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PENGANTAR REKTOR 
 

 

Alhamdulillah wa Syukrulillah atas segala rahmat Allah SWT beserta 

salawat dan salam kepada Rasulnya Muhammad SAW, mengiringi 

aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawab akademik dan peran-peran kehidupan lainnya 

sehari-hari. 

Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan 

tinggi, karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan 

gagasan yang harus selalu di-update dan di-upgrade. Buku adalah 

salah satu produk akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi 

setinggi-tingginya. Karena dibalik proses lahirnya, ada kerja keras 

yang menguras waktu, tenaga dan pikiran. Kerja keras dan upaya 

sungguh-sungguh untuk menghadirkan sebuah karya akademik, 

adalah bukti nyata dedikasi serta khidmat seorang insan universitas 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pencerahan 

dan transformasi ipteks berbasis peradaban Islam, kehadiran buku 

terbitan Alauddin University Press ini, diharapkan menjadi 

sumbangan berharga bagi desiminasi ilmu pengetahun di 

lingkungan kampus peradaban, sekaligus semakin memperkaya 

bahan bacaan bagi penguatan integrasi keilmuan. 

Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-

tingginya atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari Program 

Penerbitan 100 Buku Referensi UIN Alauddin Makassar tahun 2021 

ini. Semoga membawa kemaslahatan bagi warga kampus dan 

masyarakat secara umum. 

 

Gowa, 17 Agustus 2021 

 

Rektor UIN Alauddin Makassar 

 

 

Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D
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KATA PENGANTAR 

 

Tom Pires adalah seorang yang berkebangsaan Portugis yang 

mengunjungi Malaka pada tahun 1512 M dan menyusun 

sebuah buku tentang Nusantara yang berjudul “Suma 

Oriental” yang menyatakan bahwa di Celebes (Sulawesi 

Selatan) terdapat lima puluh raja. Berangkat dari keterangan 

Suma Oriental tersebut, yang merupakan kepustakaan Eropa 

tertua tentang Nusantara khususnya tentang Sulawesi 

Selatan, bisa dipahami bahwa di Sulawesi Selatan terdapat 

lima puluh kerajaan lokal pada abad XVI M.  

Di antara kerajaan-kerajaan tersebut adalah kedatuan 

Sawitto yang pernah mengalami kejayaan, memegang 

supremasi politik di pesisir barat pulau Sulawesi pada abad 

XVI M, sebelum kemunculan Gowa sebagai kerajaan terkuat 

di Sulawesi. Kejayaan kedatuan Sawitto masih terekam di 

dalam naskah-naskah lontarak. Bahkan, dalam sejarah 

kristenisasi di Sulawesi Selatan atas usaha orang Portugis, 

kawasan Suppa dan Sawitto menjadi daerah tujuan awal 

untuk dikristenkan oleh bangsa Portugis baru ke daerah 

Makassar (Tallo) dan wilayah lain di kawasan Sulawesi 

Selatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam 

pandangan orang Portugis wilayah setempat memiliki potensi 

yang penting dibandingkan wilayah tetangganya khususnya 

dalam bidang ekonomi dan politik. 

Namun penelitian tentang kerajaan-kerajaan lokal di 

Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan memiliki 

kecenderungan pada kerajaan-kerajaan yang memiliki 

reputasi besar yang ditandai dengan memiliki wilayah dan 

pengaruh yang luas atau memiliki hubungan politik dan 

perdagangan dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya baik di 

dalam maupun di luar negeri. Sehingga, secara umum 

berbicara tentang kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan 

orang-orang akan langsung tertuju pada salah satu kerajaan 

besar, Luwu, Gowa, Bone atau Wajo. Hal tersebut dapat 
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dimaklumi karena tulisan-tulisan sejarah selama ini berkisar 

pada kerajaan-kerajaan besar tersebut. Padahal, menurut 

informasi dalam lontaraq bahwa sebelum kemunculan 

hegemoni kerajaan yang terpandang (Gowa misalnya), Sawitto 

telah menjadi kerajaan yang berpengaruh di kawasan pesisir 

barat Sulawesi yang telah menjalin hubungan dengan etnik 

dan kerajaan lain. 

Buku ini menjadi penting dibaca oleh mereka yang 

bergelut dalam bidang sejarah Indonesia, khususnya sejarah 

lokal tentang sejarah Sulawesi Selatan. Sejarah tentang 

Kedatuan Sawito merupakan bagian dari sejarah yang ada di 

Sulawesi Selatan yang pernah mengalami masa keemasan 

pada masanya, dengan membaca, menghayati sejarah 

tentang Sawito, kiranya dapat meningkatkan ghirah, 

semangat dan motivasi bagi kita semua dalam menggali 

khazanah kekayaan sejarah Indonesia, khususnya sejarah 

lokal Sulawesi Selatan. Ucapan   terima kasih kepada Bapak 

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang 

telah memberi kepercayaan dan kesempatan kepada penulis 

untuk menyusun dan menyelesaikan buku yang ada di tangan 

para pembaca.  

Ucapan terima kasih juga kepada anak dan istri penulis, 

juga adinda yang sangat luar biasa, Ahmad Yani (candidat 

Doktor), yang juga ikut membantu dalam penyelesain 

penulisan. Semoga buku ini bermanfaat dan berguna bagi 

agama, nusa dan bangsa. Aamiiin! 

 

Penulis, 

 

Hasaruddin 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

nyi. wEtu ri. mrjn mutops. sup swito. yin 

mlai. sEbu ktin elworE. soroni. tEmaueln. 

lsiglu. yintu mlai. sEbuktin elmoelmo. 

bulukp. sorosEgi. tEmrueln. lsiglu. yiton 

mlai. sEbukti. botoboto. btea. siegri. 

psokorE. sorosE lsiglu tEmrueln. pertn 

nslai mnE tnea. nyi drEea. yin 

peRboln. peRlopin
1  

(Naiya wettu ri marajana mutopasa Suppa Sawitto, naiya 

malai sebbu katinna Léworeng. Soroqni teng maulléna La 

Sigalung iyanatu malai sebbu katinna Lémo-lémo, Bulukkupa. 

Soroseggi teng marulléna La Sigalung iyana malai 

sebbukatinna Bonto-bonto, Bantaéng, Sigéri, Pasokkoreng. 

Soroseng La Sigalung teng marulléna paréntana nasalai 

maneng tanaé. Naiya Menreqé iyana panré bolana, panré 

lopinna. 

 
1Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 

Lontarak Rol 60 No. 7, h. 40. 
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ada masa kebesaran Suppa dan Sawitto, dialah yang 

mengambil upetinya Léworeng. Pada masa kebesaran 

La Sigalung Lémo-lémo, Bulukkupa. Diambillah upetinya 

Bonto-Bonto, Bantaéng, Sigéri, Passokkoreng. Ketika La 

Sigalung melemah pemerintahannya, ia meninggalkan 

semuanya. Adapun orang Mandar, merekalah yang menjadi 

pembuat rumah dan pembuat perahu). 

Tom Pires adalah seorang yang berkebangsaan Portugis 

yang mengunjungi Malaka pada tahun 1512 M dan menyusun 

sebuah buku tentang Nusantara yang berjudul “Suma 

Oriental” yang menyatakan bahwa di Celebes (Sulawesi 

Selatan) terdapat lima puluh raja.2 Berangkat dari keterangan 

Suma Oriental tersebut, yang merupakan kepustakaan Eropa 

tertua tentang Nusantara khususnya tentang Sulawesi 

Selatan, bisa dipahami bahwa di Sulawesi Selatan terdapat 

lima puluh kerajaan lokal pada abad XVI M.  

Di antara kerajaan-kerajaan tersebut adalah kedatuan 

Sawitto yang pernah mengalami kejayaan, memegang 

supremasi politik di pesisir barat pulau Sulawesi pada abad 

XVI M, sebelum kemunculan Gowa sebagai kerajaan terkuat 

di Sulawesi. Kejayaan kedatuan Sawitto masih terekam di 

dalam naskah-naskah lontarak sebagai mana dikutip pada 

uraian di atas. Bahkan, dalam sejarah kristenisasi di Sulawesi 

Selatan atas usaha orang Portugis, kawasan Suppa dan 

Sawitto menjadi daerah tujuan awal untuk dikristenkan oleh 

bangsa Portugis baru ke daerah Makassar (Tallo) dan wilayah 

lain di kawasan Sulawesi Selatan.3 Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa dalam pandangan orang Portugis 

wilayah setempat memiliki potensi yang penting dibandingkan 

wilayah tetangganya. 

Namun penelitian tentang kerajaan-kerajaan lokal di 

Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan memiliki 

 
2Tim Penyusun. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I, (Cet. I, Makassar: 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Prov Sul-Sel 

2004) h. 13. 

3Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Islam di Sulawesi Selatan, 

(Makassar: Lamacca Press, 2003), h. 63-64.  

P 
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kecenderungan pada kerajaan-kerajaan yang memiliki 

reputasi besar yang ditandai dengan memiliki wilayah dan 

pengaruh yang luas atau memiliki hubungan politik dan 

perdagangan dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya baik di 

dalam maupun di luar negeri. 

Sehingga, secara umum berbicara tentang kerajaan-

kerajaan lokal di Sulawesi Selatan orang-orang akan langsung 

tertuju pada salah satu kerajaan besar, Luwu, Gowa, Bone 

atau Wajo. Hal tersebut dapat dimaklumi karena tulisan-

tulisan sejarah selama ini berkisar pada kerajaan-kerajaan 

besar tersebut.4 Padahal, menurut informasi dalam lontaraq 

bahwa sebelum kemunculan hegemoni kerajaan yang 

terpandang (Gowa misalnya), Sawitto telah menjadi kerajaan 

yang berpengaruh di kawasan pesisir barat Sulawesi yang 

telah menjalin hubungan dengan etnik dan kerajaan lain.   

