
atau semacamnya. Pandangan horizontal etnosentrisme yang apriori

bahwa hanya kelompok suku atau golongan etniknya yang baik
dan benar sedang yang lainnya salah. Pendeknya menurut Geertz,
etnosentrisme yang sejenis primordialisme merupakan sesuatu
kekuatan yang substansinya apriori dan parsialistik sehingga menjadi
lawan tanding kekuatan nasionalisme.

Adapun etnosentrisme sebagai pendukung peningkatan etos
kerja-usaha dan kedermawanan sosial dalam merealisasikan citacitanya menjadi supremasi kema.juan, kemoderenan, kesejahteraan
dan kehormatan bagi kelompoknya. Tiga pemikiran yag memerlukan
rujukan teoritik seputar hal ini, pertama bagaimana etnosentrisme
memerankan fungsi dimaksud. Kedua, aspek atau sisi pendukung

dalam pencapaian fungsi tersebut, dan ketiga bagaimana implikasi
dukungan etnosentrisme terhadap etos kerja (usaha) dengan dimensi

kedermawanan dihubungkan dengan emansipasi kelompok suku
bangsa atau elemen lainnya?. Berikut urdian tentang hal tersebut
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dari perspektif sosiologik.

I

Berfungsinya etnosentrisme sebagai pendukung etos kerja-

usaha dan kedermawanan sosial merupakan rangkaian tidak
terpisahkan dengan semangatnya. Dengan meru.iuk pada Hurton

i
j

dan Hunt (1984), David E. Apter (1988) bahwa ikatan tradisional
yang mengikuti dinamika masyarakat melalui transformasi dari era
tradisional ke daerah modern adalah etnosentrisme yang identik

i:

dengan primordialisme, memiliki ikatan afiliasi kultur dan emosional

ll

dalam emansipasi kelompoknya.
Kesadaran akan kesamaan suku bangsa, adat istiadat, teritorial,

dialek dan lainnya ke dalam. Sambil mengupayakan tegaknya
kewajiban bersama dengan kepeddlian pada rasa demi kepentingan
bersama dan memperhitungkan atau diperhitunBkan kebersamaan ke
dalam. Sebaliknya, keluar menguatkan rasa persaingan dan kecurigaan
akan tersaingi sehingga kebanggaan bersama, kepentingan bersama

dan rasa kebersamaan kelompoknya tersaingi atau terkalahkan oleh
kelompok luar lainya (Chandrakirana, 1989).

Kekuatan keluar etnosentrisme dalam bentuk rasa-merasa
berbeda antara kelompok "kami, sesama kami, kita dan di antara kita
berhadapan dan berbeda dengan kelompok dia, mereka, dan sesama

dia/mereka. Untuk keperluan tertentu mengemukakan perasaan
kelompok dengan dalih demi kelompok kami, sesama kami, demi
kita yang berbeda dengan bukan kita tetapi kelompok dia, mereka"
dan berbagai perasaan sejenis lainnya yang "antagonistik" sehingga
melonggarkan ikatan yang lebih tinggi atau "disharmonis" (Geertz,
1963; Susanto, 1984).
Perasaan-perasaan demi dan untuk .kepentingan "kami" atau

kita di dalam suatu komunitas suku, atau kelompok penganut agama

dan kepercayaan tertentu merupakan komitmen yang tidak saja

ii
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menjadi perekat harmonisasi pada interakinya. Akan tetapi, justru
a-

motivasi dasar "kedermawanan bagi kemajuan kelompok tersebut.
padanya menumbuhkan ikatan kerja yang dalam bahasa agama,
kerja

rk
n

dan kerjasama apalagi saling membantu merupakan syahid atau

,

ibadah" (Thrupp, 1984; Smith, 1985). Meskipun istilah tersebut hanya
dikenal penganut agama, akan tetapi kata-kata semakna (sinonim)
"kewajiban, kegiatan suci dan anjuran terpuji dan lain semacamnya,,
ada pada umumnya penganut agama, demikian Smith.

Dalam pandangan James L. Fowler (1995) tentang implikasi
kepenganutan agama dan kepercayaan bahwa selain menguatkan

solidaritas sesama dan kepedulian pada peningkatan amalan
terhadap umat, juga membangun jaringan horizontaI dengan
kelompok penganut agama lain serta hubungan vrtikal dengan dasar
keselamatan dan kesejahteraan. jaringan horizontal yang dimakud

adalah lingkungan alam sekitar, khususnya manusia baik individu
maupun kelompok tanpa memandang agama dan kepercaypan atau
perbedaan sosial budaya. Dihubungkan dengan kewajiban suci atau
kesahidan dan istilah ibadah dalam terminologi Sylvia dan Smith,

maka demikin halnya Fowler, bahwa solidaritas pada kelompok
seagama melalui tindakan nyata yang dipandang sebagai bagian dari

tuntutan ritualitas dan memberikan bobot hubungan vertikal kepada
Tuhan atau manifestasi rasa kebutuhan. Terhadap pemeluk agama

yang berbeda, tidak menambah bobot kedekatan kepada Tuhan
secara vertikal, melainkanmengokohkan hubungan horizontla yang
berdimensi kemanusiaan.

Bagi penganut agama lslam disadari atau tidak, memang
kebaktian utama sebagai manifestasi keyakinan beragama menjalin
hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan pertama berdimensi
ubudiyah atau ibadah yang bersifat ritualitas- sedangkan yag kedua
I

berdimensi muamalah, yaitu amalan terhadap sesama makhlulf baik
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manusia maupun makhluk ciptaan Tuhan lainnya.

Kedua hubungan tersebut ideanya harus barjalan seirama
{seiring). Khusus ajaran lslam dalam kaitan dengan kepedulian,
emansipasi dan kedermawanan pada umumnya diketahui oleh
penganutnya. Untuk hal ini lslam tidak mengenaladanya diskriminasi

(pembedaan), melarang memonopoli, dan oligopoli. Bahkan
dapat menumbuhkan aktivitas sosial dan kerjasama yang saling
menguntungkan. Dalam hal ini tidak terkecuali orang muslim etnik
bugis Wajo baik yang berdomisili di Tana Wajo maupun di Makassar.
C.

Transformasi Sosial Budaya Masyarakat Bugis
Konsep etnisme dan afiliasi kultur dalam transformasi sosial

dalam masyarakat majemuk khususnya yang multi etnik .dapat
mendefinisikan kembali dirinya dengan melibatkan jaringan kultur
emosional" bagi pencapaian kepentingannya. Jaringan kultur
emosional di masyarakat modern sekalipun merupakan hasil dinamika

trdnsformasi masa-masa sebelumnya dari waktu-waktu, meskipun
tidak selamanya demikian (Gierke, 1975:70-7 4t Aftel 1988:294-195).
Memang tidak semua masyarakat modern dewasa ini memiliki nilai-

nilai yang mengalami kristalisasi atau hasil transformasi dari para
pendahulu.

Daniel Leiner .(1987). misalnya, mengungkapkan adanya
masyarakat atau kondisi yang transisional, yaitu masyarakat
atau kondisi transisi antara memudarnya ikatan sosio-kultural
dan emosional terhadap nilai-nilai yang menandai identitasnya.
Biasanya hal seperti initerjadi ketika pada satu sisi masyarakat tidak

memiliki budaya dan nilai panutan yang terkristalisasi dari periode
sebelumnya. Pada sisi lain masyarakat bersangkutan menghadapi
gelombang penetrasi budaya luar sehingga dengan relatif mudah
memahami krisis.
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antara berpegang pada
Oalam kondisi demikian teriaditarik ulur
lama yang inheren dengan seiarah eksistensinya'

budaya atau nilai

kehilangan etosnya'
apalagi iika tidak aspiratif-dinamis sehingga
yang berselimut dinamika' modern' prospeKif
tvtenyusul budaya luar

Untuk kasus seperti
melalui .ialur modernisasi dan pembangunan
yang justru berbudaya
dimaksud berbeda dengan masYarakat
di tengah era modern denga
tradisional dan berperilaku kemiskinan
perilaku budaYa kemiskinan'
struktur masyarakatnya
Masyarakat Waio dalam perspeKif sosial'
orang merdeka
umum mengikuti pelapisan atas bangsawan'

secan

(1988: 98-99) bahwa
dan hamba. Akan tetapi menurut Ahimsa
tingkatan menurut deraiat
masyarakat Wajo terbagi dalam lima
lapisan ana'mattola' anak
kebangsawanannya: Tingkat pertama;
(anakarung)' anak-anak para
penerus, tingkat kedua; anak arung
baik-baik' dan keempat; tau
arung; tingkat ketiga; tau deceng; orang
kelima adalah budak/
ammung atau orang merdeka, serta lapisan
hamba.

antara struklur sosial atau
Tampaknya pendapat ini dikacaukan

yaitu ke pewarisan atau
pelapisan sosial dengan struhur politik'
pembesarnya melalui anakpenerusan kekuasaan oleh ra.ia dan para
adanya anak penerus
anak atau keluarga sendiri Hal ini terlihat
antropolog dan sosiolog
(mattola: Bugis). Khusus dalam pandangan
bahwa lapisan pertama adalah
lain, Misalnya Mattulada, menegaskan

jabatan kekuasaan arung dan
bangsawan atau kalau menduduki
ia termasuk berdarah bangsawan
anaknya dinamai anak arung Jika

sebutan andi/petta' Kalau
murni, maka Selar sehari-harinya melekat
menialankan jabatan
dimaksud dipeniapkan atau sedang

andi/petta

sang bapak atau
merupakan laniutan atau meneruskan iabatan

sebagai anak mattola

mertua atau keluarganya, maka dalam Posisi
jika ia telah melepaskan jabatannya
atau pelanjut/penerus sedangkan

I
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sebagai arung atau raja, maka
ia tetap sebagai bangsawan.

Dalam transformasi sosial dan
budaya di Wajo, pelapisan yang
telah disebutkan sebelumnya berlaku pada
masa awalKeral"rn

W.;o.
Akan tetapi dalam perkembangan
masa selanjutnya mengalami

perubahan seiring dengan dinamika
masyarakat serta berl"ngru-ngny"
mobilitas sosial horizontal dan vertikal.
Menurut Abdullah (1985:;o9_
110) masyarakat Bugis terbagi atas
tiga pelapisan, yaitu bangsawan

atau arung yang bergelar andi, petta,
etta, puang, opu dan daeng,
lapisan kedua adalah To marodeko (orang
merdeka) dan ketiga, oto,

(budak).

Mattulada maupun Abdullah, keduanya
mengakui adanya

keluwesan mobilitas suku Bugis sehingga
mereka yang tergolong

elite formar yang dapat menduduki jabatan-jabatan
pubrik serain
anakarung atau bangsawan, termasuk pula
topanrita-toacca, yaitu
ulama dan ilmuan (agama dan cendekiawan);
tosugi, yaitu orang
kaya karena keuletan berusaha sehingga
berhasil dan manifestasi
keberhasilannya diwujudkan dengan
keberpihakan pada masyarakat;

Towarani atau Tobarani, mereka yang
berjiwa besar sehingga
tampil ke depan membela kepentingan rakyat,
baik berdasarkan
hukum-hukum syam maupun ade, atau pangaderrang.
Selain ketiga
golongan teBebut, yang keempat adalah
Tosulesana, yaitu mereka
yang memiliki keahlian khusus seperti
ahli strategi, teknorat, dan

spesialis lainnya yang ide-ide atau karya_karya
ciptaannya digunakan

bagi kepentingan masyarakat dan negara.
Tempat mereka di hati

rakyat sangat dekat dan dibutuhkan oleh
kera.jaan atau negara tanpa
memandang darah turunannya.

Dalam perkembangan transformasi sosial

masyarakat,

khususnya kedudukan ata, dalam masyarakat
Wajo hingga dewasa
ini tidak begitu tegas lagi, bahkan samar-samar.
Kecuali pada latar

belakang baik karena ,,kalah perang
maupun karena hukuman
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atas pelanggaran adat dan pangaderaang serta penggadaian atau
penjualan sehingga pembelinya menjadikan status mereka

sebagai

budak (Mattulada, 1975:35). Meskipun dewasa ini mereka yang
tergolong darah turunan budak dengan latar belakang salah satu dari
yang dijelaskan di atas, telah berupaya makimal untuk mencapai
salah satu dari empat golongan elit memang tidak otomatis lapgsung
menghapuskan status asalnya seketika.

Dalam transformasi budaya,

di

antara faktor penghambat

hilangnya kesan penghapusan status budak bagiseseorang meskipun

telah mencapai salah satu dari empat golongan elit,

adanya

counter culture yakni, semacam kekhawatiran (culturat shock) bagi
terjadinya goncangan kebudayaan terutama yang berkaitan dengan
kebangsawanannya. Terutama

terjadi

di

kalangan bangsawan

berpendidikan relatif rendah sehingga tidak memiliki jabatan atau
peran dalam masyarakat. Ketika ada orang yang berasal dari darah
ata'yang karena mendapatkan prestasi sehingga tergolong pada salah

satu dari empat jenis elit, maka bangsawan dimakud cenderung
menolak bahkan berusaha merunut latarbelakang keluarga atau
darah turunan elit hasil mobilitas dimakud.

Keluwesan mobilitas sosial suku Bugis termasuk dikalangan

ordng Bugis Waio, karena keempat golongan yang diungkapkan
di muka tidak terbatas pada lapisan bangsawan saja, melainkan
siapa saja dari ketiga lapisan masyarakat Bugis sebagaimana versi
Mattulada dan Abdullah (1975: 1985). lmplikasi terhadap hubungan
kekerabatan makin terbuka leba4 baik dikalangan bangsawan arung-

anakarung maupun mereka dari kalangan tosama atau bahkan ata,
tetapi lebih baik berhasil dibanding salah satu dari empat golongan

tersebut. Mereka juga berpeluang menghubungkan pertalian
kerabatnya melalui perkawinan, baik antara mereka secara langsung
maupun keturunan atau rumpun keluarga masing-masing.
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Meskipun ade' atau pangaderrang tetap men.iadi pegangan
masyarakat, namun kedatangan lslam menjadi rujukan utama
dalam kehidupan sebagaimana tercermin dalam himbauan Arung
Matoa Wajo yaitu: Aringkalingan manekko ri-ase, orai alau maniang,
manorang; Lesuga panngali patolaku matuddu solo, nalesu gau

maia'ku, natudduange solo, sininna gau nappesangkannge puang
Allahu-Taala, naharangengnnge"'Muhammad". Andi paramata
dalam Taufik Abdullah, (1983: 251). Pengaruh lslam dalam mengatur

tatanan masyarakat tersimpul dalam semboyan "ade' bersendikan
syara'dan syara, bersumberkan Al-quran dan Hadist Shahih". pada
awal penglslaman, Arung Matoa dan masyarakat menyerahkan Dato
Sulaeman mengorganisasikan sara' sectra langsung dalam struktur

pemerintahan beserta pejabat-pejabat pelaksananya

di

pusat

kerajaan sampai tingkat paling rendah.
Sebagai wujud implementasi syara' mewarnai ada' bahwa pada

organisasi pemerintahan konfederasi yaitu, tellu limpo (tiga kampung)

yang membentuk Kerajaan Wajo, masing-masing ada pejabat ade;
dan ada pejabat syara'. Atas dasar itu, maka strukur syara dari pusat

kerajaan menyebar ke tiga limpo. Menurut sumber Paramata; tidak
dipublikasi (1975, 27-30), dijelaskan bahwa Dato Sulaeman mengatur
struktur tetapi pengisian atau penempatan orangnya ada pada arung
Matoa, jika di pusat ada Arung Matoa Wajo sebagai penguasa ketiga
limpo secara ade',

maka untuk syara' dibentuk kadhi (kali) sebagai

pejabat setingkat raja/penasehat arung Matoa. Di tingkat limpo
(daerah) diangkat dua orang khatid, dua orang bilal dan seorang
penghulu serta sedrang amil.

Meskipun ajaran lslam tidak mengenal pelapisan sosial
sebagaimana ade'yang berlaku sebelumnya diWajo, akan tetapitetap
proporsional dalam mengatur tatanan interaki sosial masyarakat
dan pemerintahannya. Posisi pejabat syara' dalam pemerintahan
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tercermin dalam uraian berikut:
riwajodan para peiabat sYara'dalam upacara resmidan lainnya:
(a) satu baris tempat duduk Arung Matoa sebelah kanan disusul
paddanreng Eettengpola, Talottenreng dan Tuwa' dibelakangnya
lagi Botolompoa, Pilla Pattola dan Cukkuridi. Selanjutnya 30 orang
Puang

Aruppabicara (masinS-masing 10 jari dari tiap limpo) dan tiga orang
Bate caddi dan tiga orang pajukku, semua limpo diwakili masingmasing 1 orang; (b) pada baris sebelh kiri Arung Matoa waio, ada
Kadhi, khatib, bilal, penghulu, amil dan seterusnya menurut urutan
sampai ke belakang dengan masing-masing limpo terwakili (Abdullah,
1983:254).
Secara sepintas susunan teRebut menuniukkan berlangsungnya

mobilitas birokrasi yang bernuansa lslam (sara') di Kerajaan waio.
Akan tetapi, hal demikian bukan berarti tidak menimbulkan ekes,

yaitu perpecahan internal pejabat sara' dan internal Pejabat ade,
serta antar pe.iabat sara' dengan pejabat ade yang menggoyahkan
kerajaan. Seperti tercatat dalam sumber ini bahwa peringatan Maulid
Nabi Muhammad SAW di mesjid Tosora, terjadi pertentangan antacl

Amil Limpo Tuwa dengan Bettengpola Kadhi wajo. Akhir sengketa
dengan pemecatan peiabat syara'serta diganti oleh semua yang
termasuk puang ri Wajo (1983:257).

D. Budaya Siri' dan Etos Keria Orang Pammana Wajo
Matthes dalam Abidin (1977) menyatakan bahwa siri' meliputi
rasa malu, takut, hormat, aib, dan dengki. Lebih luas lagi pendapat

Mattulada (1975) siri" diartikan sebagai penpektif pangaderrang,
merupakan manifestasi budaya dalam hal martabat dan harga diri
manusia bagi kehidupan kemasyarakatan. Penjabaran pengertian

tersebut bahwa siri' secara substansif adalah keinginan berbuat
kebajikan bagi diri dan sesama manusia dalam meningkatkan harkat,

martabat dan kemanusiaan yang berintikan susila.
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Siri' dalam konteks fungsi, sebagai perangsang atau pendorong

bagi hidup dan kehidupan. Padanya mencakup motivasi untuk
membangun, mengubah, memperbaiki, dan menumbuhkembangkan

nasib individu dalam kelompok. Jika dihubungkan dengan topik
budaya siri", maka pengertiannya tidak lain adalah kehormatan,
I

harga diri, martabat, serta pandangan hidup bagi manusia Bugis.

Perkembangan pemaknaan siri' dikonotasikan dalam berbagai
konteks, baik berkaitan dengan sukes maupun petaka yang menimpa

seseorang atau masyarakat. Yang diasosiasikan dengan sukses,
mujur, dan untung memandang siri" identik dengan siri" atakka,
yaitu tumbuhan bersih yang membuahkan mata rantai kesukesan

mencapai sesuatu sehingga seseorang yang mengalami akan
teranBkat siri'nya, terdngkat martabat dan harga diri serta keluarga
serumpunnya,

Sepanjang bacaan penulis tentang

siri", pengertian

yanB

diberikan oleh para penulis lndonesia dan mancanegara kurang
lebih bermakna sama.