Lontarak memberikan informasi bahwa wilayah pengaruh 

Sawitto yakni dari Bonto-Bonto dan Segeri di bagian selatan 

ke utara sampai di Mandar serta sampai ke ujung utara 

sampai ke Toli-Toli di Sulawesi bagian tengah dan 

mendatangkan orang Mandar ke wilayahnya untuk membuat 

perahu dan rumah untuk menjamin eksistensi wilayahnya dan 

menetapkan Toli-Toli (Sulawesi Tengah) sebagai daerah 

perbatasan kedatuan Luwu.5  

Bahkan sejak era La Galigo, wilayah Sawitto telah dikenal 

dengan nama Wawanriwu yang dibangun oleh raja yang 

sangat berkuasa bernama I La Dewata Sangiang 

Tonruwangnge Awalangiq.6 Hal tersebut memberikan indikasi 

bahwa sebelum kemunculan Gowa sebagai pemegang 

supremasi politik di Sulawesi pada awal abad XVII M terdapat 

 
4Misalnya, Alhamrhum Abd Razak Daeng Patunru dalam beberapa 

karyanya tentang historiografi sejarah lokal di Sulawesi Selatan hanya 

meninggalkan karya tentang Sejarah Gowa, Sejarah Bone, dan Sejarah 

Wajo.  

5Lontarak Sidenreng, h. 167; Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan, Lontarak Rol 60 No. 7, h. 40. 

6Tim Penyusun, Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang, 

(Pinrang, t.p. 1988), h. 196. 
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dua kedatuan yang berpengaruh, yakni kedatuan Luwu di 

pesisir timur Sulawesi dan kedatuan Sawitto di pesisir barat 

Sulawesi. 

Menurut Leonard Y. Andaya bahwa adapun motivasi 

penaklukkan Gowa atas wilayah kedatuan Sawitto pada masa 

Karaeng Tunipallangga Ulaweng karena motivasi ekonomi 

untuk menggantikan posisi Suppa Sawitto sebagai pusat 

perdagangan.7 Gowa baru mengembangkan bandar 

dagangnya yang bernama Sombaopu atau lebih familiar 

disebut Bandar Makassar pada masa Raja Gowa XI Manriogau 

Daéng Bonto Karaéng Lakiung Tunipallangga Ulaweng (1510-

1546).8 Sebelum, Gowa dengan pelabuhan Makassar  

muncul, wilayah-wilayah pesisir utara Gowa telah menjadi 

bandar dagang. Suppa dan Sawitto merupakan bandar niaga 

yang ramai menjadi kawasan perdagangan maritim dan 

memiliki pengaruh terhadap daerah pesisir Selat Makassar, 

sehingga untuk mempertahankan eksitensinya, ia 

menggalang persekutuan dengan kerajaan-kerajaan 

tetangganya sehingga melahirkan persekutuan Limaé 

Ajatappareng.9  

 
7Penyerangan Gowa ke wilayah setempat terjadi pada masa Karaeng 

Tunipallangga Ulaweng. Haji Paewa, Lontarak Alitta, h.1. 

8Bandar Sombaopu baru berkembang sekitar dasawarsa ketiga abad 

XVI M. Edward L. Poelinggomang, Makassar Abad XIX:Studi tentang 

Kebijakan Perdagangan Maritim, h. 21-22; Ahmad Yani, Dampak Perang 

Makassar terhadap Umat Islam Sulawesi Selatan Abad XVII-XVIII M, :Tesis” 

(Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 44. 

9Limaé Ajatappareng merupakan konfederasi lima kerajaan Bugis di 

bagian barat danau besar, yakni Danau Témpé dan Danau Sidénréng. 

Kelima kerajaan lokal tersebut adalah Suppa, Sidénréng, Sawitto, 

Rappeng dan Alitta. Konfederasi tersebut dibentuk untuk kesepakatan 

bersama antarkerajaan dalam rangka membangun dan mewujudkan 

kesejahteraan dan kedamaian di wilayah Ajatappareng. Namun, perjanjian 

yang mendasari persekutuan tersebut juga mengandung nilai 

persaudaraan, kesetaraan, toleransi, kebersamaan . Haji Paewa, Lontarak 

Akkarungeng Sawitto, h. 35-36; Abdul Latif, Para Penguasa Ajatappareng; 

Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 

69. 

 



Hasaruddin 

5 |  

Hal lain yang menarik dari kedatuan Sawitto yakni dalam 

sejarah kelahirannya tidak mempunyai Tomanurung.10 Jadi, 

berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan 

secara umum yang mempunyai Tomanurung sebagai titisan 

dewa dari kayangan yang diturunkan di wilayah setempat 

untuk memimpin, seperti Manurungnge ri Matajang (Bone), 

Tumanurung ri Takabassia (Gowa), Manurungnge ri Bulu’ 

Lowa (Sidenreng), Manurungnge ri Cempa (Bacukiki [Pare-

Pare], Manurungnge ri Lawaramparang (Suppa), dan lain-lain.  

Lontarak Akkarungeng Sawitto memberikan informasi 

bahwa di kedatuan Sawitto, Tomanurung dari kerajaan lain 

inilah yang datang ke wilayah setempat dan dijadikan raja 

tanpa proses penaklukkan.11 Namun dalam sejarah 

perkembangan kedatuan Sawitto pernah mengalami masa 

kejayaan sebelum kemunculan kerajaan Gowa sebagai 

pemegang hegemoni politik di Sulawesi pada periode 

islamisasi dan kemunculan kerajaan Bone sebagai pemegang 

hegemoni politik lokal pasca perang Makassar.  

Pada periode kejayaan tersebut, kedatuan Sawitto telah 

merangkai hubungan yang erat dengan etnik dan kerajaan-

kerajaan lain di pesisir barat Jazirah Sulawesi, dari Bonto-

Bonto dan Segeri di Selatan sampai Mandar di utara; dari 

Toraja di pedalaman ke Toli-Toli di ujung utara. Bahkan, 

Sawitto menjadi salah satu kedatuan yang memprakarsai 

terbentuknya persektuan lima kerajaan Bugis di sebelah barat 

danau Tempe dan danau Sidenreng yang dikenal dengan 

Limae Ajatappareng.12  

 
10Haji Paewa, Lontarak Akkarungeng Sawitto, h.  9. 

11Haji Paewa, Lontarak Akkarungeng Sawitto, h.  9. 

12Perjanjian tersebut bukan hanya dalam rangka untuk kepentingan 

ekonomi dan pertahanan untuk menjawab tantangan dari kerajaan-

kerajaan yang ingin mengagresi wilayah mereka, namun, mempersatukan 

kelima kerajaan-kerajaan yang berdaulat tersebut dalam satu negara 

federasi yang terdiri dari lima kerajaan Bugis yakni Sidenreng, Sawitto, 

Suppa, Rappeng dan Alitta. Ahmad Yani, Islamisasi di Ajatappareng Abad 

XVI-XVII M, “Skripsi” (Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Alauddin 

Makassar, 2016), h. 64; Haji Paewa, Lontarak Akkarungeng Sawitto, h. 35-

36. 
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Pencapaian dan hubungan yang telah dirangkai dan 

dibina oleh kedatuan Sawitto tersebut merupakan fakta 

peristiwa masa lampau yang menarik untuk ditulis untuk 

memperkuat hubungan emosional antar etnik sebagai unsur 

pembentuk bangsa ini dan mengukuhkan identitas.  

Selain itu, para sejarahwan lokal generasi awal di 

Sulawesi Selatan telah memberikan perhatian terhadap 

kajian-kajian sejarah lokal Sulawesi Selatan. Misalnya: 

Mattulada, Abu Hamid, Abd. Razzak Daeng Patunru dan Andi 

Zainal Abidin. Objek kajian mereka terfokus pada kerajaan-

kerajaan utama di Sulawesi Selatan pasca abad XVI-XVII di 

Sulawesi Selatan, Gowa, Bone, Wajo. Namun, bagaimana 

dengan kerajaan-kerajaan di luar dari kerajaan utama 

tersebut? Eksistensi dan peranannya tidak banyak mendapat 

perhatian. 

Di antara kerajaan-kerajaan lokal yang kurang 

mendapatkan perhatian dalam kajian sejarah adalah 

kedatuan Sawitto yang terletak di pesisir barat Jazirah 

Sulawesi Selatan. Padahal eksistensi dan kebesaran 

kedatuan Sawitto ini masih terekam dalam naskah-naskah 

lokal yang disebut dengan lontarak sebagai sumber primer. 

Dengan demikian, maka penelitian atau kajian sejarah 

tentang Kedatuan Sawitto dalam kurun abad XVI-XVII Masehi 

ini dianggap perlu untuk dilakukan guna melengkapi kajian-

kajian sejarah lokal Sulawesi Selatan sebelumnya sebagai 

bagian dari Sejarah Nasional Indonesia. Selain itu, tentu saja 

kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

khazanah keilmuan, terkhusus pada bidang ilmu 

pengetahuan sejarah. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat 

bermanfaat untuk penelitian ke depannya yang ingin 

mengembangkan pada kemudian hari dan menjadi tambahan 

referensi, informasi bagi para akademisi maupun praktisi 

dalam bidang sejarah.  

Pembahasan dalam buku ini terdiri dari tiga bahagian 

utama dengan banyak sub-sub pembahasan. Ketiga 

pembahasan utama tersebut adalah: (1) profil kedatuan 
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Sawitto; (2) perkembangan kedatuan Sawitto dan; (3) 

eksistensi kedatuan Sawitto. 

Dalam buku ini penulis melakukan kajian terdahulu. 

Kajian teradhulu yang dimaksud adalah usaha untuk 

menemukan tulisan atau tahap pengumpulan literatur-

literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek atau 

permasalahan yang akan ditulis. Selain itu, kajian pustaka ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang akan 

diteliti dan dibahas belum ada yang meneliti dan ataupun ada 

namun berbeda atau ada kebaruan dengan penelitian yang 

akan dilakukan peneliti selanjutnya. 

Berdasarkan penelusuran penulis mengenai topik yang 

dibahas dalam penelitian ini, ditemukan literatur atau 

penelitian sebelumnya yang memiliki objek yang sama, tetapi 

fokus atau tema penelitian berbeda. Adapun literatur atau 

tersebut, yaitu: 

Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII karya Ahmad 

Yani. Objek kajian ini terfokus pada islamisasi pada lima 

kerajaan Bugis di sebalah barat danau (Tempe-Sidenreng). 