B.F. Matthes, secara harfiah menyatakan

siri'

sebagai beschaamd: malu, schroomvalling: takut, verlegent: malumalu, eergevoel: kehormatan, schande: aib, dan wangusnt: dengki,

(Abidin, 1977). Errington (1989) menegaskan bahwa siri' adalah
harga diri dan rasa malu yang men.iadi symbol utama atau gagasan
dan nilaiyang menyatu dengan darah daging manusia Bugis. Bahkan
ditegaskan bahwa:
Siri"e mitu nariase tau,
Narekko de-n'i siri"ta taniani'tau na'keiya
Rupa

tau mani asengna

Nappana
Naia tau de'esiri"na

De'lainna olok-koloe'
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BaBi manusia Bugis, hanya

siri'yang menandakan diri sebagai
jika
usia,
hilang siri" pada diri seseorang, maka ia bukan lagi
ja melainkan hanya gambar atau khayalan manusia. Orang
tidak lagi memiliki siri" maka ia tidak layak lagi sebagai manusia,
hkan lebih kurang sebagai hewan melata. Andaya (1997: 4S),

ng

lsalnya ketika menguraikan Aru palakka dalam,,The Heritage of
Palakka", sejarah Sulawesi Selatan abad ke-XVl, tersirat bahwa

'

berarti rasa malu dan respon diri terhadap kehidupan dan
lngkungannya. Bahkan Gonggong (IggZ/2OOOl, mengartikan siri,
bagai unsur budaya Bugis yang kemudian terintegrasi dengan
ldeologi lslam sehingga dapat berwuiud gerakan, diantaranya

Dllfll

dl Sulawesi Selatan.

Unsur

siri" yang lain

diungkapkan oleh Farid

(tg77l

siri"

merupakan sikap rektif manusia Bugis, yaknisiri,, ripakasiri, dan siri,,

masiri'. Sedikit berbeda dengan penegasan Rahman (1985) bahwa
siri" pada realitasnya tidak harus berkaitan dengan rasa dipermalukan,
sebab jika begitu berarti

siri" dari luar. padahil, siri, imanen dengan

aspek psikologis, yaitu dari dalam diri untuk mencegah berbuat culas,

curang, khianat, zalim dan perbuatan tercela lainnya. Sedemikian
rupa sehingga siri" sebagai pengokoh atau penegunan pada prinsipprinsip dari adat dan pangaderrang.

Berkaitan dengan seminar siri,, di Ujung pandang Tahun 1977
yang menyimpulkan bahwa siri,, sebagai suatu sistem nilai sosio_

kulturaldan kepribadian yang menjadi pranata pertahanan harga diri
dan martabat sebagai individu dan anggota masyarakat. Berbagai

fenomena sosial yang selalu cenderung dikaitkan dengan siri,,,
maka dalam pemblnaan hukum nasional diakomodasikan nilaF
nilai seperti itu. Tim Universitas Hasanuddin dari Fakultas Hukum,
yang mengadakan penelitian Tahun L977, menyimpulkan bahwa

siri" sebagai adat kebiasaan yang hidup dan melembaga

dalam
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masyarakat sehingga imanen dengan sejarah eksistensi masyarakat
Sulawesi Selatan. Penelitian terbaru dalam bentuk karya akademisi,

Marzuki (1995) mengkaji siri" dari sudut pandang kesadaran hukum
masyarakat Bugis, penulis menyimpulkan bahwa siri" mengandung
dua nilai utama yaitu malu dan harga diri.

Tentang etos kerja orang Wajo merupakan bagian makna siri'
dalam penerapannya. Dalam pelaksanaan makna siri" bagi raja-raja
Wajo, tercermin dalam pesan Puang ri Maggalatung:

Padecengiwi bicara-e,
Parakai ampe-ampe malebbi-e
Gau-gau lalo'tennga-e
Pari tenngai bicara ri tennga-e

Ter.iemahan bebas:
Perbaiki card bicara jika berbicara,
Perbaiki tingkah laku mulia dan terhormat
Gerak langkah sederhana (6dak angkuh dan tidak sombong)
Tempatkan ditengah untuk pembicaraan di tengah
Tidak melebihi,

Tidak memihak sebelum mengetahui posisi kebenarannya (Salim,
1985:35-39)
Lontara Pammulanna Wajo yang memuat petuah-petuah Puang

ri Maggalatung di muka, pada uraian yang lain menyatakan secara
tersirat bahwa siri" menjadi pedoman hidup orang Wajo. Untuk
perbuatan baik bagi diri dan masyarakat dimulai daritutur kata yang
baik, perbuatan yang bermanfaat (berpahala), tingkah laku sederhana
dan berani menempatkan sesuatu dalam proporsinya tanpa tendensi

emosional, keberpihakan, dan memutuskan secara berat sebelah.
Dengan begitu, menurut sumber

ini, menempatkan orang Wajo

terpelihara siri" dan martabat serta kehormatannya. Hal initidak saja
pada profesi tertentu, melainkan pada segala profesi yang digeluti di
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ia beraKivitas'

(1985: 17-18) mengungkapkan
Senada dengan itu, Abdullah

bahwa:(1)Siri'-emmirionroangrilino(hanyasiri'sajayangmeniadi
siri" (mati menegakkan siri"
modal untuk hidup di dunia); (2) Mate
dan (3) Mate siri" pada
harkat dan martabat yang patut diialani);
dipermalukan lakana mati
bakke; mati dalam keadaan malu atu
sebaBai bangkai, mati tidak berarti'

bahwa manusia
Kedudukan siri' pada kutipan diatas menuniukkan

membangun kehidupan
Bugis memiliki suatu konsep dasar dalam
dan negara Meskipun siri" demikian

bermasyarakat, bangsa
Mangemba (1986:1) tanpa
berperan penting, akan tetapi menurut
seperti binatang' Namun
harkat siri' dalam diri manusia, ia dipandang

passe {rasa iba)' maka ia
ditegaskan selanjutnya bahwa siri" tampa

bahkanlebihrendahdaribinatang'Alasannyacukuprasional'sebab
passe'
tidak memiliki siri'tetapi justru memiliki

memang binatang
dan seternaknya
yang dibuktikan ketika rumpun, analg sekandang
anaknya
maka yang lain, induknya' misalnya' iika

,"n* r"rrrnr*r,

membela'
terancam mara bahaya, maka ia akan segera
berbarengan
Manuki (1995: 135), memandang bahwa siri"
nurani Seorang
passe, sebab passe merupakan panggilan

dengan

diri pribadinya untuk
yang terusik siri'nya, maka passe melarutkan
siri" yang berorientasi pada kepentingan
mendukung tegaknya

kemanusiaan bersama'
penegakan harkat dan martabat manusia dan

passe atau rasa iba'
secara sederhana dapat diielaskan bahwa
yang mutlak dan manunggal dalam diri manusia
merupakan sesuatu

siri" passe; tanggungjawab
bersaudara kembar dengan siri', menjadi'

"jagaiwi alemu'
moral yang men.iadi tuntutan utama' misalnya:
siri"mi tu mappakatau"
aja'nu appakasiri" akkaletutuiwi siri"mu'
sampai mempermalukan diri' berhatijagalah dirimu
(artinya,

iangan

kehormatan itu merupakan
hatilah men.iaga kehormatanmu karena
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hakekat manusia) di bagian lain popular ungkapan seperti "mapesse

babuaku nawa-nawai toto'na sikampongku, siajikku, si'padakku tau

Wajo ripakasiri"', artinya pedih perut hatiku memikirkan nasibnya

orang sekampungku, keluargaku, sesamaku orang Wajo karena
dipermalukan.
Pesse babua, arti harfiahnya pedih perut. Akan

tetapi pengertian

perut lebih bermakna rahim; yaitu tempat asal semua manusia
dikandung sebelum lahir (pralahir). Rahim dalam bahasa Arab,
artinya saying, penyayang, menyayangi dan turut merasakan
sukaduka yang menimpa sebagaimana seorang ibu bapak yang
memiliki passe terhadap anaknya yang sakit. Seorang anak dari rahim

ibu dan sulbinya bapak (sulbi; Arab; ujung tulang belakang), atau
percikan air kasih sayang. Passe atau esse babua, yaitu kepedulian
yang melahirkan solidaritas dalam dua bentuk dan manifestasinya
terhadap siri": pertama, siri" sebagai kecenderungan diri untuk
berupaya maksimal menghindari perbuatan-perbuatan culas, curang,

khianat dan zalim. Kedudukan passe disini, menumbuhkan solidaritas

dan optimisme dalam diri sendiri dan keluarga menghindar dari
perbuatan siri' dimakud. Kedua: yaknisolidaritas terhadap saudara,
sekampung, sekeluarga dan sesuku dan akhirnya sebangsa, akibat dari

ketidakmampuan menjaga sehingga

I aterpaka ternoda

martabat

dan kehormatannya.
Ungkapan manifestasi siri'-passe dalari pengertian

ini

,,pesse-

natu usedding selessureng nasaba de'na laleng tadiola, jaji elo,nami
dewata seuwae", artinya pedih sekali nsanya wahai saudaraku karena

tidak ada lagi alternatif lain yang dapat dilalui atau dilakukan, jadi kita
hendaknya tabah dengan mengembalikan saja aib (siri,) itu kepada
penilaian dan kehendak Allah, Tuhan yang memiliki kekuasaan tunggal.
Lagi-lagi kata "selesureng" berakar dari se; satu lesureng, yaitu satu

tempat tidur atau seketidurdn bersama, senasib sepenanggungan.
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Ungkapan "de'na laleng ta'diola", pada hakekatnya bermakna
bahwa orang Wajo Udak akan pernah berhenti berupaya mencari
penyelesaian terhadap masalah hidup dan kehidupan, sepanjang
masih ada alternatif berupa peluang yang dapat dilalui Akan tetapi
tidak pula melupakan Tuhan yang Maha Esa, ini disebutnya Dewatae
Seuwae. Penyandaran kepada Tuhan yang Maha Esa merupakan

akhir dari segala upaya pikiran, sikap, dan tindakan yang sifatnya
manusrawl
E, (ewirausahaan

(Enterpreneurl

Benang merah antara motivasi agama dan etos kerja, khususnya,

berwiraswasta, dapat diketahui paling tidak pada karya-karya Max

Weber (1958).

Teori ini

menghubungkan antara etika Protestan

dengan semangat kapitalisme. Alasannya, orang Protestan cepat maju

membawa kapitalisme karena sistem nilai agama memberi motivasi
ekonomi rasional. Teori Max Weber dimakud merupakan temuan
atas penelitian terhadap kewirausahaan di kalangan penganut ajaran
Calvin di negeri Belanda (1958).

Meskipun demikian beberapa kalangan

kemudian

mempersoalkan kebenaran teori tersebut, sebab pada kenyataannya

tidak semua kewirausahaan penganut Calvin dibeberapa tempat
lainnya berhasil mengantarkan kapitalisme mencapai kejayaannya'
Namun demikian tidak sedikit pula secara subtansi ajaran keagamaan

cenderung antagonistik.

lni berarti temuan Max Weber didukung

pula temuan yang sama oleh i'lmuan lain di tempat penelitian yang
berbeda dan

waku berbeda

Pula.

Di lndonesia, beberapa peneliti menemukan bahwa kehadiran
wiraswasta dan wiraswastawan terutama kelas menengah terdorong
oleh motivasiagama lslam. Bidang industri pertektilan diJawa Tengah
terdapat di Tegal, Semarang, Surakarta, YogYakarta, dan Laweyang'

72

Andi lma Kesuma

Selain itu terdapat pula

di

Bandung, Kediri, Tulungangung, dan
Surabaya, meskipun sifatnya rumah tangga, sebab yang
manufaktur
dan pabrik kebanyak pemilikinya modal asing. Bidang
industri
rokok

juga cukup ramai di Kudus, Kediri dan
Jawa Timur (Hiroshi, 1970,
Castle, 1982).

Dukungan pabrik manufaktur yang tergolong modern
sebagaimana di atas yang dimiliki oleh pemodal
asing, sehingga
mampu menembus pasaran dunia barat dan merambah
kepedesaan.
Tetapi sistem ekonomi produki rumah tangga
pribumi

milik

tidak

surut hingga bagian pertama abad ke-20. menurut
Nakamura (19g3:
55) kelas menengah wiraswasta kebanyakan dari
kaum pribumi yang
beragama lslam, khususnya perdagangan. Di
Jawa, misalnya Kota
Gede, Laweyang, Surabaya, dan Kudus.

Sementara

itu, Darban (1980: 29-30) menemukan bahwa

para penganjur lslam dan organisasi pergerakan
Serikat lslam
dan Muhammadiyah serta Nahdatul Ulama (NU)

(Sl)

kebanyakan para

saudagar yang terkemuka dan memiliki jaringan
cukup luas di kota_

kota pesisir

di luar pulau

saudagar kelas menengah

Jawa. Bahkan dari pengaruh saudagaritilah sehingga gerakan radikal berupa

aksi-aksi protes terhadap kolonial cukup berpengaruh
hingga ke
pedalaman Jawa dan luar Jawa.
Ada perpaduan

di

a

ntara etos perjuangan termasuk kewiraswastaan

kalangan pedagang muslim kelas menengah
dan santrinya
terhadap formalisme kolot, kebudayaan adat
dan bangsawan,
sikap kebarat-baratan dan status quo penjajahan,

tadi

wiraswasta

muslim kelas menengah melawan empat seterunya,,
(Benda;

1980:71-721- Diungkapkan pula bahwa para
wiraswastawan muslim

yang berorientasi pengamalan ajaran
dan pengaruh lslam kepada
masyarakat kota dan pedalaman. Ada pula yang
melibatkan dira
dalam jaringan perdagangan dunia sebagaimana
halnya pedagang
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Cina dan Eropa lainnya tetapi mereka tidak terpengaruh secara
adat

dan kebarat-baratan secara umum.

Di Sulawesi Selatan, terutama di Kota Makassar terhitung
sebagai kota dagang di luar Jawa yang menjadi tujuan dan jalur
dagang para wiGswastaan muslim kelas menengah sebagaimana
dinyatakan oleh Darban. Demikian sebaliknya, pedagang_pedagang

muslim dari Makassar dengan berbagai latar belakang status
sosial
apakah bangsawan, to maradeka, dan bahkan turunan
hamba sahaya
juga mungkin ada. Baik secara pribadi
maupun kelompo( menjalin
hubungan dagang dengan saudagar dari Jawa, sehingga
suku_suku

yang mendiami pesisir seperti Makassar dan
Bugis sudah pasti
menerima pengaruh-pengaruh yang dibawa dari
Jawa. Karena kain
sutera dariSengkang (Wajo), Mandar dan Soppeng
telah pula dikenal
sebagai penghasiltenunan yang bernilai ekonomis
cukup tinggi.
Selanjutnya menurut Geertz (1971), para pengkajisejarah
sosialdan
sosiologis ekonomi lndonesia pada umumnya
menghubungkan antara
peran kaum santri sebagai wiGswastaan
dengan saudagar,

terutama

mereka yang menggunakan teori Semangat protestan ,The
Spirit of
Protestant Ethic" versi Max Weber. Bagian lainnya
ditegaskan bahwa di
perkotaan besar antara lain Jawa
bermunculan jaringan dagang

Betawl

Cirebon, Pekalongan, Semaran& Surakarta,
Madium, Kediri, Surabaya,
Tulungagung. Selain jaringan keluar Jawa juga
cukup luas. Dikalangan
mereka menerima julukan raja-raja dagangyang
menjadiulama ka}ra atau
ulama pedagang dengan semahgat ekonomi
dan etika kerja profesionar
sehingga menjadi penggerak timbulnya
iklim perkotaan lrang rasional

termasuk dalam pengelolaan usaha yangbercorak
kewirausahaan
modern (Noe4 1980:252-253; Dofier, 1980).

Etos kerja wiraswastaan yang meluas di
kalangan pribumi
khususnya pedagang kota dan antarkota
serta antarpulau, telah
sukses menanamkan benih semangat kewirausahaan,
semangat
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kebangsaan,

dan menumbuhkan etika ekonomi, swadaya

serta

persaingan bebas sehingga selain mewarnaiawal pertumbuhan kotakota hingga dewasa ini. Persaingan bebas inilah yang menjadi latihan

terhadap pengusaha kecil sehingga tetap eksis tanpa mengganggu
atau terganggu oleh kehadiran pengusaha berskala besar, kecuali
terhadap monopoli oleh pengusaha China (Tionghoa). Sebab pada
masa kolonial Belanda terdapat asumsi di masyarakat bahwa orang

Cina (angko, ence, chi) merupakan partner pengusaha yang telah
menimbulkan penderitaan bagi pribumi.

Seperti pedagang-pedagang bugis secara ekonomi pada abad
ke-18 dominan di Pasir dan Kutai Kalimantan Timur, menghubungkan

daerah pedalaman, yang dapat dicapai melalui sungai-sungai Kendilo
dan Mahakan, dengan jarring-jaringan diseberang lautan. pantai timur
Kalimantan semakin terikat pada Makassar. Orang-orang bugis dianggap
sebagai saingan terberat bagi VOC, karena membatasi pelayaran mereka
yang penting bagi kebijakan Belanda (Sutherland, 1973).

Menurut Wertheim (1954: 38-42) saingan wiraswastaan pribumi
atau lokal tidak saja terhadap China melainkan keberadaan regional
minority, seperti Minangkabau, yang sampai hari ini dikenal rumahrumah makan, orang Jawa di Luar Jawa, dan Manado,,. Meskipun

diakuinya bahwa tidak sedikit mereka yang termasuk minoritas
regional telah menularkan keterampilan berwiraswasta dengan
kerajinan membatik, menganyam, dan berorganisasi. Atas dasar
analisis kaitan itulah, maka Stokes (1974: 557-579) merumuskan
bahwa kelahiran kewirausahaan pribumi sejak awal abad ke-20
memediatori persebaran nasionalisme lndonesia seperti di Afrika.
Antara kewiraswastaan menjadi partner kebangkitan dan persebaran
benih serta aksi nasionalisme bagi pembangunan negara bangsa.

Menelusuri jejak perkembangan kewiraswastaan di lndonesia
paling tidak kelas menengah menjelang akhir abad ke-19 hinga
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pertengahan abad ke-20, khususnya kalangan pribumi, memang
dijumpai tampilnya kaum santri, yakni pedagang ulama atau ulama
pedagang dan terutama di kota-kota besar pulau Jawa s€rta memiliki

jaringan luas di luar pulau Jawa.
Meskipun demikian, masih menjadi pertanyaan yang mengusik,

apakah

jiwa

kewiraswastaan telah ditampilkan

itu

berasal dari

abad yang sama atau beberapa abad sebelumnya?. Lebih dari itu,

patut ditelusuri asal muasal jiwa atau tradisi kewiraswastaan yang
dimaksudkan apakah budaya asli lndonesia atau pengaruh barat atau

pengaruh a8ama Hindu, lslam, Budha dan Kristen. Namun demikian
berdasarkan hasil penelitian terdahulu, tampaknya telah menemukan

benang merahnya, bahwa baik Kristen Protestan maupun lslam
Nusantara telah menumbuhkan etos kerja.

di mana pribumi
separuh menguasai kota-kota dagang yang tumbuh di lingkungan
Khususnya kewiraswastaan kelas menengah

komunitas santri. Dukungan komunitas kaum santri dan sebaliknya

saudagar mendukung pula kaum santri sehingga berhasil
mengembangkan orBanisasi modern yang bercorak lslam. Organisasi

tesebut kehudian melebarkan aktivitasnya ke pelosok,

dengan

keterampilan kera.iinan, berupa anyaman, batik, kaligrafi dan lainnya.
Pada waktu yang sama, perkenalan pedagang dan pengusaha pribumi

lslam dengan masyarakat makin meluas sehingga mendorong
popularitas saudagar beserta organisasinya seperti Sarekat lslam (Sl),
Muhammadiyah, dan lainnya meningkat. Hal teBebut mendukung

upaya penyebarluasan nansionalisme berbarengan

dengan

tumbuhnya etika kewirausahaan asli yang berkarakter pribumi
(Castle, 1982; Noer, 1980; Dofieq 1980; dan Geertz, 1971).