Kelima kerajaan tersebut, yakni: Suppa, Sidenreng, Sawitto, 

Rappeng, dan Alitta. Karya ini hanya melihat/menulis pada 

islamisasi di kedatuan Sawitto yang dikembangkan oleh Datuk 

ri Bandang atas perintah Sultan Alauddin sehingga tidak 

komprehensif melihat eksistensi kedatuan Sawitto dalam 

dalam kurun abad XVI-XVII. Objek kajian yang sama juga telah 

dilakukan oleh Burhanuddin Pabbitjara, Muhammad Amir dan 

Stephen C. Druce yang melakukan riset tentang Ajatappareng 

yang terfokus pada aspek persekutuan dari lima kerajaan 

Bugis di sebelah barat danau Tempe dan Sidenreng 

(Sidenreng, Sawitto, Suppa, Rappeng dan Alitta). 

Karya peneliti lain yang karyanya dipandang relevan 

dengan objek studi ini adalah, Para Penguasa Ajatappareng: 

Refleksi Sejarah sosial Politik Orang Bugis, karya Abd. Latif. 

Dalam karya tersebut mengfokuskan objeknya pada dinamika 

politik dan pewarisan kekuasaan di kerajaan-kerajaan 

Ajatappareng termasuk kedatuan Sawitto yang tergabung 

dalam persekutuan Ajatappareng.  
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Kajian-kajian yang telah disebutkan di atas sesungguhnya 

memiliki perbedaan orientasi kajian dengan kajian yang akan 

dilakukan oleh penulis dan kajian-kajian di atas tidak 

menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam buku atau 

kajian ini.  

Selain hasil penelitian tersebut di atas, penulis juga 

menggunakan sumber-sumber primer yakni naskah-naskah 

lontarak peninggalan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, 

yaitu: 

Lontarak Akkarungeng Sawitto 

Naskah tersebut merupakan naskah salinan dari H. Paewa 

pada tahun 1981 dan diterbitkan dengan biaya pemerintah 

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Mei 1985). Salinan naskah 

ini terdiri dari 56 halaman dengan kertas HVS berukuran: 

lebar 30 cm dan panjang 42 cm. berbahasa Bugis dengan 

beraksara Bugis, Arab dan Latin. Di dalamnya menceritakan 

tentang: (1) adat-istiadat lokal yang berlaku di Kedatuan 

Sawitto, adat pengabdian Kedatuan Sawitto kepada Kerajaan 

Bone dandideskripsikan pula daerah-daerah lili (bawahan) 

Kedatuan Sawitto dan kawasan perburuan rusa Kedatuan 

Sawitto (Halaman 1-8), (2) menguraikan tentang masa 

pemerintahan dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi 

pada tiap-tiap adddatuang (raja) Sawitto, dan juga memuat 

genelogis para addatuang (raja) di Sawitto yang dimulai dari 

Addatuang Sawitto pertama Manurungnge ri Bacukiki sampai 

Addatuang Sawitto terakhir (ke XXIV) We Rukiya Bau Bocco 

Karaeng Balla Tinggi. 

Lontarak Sawitto 

Lontarak terdiri dari dua jilid yang menurut keterangan di 

dalamnya ditulis pada hari Jumat 1324 Hijriyah pada masa 

Pabbicara La Gau, suami dari Addatuang Sawitto We Tenri. 

Lontarak tersebut telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan pada tahun 1980. Di dalamnya memuat 

tentang: adat-istiadat Kedatuan Sawitto, pappaseng toriolo 

(wasiat orang dahulu) dan pappseng (wasiat) dari beberapa 

cendekiawan Bugis-Makassar pada masa lampau, riwayat 
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Datu Kelali (Datu Luwu), riwayat menjelang wafatnya Datu 

Cina yang bernama Aji’ Pammana yang mewasiatkan kepada 

dewan hadatnya agar nama Cina diganti menjadi namanya 

(Aji’ Pammana) sebagai kenangan bagi masyarakatnya karena 

ia tidak mempunyai anak pattola (putera mahkota), undang-

undang pelayaran, ketetapan Syekh Yusuf Taj al-Khalawatiyah 

dan lain-lain. 

Lontarak Bilang Gowa-Tallo 

Lontarak tersebut memuat catatan harian Kerajaan Gowa-

Tallo yang mencatat kejadian-kejadian penting dalam kurung 

waktu mulai abad ke XVI (start 1545 M./955 H.) sampai abad 

XVIII, lengkap dengan penanggalan masehi dan hijriyah. 

Lontarak Patturiolongnga ri Tu Tallokka 

Naskah Lontarak Patturiolongnga ri Tu Tallokka ini telah 

ditranskripsi dan diterjemahkan oleh Abd. Rahim dan Ridwan 

Borahima, kemudian diterbitkan pada tahun 1975 oleh 

Kantor Cabang II Lembaga Sejarah dan Antropologi Ujung 

Pandang (Makassar). Naskah ini memuat tentang sejarah 

kerajaan Tallo yang didirikan oleh Karaéng Loé ri Séro sampai 

masa Tummamalinga ri Timoro. 

Lontarak Boné 

Lontarak Boné ini diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat 

I Sulawesi Selatan pada tahun 1980 dan disalin ulang oleh 

Andi Muhammad Ali pada tahun 1996. Di dalamnya 

membahas mengenai sebab-sebab VOC menyerang 

Makassar, motivasi dan prinsip Arung Palakka menyerang 

Makassar, pengumuman Arung Palakka selah memotong 

rambutnya di Souraja Tellué Coppona kepada kerajaan-

kerajaan sahabat Boné, hukum kerajaan Gowa-Bone-Luwu, 

masuknya Luwu ke dalam persekutuan Tellumpoccoé dan 

lain-lain. 
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Lontarak Akkarungeng ri Wajo 

Lontarak tersebut merupakan koleksi Perpustakaan Kota 

Séngkang dengan kondisi yang baik. Di dalmnya memuat 

tentang sejarah Kerajaan Wajo, dimana berdirinya kerajaan 

Wajo merupakan kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yang 

bernama Cinnottabi yang bubar karena perilaku sewenang-

wenang rajanya, sehingga masyarakat Wajo meninggalkan 

Cinnottabi dan bermufakat melantik La Tenri Bali Arung 

Pénrang sebagai raja (Batara Wajo I). Lontarak tersebut 

lengkap memuat tentang masa pemerintahan raja-raja Wajo, 

yang dimulai dari La Tenri Bali sampai Wajo melebur ke 

Republik Indonesia. Bahkan memuat tentang peristiwa-

peristiwa yang terjadi pada masa beberapa pemerintahan 

bupati Wajo. 

Lontarak Sukkuna Wajo 

Lontarak ini milik Datu Sangaji (Sengkang) dan menjadi 

koleksi Museum Simettempola, Sengkang. Naskah ini 

memiliki 485 halaman yang terdiri dari 21 jilid dan bisa 

diakses di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan kode: No. 1/MKH/6/UNHAS/UP/. 

Rol 72, no-1-21. Naskah tersebut lumayan tebal yang memuat 

tentang sejarah kelahiran Wajo yang bermula di Cinnongtabi, 

riwayat Puangngé ri Lampulungeng-Puangngé ri Timpengeng, 

beberapa pappaseng (wasiat) Puang ri Maggalatung, 

perebutan supremasi oleh kerajaan-kerajaan besar di 

Sulawesi Selatan: Luwu, Gowa, Bone dan Wajo, sejarah Toani 

Tolotang yang menolak menerima Islam dan berpegang teguh 

kepada ajaran leluhur, sejaah kedatangan Islam di Wajo dan 

kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan, perlawanan Arung 

Palakka terhadap Makassar, Perjanjian Bungaya, La 

Maddukkelleng melawan VOC dan Bone, dan lain-lain. 

Lontarak Sidénréng 

Di dalam naskah ini didapatkan informasi ditulis pada Ahad 4 

Dzulhijjah 1241 H., di Palanro. Di dalam Lontarak Sidenreng 

ini  memuat tentang peristiwa-peristiwa di Sidenreng dan 

Sulawesi Selatan secara umum; Perjanjian Bungaya, 
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Perjanjian Gowa Bone (Sitettongenna Sudangngé La Téa 

Riduni), perjanjian perdamaian Gowa-Bone setelah 

terpenggalnya raja Gowa Karaéng Tunibatta di Bone, 

perjanjian persaudaraan Limaé Ajatappareng (Sidenreng, 

Sawitto, Suppa, Rappeng dan Alitta), wilayah-wilayah kerajaan 

Sidenreng, Rappeng, Belawa, Lamuru, Bone, Wajo, Soppeng, 

Balannipa, Kedatangan dan Penerimaan Islam di Sidenreng-

Suppa-Sawitto, Penyerangan Bone ke Letta pasca Perang 

Makassar, pemenggalan La Sunni Karaéng Masépé 

Addatuang Sidénréng atas perintah Arung Palakka dan lain-

lain. 

Dalam kajian sejarah lokal Sulawesi Selatan, abad XV-XVII 

Masehi merupakan periode yang menetukan dalam 

menunjukkan eksistensi kerajaan-kerajaan setempat. Periode 

tersebut merupakan babakan waktu, di mana setiap kerajaan 

yang ada di Sulawesi Selatan berusaha untuk 

mempertahankan atau mengembangkan hegemoni-

hegemoni politiknya. 

Kedatuan Sawitto merupakan sebuah kedatuan yang 

pernah eksis di Sulawesi bagian selatan. Keberadaannya 

terletak di Provinsi Sulawesi Selatan sekarang, tepatnya di 

daerah Kabupaten Pinrang, wilayahnya meliputi daerah 

Kabupaten Pinrang dan sebagian daerah sekitarnya. 

Daerahnya sangat srategis karena terletak di pesisir barat 

bagian paling ujung utara Sulawesi Selatan yang menghadap 

ke selat Makassar. Kabupaten Pinrang sebagai bekas wilayah 

inti kedatuan Sawitto pada masa lalu dapat di lihat pada Peta 

Provinsi Sulawesi Selatan berikut ini: 
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Gambar 1. Peta Administrasi Selawesi Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di dalam Lontarak Akkarungeng Sawitto didapatkan 

keterangan bahwa, kedatuan Sawitto terdiri dari sejumlah 

wanuwa dan palili’. Wanuwa adalah pemukiman yang lebih 

luas dari pada kampung, sekumpulan kampung itulah yang 

disebut dengan wanuwa, sementara palili’ adalah istilah yang 

digunakan untuk menyebut daerah bawahan dari suatu 

kerajaan yang lebih besar terhadap kerajaan yang bernaung 
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dibawah pengaruhnya atau untuk lebih sederhananya palili itu 

adalah negeri bagian. Adapun negeri-negeri bagian Kerajaan 

Sawitto menurut Lontarak Akkarungeng Sawitto yakni: 

pertama Eppa’é Baté-Baté, yaitu: Tiroang, Lolowang, Seka dan 

Lengnga. Kedua Tellué Lémbang yaitu: Kadokko, Galangkala, 

dan Pangampara, Tellué Lémbang ini juga disebut lili bessinna 

Sawitto. Ketiga Lili’ No’é Rakkalana, meliputi: Léppangeng, 

Palétéang, Bailu, Salo, Talabangi, Uru, Malimpung, Péso, Bulu, 

Séka, Padangkalawa, Punia dan Buwa.13 

Secara geografis, wilayah Sawitto mempunyai wilayah 

pantai/laut, dataran dan wilayah gunung. Kondisi gografis 

tersebut memberikan sejumlah potensi: pertanian, 

peternakan, kehutanan, dan pertambangan. Sedangkan 

sumber daya laut memberikan potensi perikanan, 

pertambakan dan pelayaran atau perdagangan maritim. 

Namun, salah satu yang menjadi produk andalan kedatuan 

Sawitto ini adalah hasil pertanian. Hasil pertanian inilah yang 

menjadi faktor pendukung kebesaran wilayah tersebut. 

Adapun pertanian yang dominan di wilayah setempat 

adalah padi yang menghasilkan beras. Beras ini merupakan 

produk andalan yang melimpah dan menjadi komoditas 

dagang masyarakat setempat yang diekspor ke luar daerah. 

Menurut H. Th. Chabot bahwa: kekhawatiran akan kekurangan 

makanan rupanya tidak ada pada orang Bugis-Makassar, 

apabila gagal padi terjadi maka, ada jagung sebagai 

penggantinya.14 

Kondisi alam Sawitto yang terdapat sungai besar (Sungai 

Saddang) memungkinkan masyarakat setempat menanam 

padi, sehingga menjadi daerah penghasil utama beras. Hasil 

pertaniannya, terutama beras, bukan hanya untuk kawasan 

Sulawesi Selatan, melainkan Nusantara pada umumnya. 

Bahkan, sampai sekarang wilayah setempat (Kabupaten 

 
13Haji Paewa, Lontarak Akkarungeng Sawitto, h. 1 

14H. Th, Chabot, Verwantschap Stand En Sexe in Zuid-Celebes, 

(Groningen-Djakarta: J.B. Wolters’ Uitgeversmaatschappij: 1950), h. 245; 

Ahmad Yani, Dampak Perang Makassar terhadap Umat Islam Sulawesi 

Selatan, h. 67. 
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Pinrang) masih dijuluki sebagai salah satu daerah lumbung 

pangan (beras). Tome Pires yang mencatat tentang beras yang 

menjadi komoditas andalan masyarakat dari Kepulauan 

Makassar (Ilha dos Macazar):  

Mereka membawa banyak bahan makanan: beras 

yang sangat putih, emas, bretangi, dan kain-kain dari 

Bengal (Cambai), sedikit kain Bengal dan Keling, 

kemenyam hitam yang banyak dan dupa. Pulau ini 

(Makassar) memiliki banyak penduduk dan daging 

dalam jumlah besar, negerinya pun kaya. Mereka 

semua mengenakan keris. Mereka adalah orang-orang 

yang tumbuh dengan sehat. Mereka pergi menjelajahi 

dunia dan ditakuti oleh semua orang sebab tidak 

diragukan lagi bahwa semua perompak pun takut 

pada meraka karena alasan-alasan yang sudah 

jelas.15 

Adapun motivasi masyarakat setempat menanam padi 

karena beras merupakan makanan pokok mereka. Secara 

umum memang beras merupakan bahan makanan pokok 

masyarakat Asia Tenggara secara umum, termasuk di 

Sulawesi Selatan. Menurut Anthony Reid bahwa padi sebagai 

sumber beras merupakan tanaman favorit secara umum di 

Asia Tenggara sejak abad XV M.16 

Budaya pertanian padi yang menetap mendorong 

kerajaan-kerajaan agraris di Tanah Bugis secara umum dan 

Sawitto secara khusus. Perkembangan pertanian ini tentu ada 

kaitannya dengan perdagangan, karena beras merupakan 

hasil alam yang menjadi andalan pedagang Sulawesi Selatan 

yang menjadi barteran dengan komuditi dagang di wilayah lain 

 
15Armando Cortesao (ed.), The Suma Oriental of Tome Pires An 

Account of The East From The Sea to China and The Book of Francisco 

Rodrigues, terj. Adrian Perkasa & Anggita Pramesti; Suma Oriental Tome 

Pires: Perjalanan Dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Todrigues, h. 

313. 

16Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerse 1450-1680, 

terj. Mochtar Pabottingi, Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680, 

(Cet I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), h. 23. 
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yang telah disebutkan oleh Tome Pires sebelumnya. Dengan 

demikian, beras ini menjadi salah satu faktor pendukung 

Sawitto untuk menjadi kerajaan berpengaruh sebelum 

kemunculan hegemoni Gowa di Sulawesi. 
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BAB II   

PROFIL KEDATUAN SAWITTO 

 

 

 

 

 

1. Kelahiran Kedatuan Sawitto 

ecara umum, latar belakang kalahiran kerajaan-

kerajaan di Sulawesi Selatan bersifat mitologis. Dalam 

naskah-naskah lontarak sebagai sumber sejarah 

masyarakat Bugis-Makassar ditemukan kisah-kisah 

bernuansa mitos, diceritakan bahwa kerajaan-kerajaan 

setempat didirikan oleh seorang pangeran atau puteri yang 

tidak diketahui asal-usul dan namanya.  

Hal tersebut di atas melahirkan dua konsepsi, apabila 

orang tersebut muncul atau datang dari atas kayangan 

(langit), maka ia disebut dengan To Manurung, sebaliknya 

apabila orang tersebut datang atau muncul dari bawah (dasar 

laut), maka ia disebut dengan To Tompo’.  

S 
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Kedatangan To Manurung atau To Tompo’ tersebut 

sebagai peletak dasar kekuasaan atau keterbentukan 

kerajaan pada umumnya diawali oleh konflik antar wanuwa 

(Bugis) atau bori’ (Makassar) yang sulit untuk didamaikan 

sehingga mengakibatkan kekacauan yang parah. Kondisi 

seperti itu dalam lontarak disebut dengan sianre baleni tauwe 

(saling memangsa laksana ikan). Dengan demikian, maka To 

Manurung ini dianggap sebagai peletak dasar-dasar 

pemerintahan di Sulawesi Selatan setelah mengalami krisis 

hidup atau kekacauan. 

Dalam sejarah Gowa disebutkan bahwa sebelum 

kedatangan To Manurung di Gowa telah berlangsung konflik 

antara sembilan komunitas wilayah (bori’). Kesembilan 

komunitas wilayah tersebut adalah Tombolo, Lakiung, 

Saumata, Parangparang, Data’, Agangje’ne’, Bisei, Kalling, 

dan Sero’.  

Pada awalnya, kesembilan komunitas wilayah tersebut 

tergabung dalam satu federasi yang diketuai oleh seorang 

pejabat yang digelar dengan Paccallayya. Namun, 

pemerintahan gabungan itu tidak berlangsung langgeng 

karena tidak mempunyai seorang raja dan merekapun tidak 

suka memilih salah satu diantara mereka untuk dijadikan raja. 

Dengan demikian, maka timbullah konflik di anatara mereka 

yang mengakibatkan pemerintahan gabungan atau federasi 

tersbeut menjadi kacau-balau.17 

Pasca peperangan di antara mereka, Paccalayya bersama 

dengan pemimpin sembilan komunitas mengadakan 

musyawarah yang menghasilkan mufakat untuk mencari 

seorang yang mempunyai wibawa kuat untuk dijadikan raja di 

Gowa. Mereka pun mencari orang yang dimaksud sembari 

memohon kepada Dewata untuk dipertemukan dengan orang 

yang mereka cari. 

Alangkah bahagia Paccallayya bersama pemimpin 

sembilan komunitas wilayah tersebut setelah mendengar 

kabar bahwa di sebuah tempat di yang bernama Takabbassia 

 
17Abd Razak Daeng Patunru, Sejarah Gowa, (Ujung Pandang: Yayasan 

Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1993), h.1-2. 
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ada seorang puteri yang turun dari kayangan. Dengan segera 

Paccallayya bersama sembilan pemimpin komunitas tadi 

diirngi oleh masyarakatnya segera berangkat ke tempat itu. 

Akhirnya mereka menemukan seorang perempuan yang 

duduk di bawah pohon mangga jombea. Paccallayya tampil ke 

depan mewakili yang lain melakukan dialog dengan To 

Manurung sebagai berikut: 

Kami telah menjadikan engkau ratu kami dan kami 

menjadi abdimu. Bahwa puan menjadi sampiran 

tempat kami bergantung dan kami menjadi labu 

(tempat air) yang bergantung kepadamu. Apabila 

sampir itu patah dan labu itu pecah, maka khianatlah 

kami. Kami tidak tertikam oleh kerismu, puan pun 

tidak tertikam oleh keris kami. Hanya Dewa yang bisa 

membunuh kami dan hanya Dewa yang bisa 

membunuhmu. Puan bertitahlah dan kami 

menaatinya. Akan tetapi, apabila kami telah memikul 

maka kami tidak boleh menjinjing. Puan adalah angin 

dan kami adalah daun kayu, tetapi hanya daun yang 

kering bisa puan luruhkan. Puan adalah air dan kami 

batang kayu hanyut, tetapi hanya banjir yang bisa 

menghanyutkan kami. Anak dan istri kami yang tidak 

disukai negara, maka kami pun tidak akan 

menyukainya. Puan kami jadikan raja atas diri kami, 

tetapi harta benda kami bukanlah puan merajainya. 