Bahkan lebih lan.iut ditegaskan bahwa saudagar (pedagang
wiraswastawan) kelas menengah yang berlatar belakang kaum santri

tersebut mewarnai interaki dagang dalam proses kemunculan

I
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kota-kota di awal kemerdekaan, Geertz, mencontohkan pengurus
Sarekat lslam diJatinegara, semua pedagang wiraswasta di Surakarta

dan Madura serta di kota lain bervariasi ada pedagang, wong cilik,
petani dan bangsawan. Kekdudukan wiraswastaan dalam organisasi
sebagai penyedia dana, pengurus dan simpatisan. Alasan mereka
sederhana, yakni latar belakang agama lslam yang telah dianutnya;
anti penjajahan dan motivasi kerja. Anti penjajahan dalam bahasa

politik sinonim dengan nasionalisme. Alasan lainnya adalah bahwa
orBanisasi Sarekat lslam (Sl) relatif serakyat, egalitarian seperti

lewat mesjid, gotong royong, membantu bagi kaum non muslim,
seperti kasus konflik Cina pengusan pribumi

di Surakarta, Semarang,
Yogyakarta dan kota-kota lainnya, baik pada zaman Belanda maupun
ketika zaman Jepang (Kartodirdjo, 198 4;1984:207 _2!5; la rson, 1990:
2t5-2271.
Demikian pula yang dikemukakan oleh Becker dan Aram, 1979:
225-256) bahwa tradisi lslam yang menjadi basis semangat usahawan

pedagang baik

dari lslam reformis

(Muhammadiyah) maupun

tradisloonal-konservatif, konformis (Serikat lslam, NU). Kemudian
menubuhkan wiraswastawan yang mendukung atau mengisi ruang
kelas menengah muslim, tidak terkecuali di birokrasi pemerintahan.
Orang Muhammadiyah umumnya menjadi usahawan kelas menengah

di perkotaan (Nakamura, ]r9B3:741. Memandang dunis secara linear
yang dinamis.
llustrasi menariktentang bangkitnya wiraswastaan karena tradisi
agama lslam khususnya kelas menengah kota akhir abad ke-19 sampai

menjelang kemerdekaan diungkapkan oleh Zuhri (1974) bahwa
tradisi lslam lewat pesantren dil.ndonesia mengkaji pula imprealisme,
kapitalisme, non kooperatif, etos kerja dan swadaya. Jika Nakamura
menegaskan pertalian semangat Muhammadiyah dengan wiraswasta

dan pedagang, Castle menemukan dari 4g wiraswastawan rokok
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Kudus terdiri atas 15 NU, Sl dan Muhammadiyah dan 18 usahawan.

Demikian halnya, Noer, Geertz dan Dofier, keti8a nya, berpendapat

relatif senada bahwa wiraswastawan muslim yang tergolong kelas
menengah di kota-kota dagang Jawa dan di luar Jawa, mereka ada
yang berlatar belakang pendidikan pesantren dan pendidikan umum

lainnya atau bahkan hanya bermodalkan warisan pendahulunya
yang memiliki jaringan dekat dengan pesantren. Tidak sedikit pula

di

antaranya yang baru menjalin hubungan dengan organisiasi-

organisaisi pergerakan bercorak lslam. Alasannya, berkembangnya
euforis nasionalisme, anti kolonialisme, kapitalisme, dan anti asing.
Jaringan dengan lslam dalam pengertian trddisi keagamaan maupun

organisasi memungkinkan memperoleh keterampilan berdagang,
berorganisasi, serta anyaman batik atau sutera seperti di manda[

wajo, Soppeng dan lainnya. Keterampilan seperti ini sekaligus
menjadi symbol kehormatan wanita dan menjadi jalur keluasan
.iaringan pergaulan dengan dunia luar.

Kembali pada

inti uraian di atas bahwa faktor agama lslam

menjadi dominan bagi pembentukan dan sarana perkembangan
kewirausahaan seperti yangterjadidiJawa sejak akhir abad XIX bahkan
sampai pertengahan abad XX. Dengan demikian dapat menampilkan

wiraswastawan yang menduduki peringkat kelas menengah, bahkan
beberapa pendapat atau riset menunjukkan bahwa saudagar kelas
menengah mewarnai perkembangan awal kota-kota dagang tidak

saja di Jawa tetapi diluar Jawa, paling tidak iaringannya sampai
di kota-kota besar di luar Jawa. Sekaligus dari wiraswastawan itu
menyebarkan nasionalisme dan semangat radikalisme menentang
kapitalisme dan imperialisme, hingga meluas sampai ke pedalaman,
meskipun tidak merata kecuali daerah-daerah perkebunan, pabrik-

pabrik dan industri dimana pemiliknya orang asing Cina, Eropa,
Amerika atau lainnya.

i
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Tanggapan yang kemudian menggelitik terhadap pendapat
yang menempatkan agama, baik lslam maupun Krlsten seperti teori
Protestant Ethic versi Max Weber. Bahwa jika memang benar agama
menjadi faktor pendukung utama, apalagi melebihi faktor lahirnya
kewirausahawan dan kewirausahaan, maka pertanyaan yang diajukan

adalah "mengapa budaya kewirausahawan-kewiraswastaan justru
tidak merata sebagaimana meratanya pemeluk agama lslam?,,.
Jika uraian beberapa pendapat telah diungkapkan dimuka yang

menunjukan bahwa pada periode tertentu ada data atau fakta yang

tidak dapat disangkal tentang hal itu, tetapi pertanyaan kemudian
kenapa setelah periode dimaksud wirausahawan-wiraswastawan

mengalami stagnasi. Paling tidak, kurang mengalami tingkat
perkembangannya kuantitas pengusaha-wiraswastawan muslim yang

tergolong kelas menengah pada akhir abad XX, sebagaimana temuan
Castle, Deliar Noer, Clifford Geertz dan lainnya, terutama dibeberapa

kota di pulau Jawa. Realitas yang demikian itu memicu keraguan
kebenaran pendapat bahwa agama, khususnya lslam di lndonesia
menjadi faktor penting yang dominan dalam menumbuhkan dan
memperkembangkan wiraswastawan-kewirausahawan.
Pada bagian yang lain di luar faktor agama diungkapkan oleh Mc.

Clellend (1961) tentang "masyarakat berprestasi" (1971:

83-1OO).

lnti dari kedua karya tenebut bahwa yang berpengaruh terhadap
tumbuhnya jiwa kewirastawaan bagi individu dan atau kelompok
sosial masyarakat adalah Need for achievement motivation yang
disingkat (N/ach). Fungsi N/ach laksana virus yang dapat menular/
ditularkan seseorang atau kelompok sosial kepada seseorang atau
kelompok sosial masyarakat juga. Sudah pasti dengan metode, teknik
dan strategi yang relevan dengan kondisi masyarakat yang dituju
sebagai sasaran

injekivirus N/ach dimakud.
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Jika ditelaah secara mendalam substansi N/ach Mc, Clellend,
pada akar penarikan uraiannya merujuk pada rasionalitas. Dengan
demikian sejalan dengan Max Weber, yakni "Economic Rationality,,.

Pada alasan rasionalnya dapat dijelaskan bahwa ada pengaruh

positif yanB kuat dari motivasi berprestasi terhadap sukesnya
individu atau kelompok masyarakat terhadap usaha berwirausaha,
berwiraswasta. Sebaliknya, dapat pula diringkas bahwa rendahnya

prestasi wiraswastawan atau wirausahawan (entrepreneurenterpreneurship), karena minimnya atau rendahnya N/ach yang
dimiliki.
Teori N/ach dapat menjelaskan kewirauswastaan-kewirausahaan

di

lndonesia abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20 dapat
dijelaskan bahwa pada kurun waktu itu, motivasi berwirdswastawirausaha cukup tinggi. Hal yang sama iuga dapat dijelaskan jika
menggunakan teori Protestan etic versi Max Weber. Bahwa agama

Kristen Protestan telah mendorong kemajuan perkembangan
bagi kalangan wiraswastawan-wirausahawan dalam menggeluti
profesinya. Baik pengaruh tersebut langsung maupun tidak, tetapi
melalui penghayatan-pengalaman nilai-nilai a.iaran Kristus maka
seorang atau kelompok masyarakat termotivasi menggeluti profesi
sebagai wirausahawan. permasalahan kemudian terhadap kedua
teori tersebut adalah bahwa kalau motivasi berwirausaha-wiraswasta

telah tumbuh abad ke-19.akhir hingga pertengahan abad ke-20,
mengapa kemudian menurun periode sesudahnya?. Sedangkan
untuk Protestan ethig permasaiahan yang patut dijelaskan, mengapa
tidak tumbuh pesat etika kewirausahawan-wiraswastawan abad ke2Q paling tidak terutama di tengah-tengah masyarakat penganut
mayoritas Kristen Protestan seperti Maluku. Manado, dan Tana
Toraja, atau Batak.
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Teori lainny'a yang berkaitan dengan kewirausahaan adalah
teori motivasi. Motivasi bukan perilaku tetapi merupakan kekuatan
internal dan eksternal yang tidak dapat di observasi secara langsung
dan berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Kebutuhan manusia
secara umum merupakan akar motivasiyaitu respon individu terhadap

kebutuhan dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

untuk memenuhinya. Perilaku seseorang selalu berusaha untuk
memenuhi kebutuhan, karena peprilaku mengandung arti dengan
cara bagaimana individu berusaha untuk memuaskan kebutuhan.