Puan pantang mengambil ayam kami dari bakulnya. 

Apabila puan menghendaki barang milik kami, puan 

membelinya yang patut puan beli, puan pertukarkan 

yang patut puan pertukarkan, puan minta yang patut 

puan minta, pantang puan menghilangkan barang 

milik kami. Raja tidak boleh memutuskan suatu 

perkara tanpa gallarang dan gallarang tidak boleh 

memutuskan perang tanpa raja.18 

 
18Abd Latif, Para Penguasa Ajatappareng Refleksi Sejarah Sosial 

Politik Orang Bugis, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 32; Abd Razak Daeng 

Patunru, Sejarah Gowa, h. 4-6. 
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Kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Bone tidak jauh 

berbeda dengan kondisi yang dihadapi oloeh masyarakat 

Gowa sebelum kedatangan To Manurung yakni diliputi oleh 

konflik yang berlangsung lama antara satu wanuwa 

(komunitas) dengan wanuwa lainnya. Ketujuh wanuwa 

tersebut adalah wanuwa Ponceng, Macege, Tibojong, Ta’, 

Tanete ri Awang, dan Tanete ri Attang. Konflik tersebut 

berlangsung lama, hingga pada akhirnya terjadi fenomena 

alam.  

Lontarak menyebutkan, tiba-tiba hujan disertai angin 

puting beliung, kilat saling menyambung disertai petir yang 

saling menyambar, gemuruh guntur dan halilintar silih 

berganti serta terjadi gempa bumi yang berlangsung tujuh hari 

tujuh malam. Setelah reda, maka ditemukanlah seorang yang 

berpakaian serba putih, orang-orang mengiranya To 

Manurung dan diminta menjadi raja. Namun yang 

bersangkutan menyatakan dirinya bukan seorang raja, tetapi 

apabila orang-orang menginginkan seorang raja, dia 

mempunyai raja dan siap untuk mengantarkan mereka ke 

tempat rajanya di Matajang. 19   

Kilat kembali saling menyambar lalu mereka tiba di 

Matajang, terlihatlah seorang yang berpakaian serba kuning 

duduk di atas batu yang datar. Sepakatlah orang banyak 

mengangkatnya menjadi raja Bone beserta dengan hak dan 

kewajibannya yang dirumuskan dalam dialog sebagai berikut: 

aiyn maiea kilaoa. nkiaEK aikE 

silisE pua. mealokE kiamesai. tmrdE 

ritnt. ajn tlj. tudni mai. naidi 

kipopua. ealomu ealo rikE. psuromu 

kua. nmau anmE. nptromE. muetaai. 

kietai toai. erkuw tud muni mai. 

naikon powtkE.20 

 
19Muhlis Hadrawi, Lontarak Sakke’ Attoriolong ri Bone, (Makassar: 

Ininnawa Bekerjasmaa dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, 

2018), h. 2-3. 

20Muhlis Hadrawi, Lontarak Sakke’ Attoriolong ri Bone, h. 3. 
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Transliterasinya:  

Iyana maié kilaoang\ nakienga ikkeng silise’ puang\ 

maélokkeng kiamaséi\ tamaradde’ ri tanata\ aja’na 

tallajang\ tudanni’ mai\ naidi’ kipopuang\ élo’mu élo’ 

rikkeng\ passuromu kua\ namau anammeng\ na 

pattarommeng\ mutéai\ kitéai toi\ rékkuwa tudang 

muni’ mai\ na ikona powatakkeng\ 

Maksudnya:  

Hanya inilah maksud kedatangan kami menghadap 

tuan, kiranya berkenan mengulurkan rasa belas 

kasihan untuk tinggal di negeri ini (Bone), janganlah 

tuan pergi, engkaulah kami junjung sebagai pemimpin 

kami dan sebagai raja kami, kehendak tuan yang jadi, 

titahmu dipatuhi, meskipun anak-anak kami, istri-istri 

kami jika engaku tidak ridha, maka kami pun tidak 

ridha kepadanya, menetaplah dan engkaulah yang 

menjadi raja. 

To Manurung ri Matajang menjawab dengan jawaban 

yang tegas dan tulus menerima permintaan masyarakat 

banyak yang diwakili oleh salah seorang dari mereka dengan 

menyatakan: 

 Ujujungngi upari botto-botto ulu, upaté ri pakka-pakka 

ulaweng ada-adammu tau maéga siwettu mabbulo 

sipeppe’mu maélo’ mupancajika arung, (aujujuGi 

aupribotoboto aulu. aupet ripkpk 

aulwE. adadmu tomeag siwEtu mbulo 

sipEpmu mealo mupCjik aru.)  

Maksudnya:  

saya menghargai dan menjunjung tinggi dan 

menyimpan di usungan keemasan permintaan kalian 

untuk menjadikan saya sebagai seorang raja). 

Setelah terjadi kesepakatan, maka segeralah orang 

banyak membangunkan istana untuk raja mereka. Raja Bone 

pertama tersebut mempunyai keistimewaan, penglihatannya 

sangat tajam, sekali saja melihat sekumpulan orang di 

lapangan maka segera diketahuinya berapa jumlahnya dan 
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berapa kekuatannya. Masyarakat Bone sering menyaksikan 

keistimewaan tersebut, sehingga mereka menggelar rajanya 

dengan galar Mata Silompo’e (Mata Seluas Lapangan). 

Gambaran singkat tentang tokoh utama yang mendirikan 

kerajaan Gowa dengan kerajaan Bone ialah tokoh yang digelar 

dengan To Manurung yang muncul secara tiba-tiba yang tidak 

diketahui asal-usulnya. Menurut Abd Latif bahwa ada dua 

kemungkinan mengapa sumber-sumber sejarah baik lisan 

maupun tulisan Gowa dan Bone menampilkan tokoh 

mitologik.21  

Pertama, tokoh mitologik ini ditampilkan untuk 

mendamaikan komunitas bori’ atau wanuwa yang telah lama 

terlibat dalam perselisihan antar bori’ atau wanuwa.  Akar 

perselisihan mereka karena mereka memiliki status dan 

sumber legitimasi yang sama. 

Kedua, tokoh mitologik ini sengaja ditampilkan untuk 

memberikan gambaran bahwa sejak semula kerajaan Gowa 

dengan kerajaan Bone memiliki sistem pemerintahan yang 

bersifat demokratik dibandingkan dengan proses kelahiran 

kerajaan-kerajaan lain di Tanah Bugis dan Makassar. 

Sumber tertulis dan sumber lisan menyatakan bahwa asal 

mula kelahiran pemerintahan di Kedatuan Sawitto yaitu ketika 

datangnya To Manurung di Cempa daerah Bacukiki bernama 

La Bangenge. La Bangenge inilah yang melakukan 

serangkaian perjalanan dari kerajaan Bacukiki (Pare-Pare 

sekarang) ke arah utara dan menemukan bahwa ternyata di 

wilayah utara untuk mencari wilayah yang potensial bagi 

kehidupan keturunannya.  

Di wilayah utara tersebut La Bangenge menemukan 

banyak orang melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga ia 

memutuskan untuk menetap di wilayah setempat karena 

telah menemukan wilayah yang layak untuk ditempati 

bermukim dan potensial untuk dikembangkan menjadi 

wilayah kerajaan. To Manurung tersebut memuji wilayah 

 
21Abd Latif, Para Penguasa Ajatappareng Refleksi Sejarah Sosial 

Politik Orang Bugis, h. 35. 
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setempat dengan  menyatakan dalam Bahasa Bugis bahwa 

sawéto tau rini’ (banyak juga orang di sini).22 Adapun La 

Bangenge inilah yang dilantik menjadi raja (addatuang) atas 

wilayah yang ia kunjungi tersebut oleh masyarakat setempat 

yang belum memiliki raja atas mereka. 

Menurut sumber lokal yang penulis temukan di Badan 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pinrang bahwa 

Sawitto pada mulanya adalah wilayah yang tergenang air yang 

menjadi tempat bersandarnya perahu-perahu yang hilir-

mudik, sehingga tempat tersebut dinamakan Labuangnge 

yang berarti Pelabuhan. Berselang waktu, wilayah genangan 

air tersebut mulai mongering sehingga terhampar daratan 

luas. Hal ini mengundang masyarakat dari wilayah sekitarnya 

untuk berdatangan membangun perkampungan baru. 

Kedatangan masyarakat yang berbondong-bondong dalam 

bahasa setempat disebut sawé tau (to) atau untuk 

menyebutnya lebih sederhana menurut kebiasaan lisan Bugis 

disebut Sawitto.23 

aiy komaiea tsi riaolo akn riysE 

lbuaeG aiy nllo lopiea lbusi 

apea aitl lbuaeG. aiyro riaolo 

akai toriaolot poel riasE mlopi 

tko akn nait mlso tto mchy 

ritGn tsiea. ag naoln soPai sp 

anu ttoeG tko tedGi nait naju nrutu 

eselai ri tGn tsie. mtoni riatin mkd 

np muai aK aju tEto ri tsiea tnmi 

necekGi. agn ncEenki ajuearo ewk 

tElu. sisE mtmu sisE atb tnea. ag 

mkutnni ri atin mkdea. aju ag 

aiyea. tko mtoai riatin. mkdea 

 
22Andi Bau Sawerigading (Addatuang Sawitto XVIII), Wawancara di 

Pinrang pada tanggal 29 Februari 2020. Hal ini sejalan dengan informasi 

dalam Lontarak Akkarungeng Sawitto, baca Haji Paewa, Lontarak 

Akkarungeng Sawitto, h.  9. 

23Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pinrang, Riwayat 

Sawitto, h. 1-4. 
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aiyn aju puro swito. ag nmealon 

med mtoni ria tin mkd aiyn tn. tn 

tuao. jjii kua mua laon asoea 

lisuni gElEGi. naiyro tnea edeR aKn 

wEdi riaoRoai mbol aKn wEdi 

riaoRoai mktuao. ag nlisun paim 

emeR ri kPoeG npikiriki mealo mptiR 

bol nsb aKn wEdi riaoRoai mptiR 

bol aKton wEdi riaktuaoai. ag 

mptiR bolni. kuamua laon asoea 

eped emeCGi tnea eped atb toai 

tauea turu poel riasE amoelai 

btulp lao mbol ritnearo. aiynro 

sbn riasE swito nsb aiy muatu 

pkiasGi. aiyn naEK riys tiroa nsb 

akn tiroi anu mlsoea edeR. nriasE 

tonro kPoeG btu lp nsb aiy naol 

turu toriaolot poel riasE lao 

swito. 

Transliterasinya: 

Iya kommaié tasi’ riolo saba’ angkana riyaseng 

Labuanggé iya nalalo okkoro lopié labusi ampaé italla’ 

Labuangngé. Iyaro riolo angkai to riolota polé ri ase’ 

mallopi takko angka naita mallaso tattong maccahaya 

ri tangngana tasi’é. aga naolana sompa’i sappa anu 

tattongngé takko taddéngngi naita na aju naruntu 

sélléi ri tangngana tasi’e. Matto’ ni ri atinna makkada 

nappa mui angka aju tettong ri tasi’é tanami 

naccékkéngi.  

Agana naccennéki ajuéro wekkatellu. Siseng 

mattammu siseng atambang tanaé. Aga makkutanani 

ri atinna makkadaé aju aga iyaé. Takko matto’i ri 

atinna. Makkadaé iyana ri talla’ punro Sawitto. Aga 

namaélo’na maddé matto’ni ri atinna makkada iyana 

tana, tana tuo. Jaji kuamua laona assoé lisuni 

gellengngi. Naiyaro tanaé dénré angkana wedding 

rionroi mabbola angkana wedding rionroi makkatuo. 

Aga nalisuna paimang ménré ri kampongngé 
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napikkiriki maélo’ mappatinra bola nasaba angkana 

wedding rionroi mappatinra bola angka tona wedding 

riakkatuoi.  

Aga mappatinra bolani. Kuamua laona assoé pédé 

méncéngngi tanaé pédé atambang toi taué turung polé 

ri ase ammoléi Batu Lappa lao mabbola ri tanaéro. 

Iyanaro saba’na riaseng Sawitto nasaba iyamoatu 

pakkiasangngi. Iyana naengka riyasang Tiroang 

nasaba angkana Tiroi anu mallasoé dénré. Nariaseng 

tonaro kampongngé Batu Lappa nasaba iya naola 

turung to riolota polé ri ase lao Sawitto. 

Maksudnya: 

Negeri ini (Sawitto) pada awalnya sebuah pelabuhan 

tempat hilir mudik perahu makanya dinamakan 

Labuangngé (pelabuhan). Pada zaman dahulu leluhur 

kita berdatangan dari atas dengan menggunakan 

perahu mereka melihat seberkas cahaya yang berdiri 

di tengah lautan maka mereka berlayar mendatangi 

seberkas cahaya tersebut namun cahaya itu 

menghilang dan yang meraka temukan pohon di 

tengah lautan mereka pun berfikir barusan terdapat 

kayu yang tegak di tengah lautan di atas gundukan 

tanah.  

Mereka mengelilingi kayu tersebut sebanyak tiga 

putaran. Satu kali putaran semakin bertambah lebar 

tanah/daratan di sekitar kayu tersebut, mereka 

bertanya dalam hati: kayu apa gerangan? Terbesik 

dalam hati mereka inilah yang dinamakan kayu punro 

Sawitto. Ketika Mereka hendak pulang terbesik dalam 

hati mereka bahwa inilah tanah yang hidup. Jadi, suatu 

ketika mereka kembali dan membersihkan tanah yang 

muncul tersebut untuk dibanguni perumahan untuk 

membangun kehidupan baru.  

Mereka kembali ke tempat tersebut hedak 

membangun rumah sebab telah dibersihkan dan telah 

layak ditempati membangun rumah dan 

perkampungan akhirnya berdirilah rumah di tempat 
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tersebut. Bertambah hari bertambah lebarlah tanah 

yang muncul serta semakin banyak pulalah orang yang 

berdatangan dari atas dari Batu Lappa pergi 

membangun rumah di tanah tersebut. Demikian itulah 

sebabnya dinamakan Sawitto karena peristiwa 

tersebut. Terdapat pula tempat bernama Tiroang 

sebab adanya orang yang melihat (tiroi) seberkas 

cahaya yang berdiri tersebut demikian pula disebut 

Batu Lappa (batu yang datar) sebab kampung tersebut 

adalah jalan turunnya leluhur kita dari atas ke Sawitto.      

Hal tersebut di atas dibenarkan oleh H. Mukaddas bahwa 

penamaan Sawitto bukan hanya berkaitan dengan 

kedatangan To Manurung ke wilayah setempat yang 

menemukan banyak orang (sawé tau) atau peristiwa 

banyaknya orang yang datang ke wilayah setempat membuka 

perkampungan tetapi juga berkaitan dengan kesuburan tanah 

wilayah setempat. Jenis tanaman apapun yang ditanam juga 

akan memberikan hasil yang melimpah (sawé to agi-agi 

ritaneng).24 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sejarah 

kelahiran Kedatuan Sawitto tidak mempunyai To Manurung di 

wilayah setempat, tetapi To Manurung dari kerajaan lainlah 

yang dijadikan raja di wilayah setempat. Jadi, berbeda dengan 

kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan secara umum yang 

mempunyai Tomanurung sebagai titisan dewa dari kayangan 

yang diturunkan di wilayah setempat untuk memimpin, seperti 

Manurungnge ri Matajang (Bone), Tumanurung ri Takabassia 

(Gowa), Manurungnge ri Bulu’ Lowa (Sidenreng), 

Manurungnge ri Sekkanyili’ (Soppeng), dan lain-lain. Hal ini 

sejalan dengan berita dalam Lontarak Akkarungeng Sawitto 

sebagai berikut: 

nyi atoriaoloeG swito siretret muni 

lotr amnurugEeG ri ajtprE ap yi 

riswito ed amnuruGEn arjeG. 

tomnirueGmi lao mkru. koritu. mkoniea 

 
24Haji Mukaddas, (Pemangku Adat Kedatuan Sawitto), Wawancara di 

Pinrang pada tanggal 22 Februari 2020. 
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apoGEn lotr atoriaoloeG riswito. 

aj kumbusu. aj kumwEdwEd. ap autRi 

esKn esasEmuea. aj kuplkElkEai 

puat mnurueG ri cEP bcukiki. aj kumbusu 

tEputEpuai rikw yinritu riysEeG. lbeGeG. 

yinwa lbeGeG riysE mul adtua 

riswito.
25
 

Transliterasinya: 

Naiya lontara’ attoriolongngé  Sawitto siratté-ratté 

muni lontara’ amanurungrngngé ri Ajatappareng apa’ 

iya ri Sawitto dé amanurungenna arajangngé\ 

Tomanurungngémi lao makkarungi\ koritu\ Makkonié 

appongenna lontara’ attoriolongngé ri Sawitto\ aja’ 

kumabusung\ aja’ kumawedda-wedda\ apa’ utanri aju 

séngkana seng asemmué\ aja kupallakke-lakkei 

Puatta Manurungngé ri Cempa Bacukiki\ aja’ 

kumabusung teppu-teppui ri kawa iyanaritu 

riyasengngé\ La Bangéngé\ iyanaé La Bangéngé 

riyaseng mula addatuang ri Sawitto. 

Maksudnya: 

Adapun sejarah permulaan di Sawitto sezaman 

dengan sejarah permulaan para To Manurung di 

kerajaan-kerajaan Ajatappareng sebab di Sawitto ia 

tak mempunyai To Manurung, To Manurung inilah yang 

datang ke Sawitto kemudian diangkat menjadi raja. 

Begininilah permulaan lontarak silsilah di Sawitto, 

semoga tak kualat, semoga aku tak sakit, sebab aku 

menyebut namanya, memaparkan yang dipertuan 

Manurungnge ri Cempa Bacukiki, semoga aku tak 

kualat menyebut-nyebut di bumi beliau bernama, La 

Bangenge. Dia inilah Addatuang (raja) pertama di 

Sawitto. 

Kedatangan To Manurung yang bernama La Bangenge ke 

wilayah setempat disambut dengan gembira masyarakat 

setempat. Kearifan La Bangenge menjadi suatu hal yang 

 
25Haji Paewa, Lontarak Akkarungeng Sawitto, h.  9. 
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memantik banyak masyarakat dari luar berdatangan untuk 

menjadi pengikutnya. Semaki bertambah waktu, semakin 

banyak pula pengikutnya dan kecintaan 

masyarakat/pengikutnya menjadikan mereka melantik La 

Bangenge menjadi raja yang memimpin mereka. Mereka 

melantik menjadi raja dengan gelar Addatuang Sawitto. 

Pelantikan La Bangenge menjadi Addatuang Sawitto 

(raja) menandai kelahiran suatu kekuatan politik di wilayah 

pesisir barat Jazirah Sulawesi Selatan sekira abad ke-14 

Masehi. Dalam pelantikan Addatuang Sawitto tersebut 

disertai dengan perjanjian/kesepakatan antara masyarakat 

dengan Addatuang adat raja mereka. Kesepakatan antara 

Addatuang Sawitto dengan masyarakat Sawitto yang diwakili 

oleh tokoh masyarakat Sawitto terekam dalam Lontarak 

Sawitto sebagai berikut: 

aGiko kirau kju riyako miri riyktG 

musprEGi edec atmu muslipuri tmdiGikE 

murri kliyaokE mudoGiri tmtipkE 

mupeletkE riad mupkuluaiGikE rp 

mupnnuGikE eptau mlpu muploroGi 

ewlrEkE mupdauGi raukjukE nmlep suGmu 

muakian muakiaEpo rillE akruGEmu. 

ndua mau psrGi. edwteagi mlai tro 

mlprgi jci toriaolot. esauw 

tpewlai esauw tpgau bw.26 

Transliterasinya: 

Angikko kiraung kaju, riyakko miring riyakkatangnga, 

musapparangngi décéng atammu, musalipuri 

tammadingikkeng, muranring kaliyaokkeng, mudongiri 

tammatippakkeng, mupalétékkeng ri ada’, 

mupangkuluingikkeng rapang, mufanannungikkeng 

pétau malampu’, mupalorongngi wélarekkeng, 

mupaddaungngi raung kajukkeng, namalampé 

sunga’mu, muakkiana’ muakkieppo ri laleng 

akkarungammu.  Naduwa mua pasarangngi Déwataégi 

 
26Lontarak Sawitto, h. 4. 
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malai taro, mulampareggi janci toriolota, séuwa 

tapawélai séuwa tapaggau bawang. 