Arep dan Tanjung (2003) menyatakan bahwa motivasi adalah
sesuatu yang pokok, yang menjadldorongan seseorang untuk bekerja.

Motivasi adalah dorongan bagi seseorag untuk melakukan usaha atau

kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di samping itu karena
keinginan untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya, karena
motivasiadalah sesuatu yang pokok dalam melakukan pekerjaan.
I

Selanjutnya Abraham

I

H. Maslow dalam Slameto (1995)

mengemukakan delapan tingkatan kebutuhan manusia yaitu:

1.

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar manusia yang

bersifat primer dan vital, hal ini mencakup perasaan lapar, haus,
dan

I

2.

sek

Kebutuhan rasa aman dan perlindungan merupakan ekpresi

dari rangsangan individual akan keamanan dalam lingkungan
seperti terlindung dari ancaman kemiskinan
I
I

3.

Kebutuhan sosial sebagai ekpresi perasaan

turut

tergolong

atau belongingness meliputi kebutuhan akan dicintai atau
diperhitungkan secara pribadi

4.

Kebutuhan penghargaan sebagai tindakan untuk berhubungan

dengan pihak lain dalam menghargai termasuk kebutuhan
I

dihargai karena prestasi dan kedudukan
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Kebutuhan mengetahui dan mengerti sebagai kebutuhan
manusia untuk memuaskan rasa ingin tahunya

6.

Kebutuhan estetik merupakan wujud kebutuhan akan
keteratutan dan keseimbangan

7.

Kebutuhan aktualisasi

diri

memrupakan kebutuhan untuk

mengatualasasikan potensi-potensi tertentu dan lebih cenderung

mentransformasikan potensi dalam prestasi

8.

Kebutuhan akan perasaan bahwa dirinya lebih penting dari orang
lain.

Di samping teori Maslow juga dikemukakan teori Henberg
(1989) yang memberikan konstribusi penting dalam pemahaman
motivasi. Teori iniyang dikembangkan yaitu "Model Oua Faktor" dari

motivasi, masing-masing faktor motivasional dan faktor higiene atau
pemeliharaan. taktor motivasional merupakan hal-hal pendorong
berprestasi yang sifatnya instrinsik yang bersumber dari dalam diri

seseorang dan ektrinsik yang bersumber dari luar diri seseorang

tetapi turut menentukan perilaku seseordng dalam kehidupan
ke ka ryaa n

nya.

Menurut teori Herzberg bahwa yang tergolong sebagai faktor
motivasional adalah pekerjaan seseoranB, keberhasilan yang diraih,
kesempatan untuk tumbuh, kemajuan dalam karier dan pengakuan

oran€ lain. Sedangkan faktor higiene atau pemeliharaan mencakup
i

status seseorang dalam organisasi, hubungan seseorang karyawan

dengan pimpinan atau atasannya, hubungan dengan rekan kerja,

kebijakanaan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi,
kondisi kerja, dan sistem imbalan kerja yang berlaku.
Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Alderfer memberikan

penyempurnaan pada teori kebutuhan yang dikemukakan oleh
Maslow. Menurut Alderfer dalam Hasibuan (1996) bahwa kelompok

a2
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kebutuhan yang utama terdiridaritiga
tingkatan yaitu: (1) kebutuhan
akan keberadaan (existence needs)
berhubungan dengan kebutuhan
dasar manusia termasuk didalamnya physiological
needs dan safety
needs dari Masrow, (2) kebutuhan akan
afiriasi (reratedness needs)

menekankan akan pentingnya hubungan
antar individu dengan

masyarakat. Kebutuhan ini juga berkaitan
dengan safety needs dan

esteem needs dari Maslow, (3) kebutuhan
akan kemajuan (growth
needs) adalah keinginan instrinsik
dari seseorang
meningkatkan kesempatan pribadinya.

untuk maiu atau

Selain itu, Mc Cleland (1987) juga
mengemukakan bahwa
pemahaman tentang motivasi akan
semakin mendalam apabila
didasari bahwa setiap orang mempunyai
tiga kebutuhan, yaitu: (1)
Need for achievement adalah bahwa setiap
orang ingin dipandang
sebagai orang yang berhasil dalam hidupnya.
Bagi
seseorang yang

memiliki need for achievement besar, maka
akan berusaha berbuat
seseuatu yanB lebih baik apabila dibandingkan
dengan orang lain, (2)
Needforpower adalah kebutuhan akan kekuasaanyangmenampakkan
diri pada keinginan untuk mempunyai pengaruh
terhadap orang lain.

Orang yang mempunyai kebutuhan besar
akan kekuasaan biasanya
mempunyai kondisi persaingan dan orientasistatus
serta memberikan
perhatian pada hal-hal yang memungkinkan
untuk memperbesar
pengaruhnya, (3) Need for affiliation
adalah kebutuhan afiliasi yang
merupakan kebutuhan nyata bagi manusia
sebagai makhluk sosial
terlepas dari kedudukan, jabatan dan pekerjaan.
Kebutuhan afiliasi
diusahakan terpenuhi melalui kerjasama yang
baik dalam organisasi.
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut
di atas dikaitkan
dengan motivasi usawahawan, maka dapat
dikemukakan

bahwa
yang dimakud dengan motivasiadalah
keseluruhan daya pendorong

yang menggerakkan seseorang sehingga
berusaha menjalankan
tugasnya atau pekerjaannya. rndikator
motivasi adarah (1) motivasi
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instrinsik, berupa dorongan untuk berhasil, dorongan untuk
berprestasi, dorongan untuk bekerja keras dan dorongan untuk
mengaktualisasikan diri; (2) motivasi ektrinsik lndikatornya adalah
kebi.jakanaan, administrasi, pujian dan hukuman.
Alasan-alasan tersebut telah diaiukan terhadap kedua teori

dimakud, sehingga muncul berbagai pendapat yang menjelaskan

faktor pendukung percepatan tumbuh-berkembangnya
kewirausahawan-wiraswastawan. Sudah barang

tentu

dengan

berbagai kritikan dan kelemahannya pula, sehingga belum ada teori

satupun ataupun kekurangan apalagi yang terbukti secara empirik
sebagai teori paling tepat bagi pertumbuhan kewirausahawanan
pada umumnya dan Sulawesi Selatan atau etnik tertentu khususnya.

Kelemahan para pendukung aspek nilai-nilai budaya, karena
jika nilai-nilai itu dianut oleh kelompok masyarakat, maka dengan

sendirinya kelompok

itu

akan mendominasi kewirausahawankewiraswastaan. Pada kenyataannya, justru tidak tanpak adanya
dominasi usahawan oleh kelompok etnik tertentu. S€dangkan
kelemahan yang ditinjau dari aspek sosial dan politik, karena kalau

sistem politik berarti berarti bersifat umum di lndonesia. padahal
pada masa pemberlakuan sistem politik pada masa kolonial Belanda

dan Jepang serta, masa demokrasi liberal atau masa Orde Baru,
sudah barang tentu sifatnya berlaku diseluruh lndon€sia. Dengan
demikian ada masa tertentu diseluruh lndonesia mengalami staBnasi

dan sebaliknya ada masa pemberlakuan politik tertentu justru
maju pesat. Adapun kelemahan mengenai dukungan dari ide-ide
baru yang mendapatkan respon dan kesempatan dari masyarakat,
inipun menghadapi berbagai kendala, misalnya inovasi memerlukan
sosialisasi, adaptasi dan lainnya.

Untuk hal ini dibutuhkan kemampuan spesifik (Rogers, 1974)
sedangkan kelemahan pandangan ekonomi mengenai kesempatan
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berusaha dikaitkan dengan respon
atas ide_ide baru, karena antara
keduanya tidak seramanya seiaran. pada
satu sisi

bersumber dari

masyarakat atau individu wiraswastawan
dan pada sisi lain fasilitas

dari pemerintah, yakni terkait kebijakan
dan hal itu sifatnya umum,

biasanya dalam bentuk fasilitas sehingga
tidak dibatasi

personnya.

Uraian tersebut

pada

di

atas, dapat ditegaskan bahwa terdapat
beberapa asumsi teoritik mengenai latar
belakang lahirnya
kewirausahaan (wiraswasta-usahawan),
yaitu (f) etika agama
baik Kristen protestan maupun lslam, (2)
Need for Achievement
Motivation (virus berusaha/berprestasi), (3)

nilai_nilai budaya yang
mendukung respon terhadap inovasi sehingga
mampu memanfaatkan
kesempatan/peluang berusaha, (4)sistem politik,
secara khusus yang
mendukung iklim berusaha bagi wiraswasta_usahawan.
Akan tetapi

hal itu sifatnya masih umum dan diperkuat
orehkarakteristik etnik

atau kelompok sosial masyarakat masing_masing.

Menurut yoesoef (1976:gg), istilah

;#Til:

#ffi

kewirausahaan berarti

J[:'"iA #,,i::nH::::

L":H': :,
dikembangkan oleh Sombart (1929)=dan
Schumperer (1911). tstilah
tersebut mengiringi perkembangan dunia modern
yang berkaitan
dengan upaya pemanfaatan potensi sumber
daya manusia dalam
rangka memaksimalisasi pencapaian tujuan
hidup yang dicita-citakan.
Kewirausahaan

dan

enterpreneurship, dalam bebempa

pendapat cenderung disinonimkan .
Terlebih di lndonesia bersamaan

dengan euforis reformasi dalam rangka pra
dan pasca subsesi
kepemimpinan nasional. lstilah tersebut

menjadi perbincangan
umum berkaitan dengan makin terbatasnya
formasi penerimaan
pegawai negeri. paling tidak, kedua
istilah tersebut digunakan
Geoffrey G. Meridith, Robert E. Nelson, philips
A.Neck (1989)
bahwa
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antara wim-usaha (enterpreneur) sinonim dengan kewirausahaan
(enterpreneurship). Pada bagian lain istilah wira-swasta disinonimkan
dengan kewiraswastaan, demikian juga pengusaha dengan usahawan'
Meskipun demikian, penulis tidak bermakud mengemukakan asal
usul kedua istilah tersebut.

Soemanto {f989: 42-44) mencoba menguraikan pengertian
wiraswasta bahwa "Wira artinya:berani, utama dan perkasa Swa
artinya; sendiri, dan Sta artinya berdiri. Jadi etimologinya, wiraswasta
adalah keberanian, keutamaan, serta kepercayaan dalam memenuhi

dan memecahkan kebutuhan dan atau, permasalahan hidup yang
bertumpuk pada kekuatan dirinya sendiri. Sudah barang tentu
pengertian kekuatan diri sendiri bukan berarti tanpa bantuan orang
lain, sebab manusia pada dasarnya sebagai mahkluk sosial dan sub

sistem dari lingkungan manusia lainnya. Akan tetapi wiraswasta
lebih bermakna bahwa orang yang berwiraswasta mengutamakan

serta percaya pada kemampuannya baik dalam hal memecahkan
permasalahan maupun memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri'

Muhaimin (1984: 54), menguraikan substansi keberanian
dan kemampuan memenuhi dan memecahkan kebutuhan hidup
serta permasalahan karakteristik utama jiwa kewirausahaan kewiraswastaan bagi seseorang yang dinamakan "enterpreneurship"'

Tentang konstribusinya diielaskan bahwa revolusi industeri
dan reformasi di negara-negara Barat, didasari oleh nilai-nilai
kewirausahaanship dimakud. Sumber ini tidak merinci negaranegara Barat yang dimakud,'tetapi menurutnya, kewirausahaanship
dimiliki oleh individu (perorangan), kelompok penganut agama'
kelompok Profesi, dan lainnYa.

Mengikuti alur pemikiran pendapat di atas, dapat diungkapkan
aspek dan dimensi enterpreneurship sebagai manifestasi sosial'
ekonomi, budaya dan psikologis. sumahamijaya menyatakan bahwa
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kewirausahaan sebagai representasi sifat-sifat ideal dan aplikatif

dari individu, kelompok, suku, pendukung budaya tertentu atau
lainnya sehingga dapat dianalisis atau diamati. Dengan demikian,
penegasannya lebih laniut bahwa wiraswasta-wiraswastawan dapat
menjadi pemberiteladan, berani menanggungresiko bagi kepentingan

keluarga dan masyarakatnya memiliki kemahiran berorganisasi dan
mendestribusi barang dan.iasa serta masyarakat lingkungannya.
Keberanian menanggung resiko pada dasarnya berkaitan dengan

kemampuan melihat, mendeteki, serta memanfaatkan peluang
atau situasi dalam pengertian luas. Pertama, realitas potensi atau
potensi riil lingkungan alam sekitarnya sehingga mencari alternarif
penggalian dan pemanfaatannya. Sudah barang tentu menurut
kemampuan yang dimiliki dalam mengelola atau memanajemennya.

Keduanya,potensi luar lingkungannya dapat diberdayakan sehingga
berkonstribusi pada masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini, lingkungan
masyarakat sekitarnya mampu diberdayakan sebagai konsumen atau

partisipan akif bagi peningkatan kesejahtaraan.

di atas, menyusul sifat-sffat yang
menyertai wirausahawan-wiraswstawan percaya diri, yakin dan
Kemampuan yang disebut

optimis, berorientasi pada hasil, butuh prestasi, kerja keras, telaten,
energik dan inisiatif,. Komitmennya berani mengambil resiko, suka

pada tantangan,memiliki kepemimpinan, teladan, luwes, terbuka.
Dalam hal fisik, orisinil, inovatif, terbuka dan berorientasi ke depan,

(Meridith dkk,1989: 5-8).
Unsur-unsur tersebut apabila dicermati ada yang berbasis pada
sikap yang diperoleh melalui pendidikan dan dari bakat. Oleh karena

itu,

keduanya dapat ditumbuh kembangkan melalui pendidikan

formal berupa persekolahan-pelatihan, melalui pembiasaan karena
bakat dan minat bawaan individu atau kelompok suku bangsa atau
penduduk adat istiadat serta budaya tertentu yang relevan.

Moral l:ko}omi (Monusia)

Bahkan menurut Sritua Arief

&

Michael

F

Bugis

S7

Stachure, unsur-

unsur yang bersikap indikasional tentang kewiraswastaan dan
kewirausahawan berkaitan langsung dengan sumber daya insania
(SDl) yan8 memang dibutuhkan pengembangannya di lndonesia'
para
Meskipun diakuinya bahwa, hal demikian telah diungkapkan
akademisi dan praktisi yang tidak saja pada indikasi tetapi pada
perakteknya dikalangan tertentu dari waktu kewaktu (Sritua Arief &

Michael

F

Stachure, Prisma, 1976).

Napitupulu (1976: 75-76\, dalam mengomentari Sritua
Arief & Michael F Stachure menyatakan bahwa kecenderungan
wirausaha-wiraswastawan yang disebut belum modern sebagai
mana dipraktekkan dalam uraian itu, yakni sangat agresif dalam
memburu keuntungan pribadi, kurang tanSSung-jawabnya terhadaP
perusahaan dalam hal penyelamatan, terikat pada paternalistic'
kurang terlatih teknik katatalakanaan dan pengaturan usaha serta
tingkat pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah'
Sesungguhnya komentar NaPitupulu memang ada kebenarannya'
sebab pandangan Sritua Arief & Michael F Stachure tersebut bukanlah
hasil riset mendalam, melainkan pengamatan sepintas dan dikaitkan
dengan teori-teori kewirausahaan-wiraswastawan' Terutama sekall
karena mengkaitkan dengan kondisi masyarakat lndonesia yang multi

etnik. Bahwa adanya agresifitas; kecenderungan sangat memburuk
untung oleh kelompok tertentu kemudian diikuti prasangka bahwa
ada kelompok atau individu meniadi penghalangnya'

Sebaliknya, kema.iuan Lelompok yang beruntung lazim-lazim
pula dicemburui atau dibayangi oleh individu serta kelompok

lain. Saling berbedanya interest di satu sisi dan perbedaan latar
belakang jenis usaha serta taktik mencapai tuiuan pada sisi lain'
termasuk manajemen usaha masing-masing pada umumnya iustru
merupakan basis pemicu strategi atau lambatnya perkembangan

88

Andi lnta Kesunra

sektor swasta-wiraswasta pada masyarkat multi etnik. Sementara
dalam menyikapinya menggunakan jaringan peternalistik yang
mengutamakan kekeluargaan

dari pada aspe lain yang

lebih

mendukung perkembangan kewiraswastaan.
Tanggung jawab keselamatan usaha-perusahaan yang dif andang

rendah berkaitan langsung dengan prestasi. Sebab, prestasi kerja
terkait dengan etos yang yang mencakup visi serta curahan pikiran,
tenaga dan aktivitas bagi usaha-perusahaan yang menjadi tempat
menggantungkan hidupnya. Dapat saja terjadi bahwa karyawankaryawati suatu perusahaan tinggi tingkat pendidikannya sehingga

visi-visi bagi kemajuan usaha kurang terandalkan. Akan tetapi,

jika semangat kerja dan tanggung jawabnya bagi

langgengnya

usaha-perusahaan sebagai tempat menggantungkan hidup dan

kehidupannya cukup mendukung, maka kelangsungan usahaperusahaan dapat berlangsung, terlepas dri ada tidaknya pertalian
darah dengan pemilik usaha tempat bekerja.

Sebaliknya, bagi karyawan-karyawati ada juga yang memiliki
tingkat pendidikan yang relatif mendukung tetapi semangat kerja

mereka rendah apalagi kurang memiliki visi bagi pengembangan
usaha-perusahaan, bahkan ia keluarga dekat dari pemilik usahaperusahaan. Akan tetapi, hal demikian sudah barang tentu kurang
dapat mendukung perkembangan usaha-perusahaan .