Maksudnya: 

Anginlah engkau kami daun kayu, ke mana angin 

berhembus ke sanalah kami terbawa, engkau 

mengusahakan kebaikan atas rakyatmu, engkau 

menyelimuti kami agar tidak kedinginan (engkau 

memberikan kami keamanan dari serangan musuh), 

engkau menjaga padi kami tanpa pilih kasih (engkau 

menjaga harta benda kami tanpa membeda-bedakan), 

engkau menitiankan kami atas adat dan mengalaskan 

kami pada rapang, engkau menuntun kami atas 

pematang yang lurus (engkau menghargai adat 

kebiasaan kami), semoga engkau sejahtera abadi 

dalam kekuasaanmu, Hanya dua yang memisahkan 

kami dengan engkau, Tuhan mengambil ciptaanNya, 

atau engkau ingkar atas perjanjian, satu kematian dan 

satu lagi adalah kezaliman. 

Sebelum ada kesepakatan antara masyarakat Sawitto 

dengan Addatuang Sawitto yang diwakili oleh pemuka 

masyarakat setempat, telah ada kesepakatan/perjanjian 

antara masyarakat banyak dengan pemuka masyarakat. 

Perjanjian tersebut terekam dalam naskah Hikayat Sawitto, 

sebagai berikut: 

ag nltun ritGn pdeG pd 

siyklutuelaGi psituPuai aido jrin np 

pd meber ad toG. ag nmtRon 

puaGdea mkdea aiy mpupu 

msorokau. mrp tlo. mrp piC. 

mpupu bkw nerko aiy nwnw mjai 

pbnuwea. npekdosi aido jrin tR 

ntrimn tRon puaGdn. 

agn pbnuwea tosi meber tRo 

mkdeanerko aiy nwnw mjai 

puaGdku aiy tosi msoro kau. mrp 

tlo. mrp piC. mpupu bkwE. ag 
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puaGdea npejdo tos aido jrin tR 

ntrimn tRon pbnuwea.27  

Transliterasinya: 

Aga nalattuqna ri tangngana padangngé pada 

siyakkaluttuléangngi pasitumpuqi indoq jarinna nappa 

pada mabbéré ada tongang. Aga namattanrona Puang 

Ada’é makkadaé iyaq mapuppuq masoro kau, 

marappaq talloq, marappaq pincang, mapuppuq 

bakkawang narékko iyaq nawa-nawa majaqi 

pabbanuwaé. Napakédosi indoq jarinna tanra 

natarimana tanrona puang adaqna. 

Aga na pabbanuwaé tosi mabbéré tanro makkadaé 

narékko iyaq nawa-nawa majaqi puang adakku iyaq 

tosi masoro kau, marappaq talloq, marappaq pinceng, 

mapuppuq bakkaweng, aga puang adaqé napakedo 

tosi indoq jarinna tanra natarimana tanrona 

pabbanuwana. 

Maksudnya: 

Tibalah mereka (pemangku adat dan masyarakat 

Sawitto) di tengah lapangan duduk saling berhadapan 

saling menempelkan ujung lutut dan ibu jari, kemudian 

menyampaikan perkataan sumpah mereka. 

Bersumpahlah pemangku adat bahwa: saya bercerai 

berai bagaikan kapuk diterpa angin, pecah seperti 

telur, berkeping-keping bagaikan beling dan lapuk 

bagaikan atap rumah bila saya berniat buruk terhadap 

masyarakat Sawitto. Digerakkanlah ibu jarinya sebagai 

tanda diterimanya sumpah pemangku adatnya. 

Giliran masyarakat yang melakukan ikrar sumpah, bila 

saya mempunyai maksud buruk terhadap pemangku 

adat, maka sayalah yang bercerai bagaikan kapuk, 

pecah seperti telur, berkeping-keping bagaikan beling 

dan lapuk bagaikan atap rumah. Pemangku adatpun 

 
27Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pinrang, Hikayat 

Sawitto (tth), th. 
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Gambar 2. Keraton terakhir Kedatuan Sawitto 

menggerakkan induk jarinya sebagai tanda 

diterimanya sumpah masyarakatnya. 

Gambar terakhir Kedatuan Sawitto28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Struktur Birokrasi 

Sejak To Manurung diangkat menjadi Addatuang Sawitto, 

sejak saat itulah terbentuk struktur pemerintahan, meskipun 

struktur pemerintahan tersebut pernah mengalami 

penyempurnaan sesuai dengan kondisi yang diperlukan, 

misalnya ketika Sawitto telah menganut agama Islam, maka 

dibentuk struktur baru yakni Kali atau Kadhi yang bertugas 

 
28Dokumentasi pribadi penulis. 
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mengawal penerapan syariat Islam dalam kehidupan 

masyarakat Sawitto.  

Adapun struktur birokrasi kedatuan Sawitto sebagai 

berikut: 

a) Eppa’é Baté-Baté (Dewan Hadat Empat) 

Dewan ini menempati posisi pada bagian tertinggi sistem 

pemerintahan Kedatuan Sawitto karena dewan inilah yang 

mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan 

Addatuang di Sawitto. Dewan ini disebut dengan Eppa’é Baté-

Baté (Empat Panji) karena terdiri dari empat orang yang 

mempunyai panji sebagai simbol wilayah asalnya. Dalam 

menjalankan tugasnya sebagai dewan hadat tertinggi Eppa’é 

Baté-Baté ini bisa berkonsultasi dengan para pejabat lainnya, 

namun sebelumnya harus meminta pendapat kepada 

Torilaleng bataé (pengawal istana) sebelum duduk berama di 

baruga (balai pertemuan adat). 

 

 mkEdai ppsEn puw riyolot فصل

riswito. aEREeG top pGdErE siemmEGEn 

tnea. yierko mealoko tro aru 

riswito. eaw emmEGEGi ad esajimu 

rillE bt. siko betet. ap yintu 

nrieaw ad torillE btea. nsb yintu 

neaw siaksiasi arjeG. torillE 

btea. ap yineaw sEPnuw arjeG. 

ag auwkEd. riiaiko betbetea. eaw 

emmEGi mpaupau. esajimu tirullE 

btea. muainp musitudGE ri brugea. nyi 

erkuw situruno. sikon betbetea situru 

ribrugea. mutodon aru nmesai 

adEea. nepasErini tirillE btea. nyi 

erko tEsmturuko mutro adtua. jsitu mti 

npocpurE tnmu riswito.29   

 

 
29Haji Paewa, Lontarak Akkarungeng Sawitto, h. 2. 
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Transliterasinya: 

Pasal makkedatopi pappasenna puang riolota ri 

Sawitto\ enrengngé topa pangadereng 

simémengenna tanaé\ iyarékko maélo’ko taro arung ri 

Sawitto\ éwa mémengngi ada séajimmu ri laleng bata\ 

iko baté-baté\ apa’ iyanatu nariéwa ada to rilaleng 

bataé\ nasaba iyanatu naéwa siakkasi-asing 

arajangngé\ torilaleng bataé\ apa’ iya naéwa 

sempanuwa arajangngé\ aga uwakkeda\ ri iko baté-

baté’é\ éwa mémengngi mappau-pau\ séajimmu to 

rilaleng bataé\ muinappa musitudangeng ri Barugaé\ 

naiya narékkuwa situru’no\ ikona baté-baté’é situru ri 

Barugaé\ mutoddona arung namaséi ade’é\ 

napéasserini to rilaleng bataé\ naiya rékkuwa tessama 

turu’ko mutaro addatuang\ ja’situ matti 

napocappureng tanamu ri Sawitto\  

Maksudnya: 

Pasal tentang wasiat orang tua dahulu di Sawitto serta 

adat istiadat Sawitto. Jika kalian mengangkat raja di 

Sawitto maka terlebih dahulu sampaikan kepada 

kerabatmu di Laleng Bata wahai para bate-bate. 

Adapun sebabnya diberitahu orang di Laleng Bata, 

karena mereka yang kelak bersama dengan raja, 

karena mereka adalah sekampungnya. Juga sebabnya 

disampaikan terlebih dahulu karena mereka itu adalah 

orang terdekatnya raja. Kuwasiatkan kepada kalian 

bate-bate, sampaikanlah kepada kerabatmu orang-

orang di Laleng Bata, kemudian duduk bersama di 

Baruga memilih raja yang direstui adat yang disepakati 

orang-orang di Laleng Bata. Adapun kalau kalian tak 

menemukan kesepakatan dalam memilih addatuang, 

maka kehancuran (negeri) pada akhirnya. Ketidak 

sepakatan kelak akan menghancurkan negerimu di 

Sawitto. 
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b) Addatuang Sawitto 

Addatuang Sawitto atau raja Sawitto adalah kepala 

pemerintahan yang tertinggi di Kedatuan Sawitto. Addatuang 

Sawitto ini dalam menjalankan tugas pemerintahan 

didampingi oleh dewan adat. Dalam menjalankan tugas 

pemerintahan addatuang Sawitto tidak boleh bertindak 

sendiri dalam segala hal yang berhubungan urusan kedatuan, 

dia harus terlebih dahulu bermusyawarah dengan dewan 

adat.  