Teknik ketatalakanaan dan keterampilan yang masih relatif
rendah, kondisinya seperti tingkat pendidikan dan etos kerja dalam

di atas, yakni dipandang
menjadi penyebab kurang berkembangnya sektor kewiraswastaanhubungannya dengan aspek familisme
usahawan

di lndonesia. Akan tetapi bukan saja faktor-faktor

yang

dimaksud sebagai penyebab semata-mata. Faktor lain sebagaimana
diungkapkan pada halaman di muka, yaitu etika beragama yang berarti

konrtibusi nilai-nilai agama, baik lslam maupun keristen. Agama
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suku bangsa' memiliki
lslam misalnya yang dianut pada umumnya
setiap
atau nilaFnilai yang mendukung bahkan mendorong
semangat

berusaha'
pemeluknya secan individu dan kelompok agar senantiasa
sekitarnya yang dilarang'
kecuali yang merusak diri dan masyarakat
Selain profesiapa sala yang halal dibolehkan'

virus berprestasi
Di luar seKor agama, termasuk yang disebut
tertentu
Ach'tevement Motivotion), dan nilai-nilai budaya
(Need

lor

diversivikasi
pada umumnya mendukung upaya warganya melakukan
hidup material sehingga mendukung aspek

usaha bagi kebutuhan

pemerintah sebagai
rohaninya. Termasuk sistem Politik yaitu apresiasi
berusaha bagi
pemegang kebijakan politik menumbuhkan semangat
warga di satu sisi'
sektor di luar pemerintah. Selain bagi kese.iahteraan
pajak pada sisi yang lain'
menjedi sumber pemasukan negan maupun

bahwa jiwa
Paling tidak, iika mengikuti pandangan Muhaimin

dan semangat kewirausahaan serta kemaluan enterpreneurship
di Eropa justru mendasari lahirnya revolusi industri Kelemahanyang
kelemahan beberapa unsur di kalangan kewirausahaan
berkaitan dengan
diungkapkan sebelumnya, sudah banng tentu
ini' Terlebih
realitas keberadaan kewirausahaan lndonesia dewasa
lima tahun
lagi iika dicermati kondisi kewirausahaan minimal

dipandang kuat dan
terakhir. .,ustru kewirausahaan yang sebelumnya
mengalami kehancuran'
handal akan tetapi ternyata Pada umumnya
yang tidak diperhitungkan dan
Sementara terlihat sebaliknya, iustru
tangguh
bahkan lebih mengandalkan semi dan tradisional tetapi
dan moneter' Meskipun
menghadapi krisis di tengah krisis perbankan
kapasitas modal
tidak tentu tersentuh oleh teknologi modern dengan
besar yang berskala
sebagaimana yangterkucurkan pada perusahaan

nasional mauPun internasional'

pemikiran bahkan
Realitas yang terbantahkan itu, membuka
andalan
pertanyaan, mengaPa dan unsur-unsur apa yang meniadi

--
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kewirausahaan menengah ke bawah yang tergolong tradisional atau

semi modern dapat survive di tengah goncangan krisis perbankan
dan moneter?. Pendapat Soemanto (1989), bahwa ciri kepribadian
kewirausahaan baik individu maupun kelompok adalah (a) moralyang

tinggi, (b) kemauan keras beraktualisasi diri, (c) kepekaan berusaha
dalam pemberdayaan lingkungan serta dirinya atau kelompoknya,
dan (d) memiliki bakat dasar keterampilan mencari peluang usaha.

i
I

I

BAB

III

LATAR BELAI(ANG DAN FILOSOFI
KEWIRAUSAHAAN ORANG PAMMANA

l\

fembahas

kewirausahaan sebagai bakat individu maupun sifat

lVlrnendatar

dari suatu masvarakat (atau etnik), tidak terlepas

nilai-nilai philosofi yang dianut. Nilaitersebut merupakan bagian dari
sistem sosial, sehingga kecenderungan angSota masyarakat biasanya
dianggap sebagai warisan pendahulunya. Dalam tataran implementasi
yang lebih luas, pemaknaan terhadap nilai-nilai falsafah kerap

dihubungkan dengan persoalan harga diri. Karena itu, pengabaian
terhadap nilaFnilai yang telah terinternalisasi secara integratif dalam

suatu masyarakat tersebut, dianggap merupakan perbuatan yanB
tidak etis. Seba8aimana yang berlaku umum pada setiap masYarakat
yang memiliki seperangkat nilai-nilai sosio-kultural, masyarakat Bugis

di Sulawesi Selatan pun telah lama mengenal' Konsep nilai yang
berhubungan dengan harga diri dinamakannya siri' yang mengandung
multi makna dan berhubungan erat dengan motivasi'
A. Siri' Sebagai Sumber Motiyasi dan Falsafah Hidup

siri'dalam sistem sosial masyarakat Bugis, tampaknya telah
diartikan luas menyangkut berbagai aspek kehidupan Kenyataan
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PENUTUP

A. Simpulan

semangat kewirausahaan orang pammana berkaitan
dengan latar belakang dan filosofi orang Bugis Wajo. Dalam

dan
Jiwa
I

r,

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari dulu
hingga kini, etnis ini telah memiliki falsafah hidup bernama siri,
sebagaimana ungkapan "siriremmi rionroang

ri lino,, (hanya siri

saja yang menjadi modal untuk hidup di dunia). tmplementasi siri,

tampak dalam berbagai aspek kehidupan yang dihubungkan dengan
harga diri (malu), sehingga pengingkaran terhadapnya dianggap telah
menghianati makna/nilai-nilai ke-Bugis-an.

.

Dalam pandangan Orang Bugis pammana Wajo, hakekat hidup

atau eksistensi seseorang sangat ditentukan oleh implementasi siri,
dan seberdpa giat usaha yang dilakukan sehingga dapat hidup mapan.

Karena itu, ada ungkapan yang mengandung makna filosofi yang
dalam yakni "resopa temmangingi la letei pammase dewata,, (hanya
usaha sungguh-sungguh atau ke.ia keras yang mendapat pertolonBan

dari yang maha kuasa).

t76
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lmplementasi makna falsafah ini, tampak dalam berbagai
aktivitas usaha dengan menjadikan rekan seetnis sebagai partner
usaha. Karena itu, tidak heran iika asal-usul, adat-istiadat, dialeg
(budaya), dan simbol suku lainnya kerap dijadikan pertimbangan

utama dalam menialin keriasama. Pertimbangan ini, tidak hanya
dilatari oleh alasan keluarga/kerabat, tetaPi karakter etnis lebih
merupakan dasar terjalinnya iaringan usaha.

Meskipun demikian, pertalian antara filosofis dan transformasi
sosial budaya dengan kewirausahaan orang Pammana Wajo, telah
menjadi fenomena dalam masyarakat yang mencerminkan teriadinya
gerak menurun dalam wirausaha (entrepreneur) dan kewirausahaan

(enterpreneurship) di Sulawesi Selatan. Karena itu, maka diperlukan
adanya upaya yang sistematis yang berkelanjutan (sustainable) dalam
upaya mempertahankan ekistensinya sehingga mampu

ekis di masa

mendatang.

Upaya resistensi tersebut, tampak dilakukan dengan berusaha
yang
menggali makna filosofis yang terkandung dalam budaya Bugis

mendukung lahirnya jiwa enterpreneur seperli: pongoderrong'
sitetlung sirui, pendidikan dalam keluarga, kemampuan memberi
peluang, dan falsafah hidup. Bahkan perkawinan seetnisjuga dianggap
pendukung dalam proses pewarisan nilai-nilai budaya

sebagaifaKor

sehingga kecenderungan ini masih tampak hingga sekarang'

Satu hal yang menarik dari upaya mempertahankan eksistensi
sebagai enterpreneur, yakni seka6ng ini jaringan ker,iasama tidak
pengertian
mutlak seetnis tetapi di luai etnis iuga telah terjalin' Dala m
bahwa bukan lagi rumPun yang di.ladikan parameter untuk menjalin
hubungan, melainkan ienis produk dan prospek usaha yang menjadi
ukuran utama.

MorolEkonomi (Monusio)
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lmplementasi makna falsafah ini, tampak dalam berbagai
aktivitas usaha dengan menjadikan rekan seetnis sebagai partner
usaha. Karena itu, tidak heran jika asal-usul, adat-istiadat, dialeg
(budaya), dan simbol suku lainnya kerap dijadikan pertimbangan

utama dalam menjalin kerjasama. Pertimbangan ini, tidak hanya

dilatari oleh alasan keluarga/kerabat, tetapi karakter etnis lebih
merupakan dasar terjalinnya jaringan usaha.

Meskipun demikian, pertalian antara filosofis dan transformasi
sosial budaya dengan kewirausahaan orang Pammana Wajq telah
menladi fenomena dalam masyarakat yang mencerminkan teriadinya
gerak menurun dalam winusaha (entrepreneur) dan kewirausahaan

(enterpreneurship) di Sulawesi Selatan. Karena itu, maka diperlukan
adanya upaya yang sistematis yang berkelaniutan (sustainableldalam
upaya mempertahankan ekistensinya sehingga mampu

ekis di masa

mendatang.
Upaya resistensi tersebut, tampak dilakukan dengan berusaha
menggali makna filosofis yang terkandung dalam budaya Bugis yang

mendukung lahirnya jiwa enterpreneur seperli: pongoderrong,
silellung sirui, pendidikan dalam keluarga, kemampuan memberi
peluang, dan falsafah hidup. Bahkan perkawinan seetnisjuga dianggap
sebagai faKor pendukung dalam proses pewarisan nilaFnilai budaya
sehingga kecenderungan ini masih tampak hingga sekarang.

Satu hal yang menarik dari upaya mempertahankan ekistensi
sebagai enterpreneur, yakni sekarang ini jaringan kerjasama tidak
mutlak seetnas tetapi

d i

luar etnis juga telah terialin. Dalam Pengertia n

bahwa bukan lati rumpun yang dijadikan parameter untuk menjalin
hubungan, melainkan jenis produk dan prospek usaha yang menjadi
ukuran utama.
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Saran
Berdasarkan kesimpulan mengenai kewirausahaan
orang Bugis

Pammana Wajo tersebut, dikemukakan beberapa
saran sebagai
berikut: (1) diharapkan senantiasa terjadi proses pewarisan

nilai_nilai
budaya kepada generasi, sehingga makna philosofis yang
terkandung

dalam pesan kultural tidak hilang oleh pengaruh
tranformasi sosial
akibat modernisasi; (2) penemuan kembali hakikatjiwa
enterpreneur
hanya dapat dilakukan secara efektif dengan upaya
identifikasi secara
ilmiah nilai-nilai apa saja yang dulu pernah ada dan apa
saja yang telah
hilang; dan (3) perubahan paradigma dalam pengembangan jaringan
usaha sangat diperlukan, yaknitidak mutlak dilakukan
hanya sebatas
dalam etnis tetapijuga di luar etnis sepanjang memiliki prospek
yang

menguntungkan.
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