Demikian pula sebalinya, dewan hadat tidak boleh 

mengambil keputusan mutlak tanpa persetujuan dari 

addatung Sawitto. Apabila dalam pengambilan keputusan 

dewan hadat mengalami kebuntuan, maka keputusan mutlak 

ada pada addatuang Sawitto, apapun keputusannya itulah 

yang jadi. Hal ini sesuai dengan paseng (wasiat) orang dahulu 

di dalam lontarak sebagai berikut: 

 pnEseaGi. yitop npsEGE pua فصل

riaolot. nerko pusni pktEni adEea 

riswito. npsipuluni pktEni adEea rillE 

bt. neawai siputGrE. nerko tEnaitmupi 

auGn gauea. tPaisi aru mbetbetn. 

aiysi neaw siputGrE. nerko 

tEnaitmupis auGn gauea. tud libuno sia 

rillE bt. risliwE bt. muainp emeR 

riarjeG. agiagi nealori arjeG 

yito mutonGi.
30
  

Transliterasinya: 

Fasal pannesaéngngi\ iya topa nappasengeng puang 

riolota\ narékko pusani pakkatenni ade’é ri Sawitto\ 

napasipulunni pakketenni ade’é ri Laleng Bata\ 

naéwai siputangngareng\ narékko tennaita mupi 

unganna gaué\ tampaisi arung mabbaté baténa\ iyasi 

naéwa siputangngareng\ narékko teng naitamupisa 

unganna gau’é\ tudang libuno sia ri Laleng Bata\ ri 

 
30Haji Paewa, Lontarak Akkarungeng Sawitto, h. 2. 
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Gambar 3. Addatuang Sawitto 

sebelah kiri dan pemangku 

adatnya. 

Saliweng Bata\ mui nappa ménré ri Arajangngé\ agi-

agi naélori arajangngé iyato mutonangi\ 

Maksudnya: 

Pasal menjelaskan wasiat tentang wasiat orang 

terdahulu. Apabila kebingungan dewan adat di 

Sawitto, kumpulkanlah pemangku adat di Lalengbata 

untuk berdiskusi. Apabilah belum ditemukan 

solusinya, maka kumpulkanlah bate-bate untuk diajak 

diskusi. Apabila belum ditemukan solusinya, maka 

duduk bersamalah di Laleng-bata dan Saliweng-bata 

kemudian menghadap ke raja. Apapun keputusan raja 

itulah yang diikuti.  

Gambar Addatuang Sawitto sebelah kiri dan pemangku 

adatnya31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31Dokumentasi Pribadi Penulis. 
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c) Sullewang (Raja Muda) 

Sulléwatang secara harfiah berarti pengganti diri. Sullewatang 

ini adakah raja muda sebagai pengganti keterbatasan 

kemampuan Addatuang Sawitto dan sekaligus menjadi 

saluran penyampaian keputusan kehendak Addatuang 

Sawitto, sehinhga kedudukan Addatuang Sawitto sebagai 

pusat kekuasaan menjadi symbol yang disimbolkan oleh 

Sullewatang. Sehingga, Sullewatang ini paling berperan 

mewakili addatuang Sawitto dalam setiap sidang musyawarah 

pemerintahan. 

d) Arung Palili’ 

Arung Palili afalah raja-raja yang bernaung di bawah 

kekuasaan kedatuan Sawitto. Arung Palili’ ini mewakili 

Addatuang Sawitto di wilayah kekuasaannya masing-masing. 

Tugas para Arung Palili berbeda-beda, tetapi secara umum 

terbagi tiga yakni: (1) menyediakan pasukan perang; (2) 

mengerjakan lahan pertanian dam; (3) mengerjakan urusan 

perikanan. 

e) Pabbicara (Jabatan Kehakiman) 

Pabbicara adalah jabatan yang bertugas menangani 

persoalan pelanggaran hukum yang terjadi dalam kehidupan 

social masyarakat kedatuan Sawitto. Selain menangani 

persoalan pelanggaran hokum, Pabbicara juga menjadi 

pengawas bagi Jabatan Bate-bate dan Arung Palili. 

f) Kali (Kadhi) 

Kali atau kadhi adalah jabatan yang menangani persoalan 

keagamaan, kali inilah yang mengawasi penerapan syariat 

Islam bagi masyarakat kedatuan Sawitto. Lembaga 

kepercayaan sebelum kedatangan agama Islam di Sawitto ini 

dipegang oleh bissu (pendeta agama Bugis Kuno). 
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Gambar 4. Makam para Datu (Raja-raja) Sawitto 

g) Anréguru (Jabatan Militer) 

Anréguru adalah jabatan dalam urusan militer juga bertugas 

dalam mengawal addatuang Sawitto. 

h) Pangulu Anang (Juru Penerang) 

Pangulu Anang ini bertugas sebagai juru penerang 

pemerintahan dalam musyawarah pemerintahan kedatuan 

Sawitto.  

i) Pangulu Lompo (Protokoler Kerajaan) 

Jabatan Pangulu Lompo bertugas sebagai protokoler yang 

mengatur jalannya musyawarah dan mengumumkan 

keputusan dalam musyawarah pemerintahan kedatuan 

Sawitto. 

j) Suro (Utusan/duta) 

Jabatan suro ini bertugas menyampaikan amanat negara 

kepada pihak tertentu.  

Gambar berikut merupakan Makam Para Datu (Raja-raja) 

Sawitto32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32Dokumentasi Pribadi Penulis. 
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3. Stratifikasi Sosial Masyarakat dan Sistem Kekerabatan 

Masyarakat Bugis dikenal memiliki semangat kekeluargaan 

dan solidaritas yang sangat tinggi terhadap sesama anggota 

dan kerabat. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan mereka untuk 

saling membantu dalam kesulitan dan tolong-menolong 

dalam menghadapi setiap masalah yang ada. 

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup kehidupan 

suatu masyarakat diperlukan adanya bentuk pranata sosial 

yang digunakan untuk mengatur masyarakat tersebut. Sistem 

kekerabatan dan stratifikasi sosial merupakan dua bentuk 

pranata sosial yang digunakan dalam mengatur kehidupan. 

Keduanya dapat memberikan berbagai hal yang terkait latar 

pandangan hidup, watak, dan nilai-nilai, serta sistem 

kehidupan sosial yang terdapat dalam masyarakat dan tentu 

saja meliputi juga tingkah-laku politik di dalam masyarakat 

setempat. 

Oleh sebab itu, tidak dapat diabaikan di dalam upaya 

memperoleh gambaran menyangkut kehidupan masyarakat 

Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Bugis Sawitto. 

Bahkan, masyarakat Bugis dikenal sebagai masyarakat yang 

sangat kuat dalam mempertahankan nilai kepatutan atau 

stratifikasi dalam kehidupan mereka. 

Mengapa masyarakat Sulawesi Selatan fanatik 

mempertahankan stratifikasi sosial mereka? di dalam 

lontarak Latowa (kumpulan wasiat/petuah dari para raja dan 

orang tua terdahulu) dikatakan bahwa memelihara dan 

mempertahankan stratifikasi sosial merupakan salah satu 

syarat menjadikan sebuah negeri menjadi besar.33 

Menurut hasil penelitian H. J. Friedericy bahwa stratifikasi 

sosial masyarakat Bugis-Makassar secara umum dapat dibagi 

menjadi tiga lapisan strata yaitu: pertama; lapisan kaum 

bangsawan, kedua; lapisan masyarakat merdeka, dan ketiga 

lapisan ata (sahaya). Ketiga lapisan strata yang diungkapkan 

 
33 Ahmad Yani, Dampak Perang Makassar terhadap Umat Islam 

Sulawesi Selatan Abad XVII-XVIII M, h. 52. 
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oleh H. J. Friedericy ini mengambil sampel di Gowa dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

A. I. Anak Karaēng ri Gowa  

(Anak Raja-Raja Gowa) 

a. anak ti’no (anak bangsawan murni) 

1. anak pattola (anak/putera mahkota) 

2. anak manrapi’ (anak/putera raja lainnya yang 

sederajat) 

b. anak sipué 

Anak bangsawan setengah murni sebagai hasil 

perkawinan dari: 

A.I.a.  ♂…♀  B. 

Juga: 

A.I.a.  ♂…♀  A.I.b.  

A.I.a.  ♂…♀  A.I.c. 

A.I.b. ♂…♀  B. 

A.I.a.  ♂…♀  A.II. 

A.I.b.  ♂…♀  A.II. 

c. Ana’ cera’ 

Anak bangsawan darah campuran 

A.I.a.  ♂…♀  C. 

A.I.b.  ♂…♀  C. 

d. Ana’ karaéng sala 

Anak bangsawan salah/rendah 

A.I.b.  ♂…♀  C.I. 

A.I.c.  ♂…♀  C. 

A.I.b.  ♂…♀  B.II. 

A.II. Ana’ Karaéng Maraéngannaya 

         Anak karaéng/bangsawan luar Gowa 

B. Maradéka (orang merdeka) 

I. Tubaji’ (orang baik-baik) 

II. Tusamara’ (orang kebanyakan) 
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C. Ata (sahaya) 

I. Ata sossorang (sahaya warisan) 

II. Ata nibuang (sahaya yang terbuag dari keluarganya) 

III. Tumanginrang (yang tidak bisa membayar utang, juga 

bisa dsebut tumangémpoang atau sahaya yang 

tergadaikan).34 

Sesungguhnya kasta-kasta di kerajaan lain di Sulawesi 

Selatan, Luwu, Boné, Wajo, Soppéng, Tanete, Barru, 

Sidénréng, Suppa, Sawitto dan lain-lain pada garis besrnya 

sama dengan kasta-kasta di Gowa perbedaannya hanya pada 

peristilahan saja.  

Dalam system kekerabatan, masyarakat kedatuan sawito 

memiliki sistem kekerabatan seperti yang terdapat di 

masyarakat suku Bugis di kabupaten yang dihuni oleh orang-

orang Bugis di Sulawesi Selatan.Seperti yang terdapat di 

masyarakat Bugis umumnya keluarga (famili), tidak hanya 

mencakup keluarga batih rumah keluarga inti atau kau 

nuclear family, tetapi secara umum. Arti keluarga bagi orang 

Bugis dimaksudkan juga dengan anggota famili secara luas 

(keluarga luas atau extended family). Didalamnya termasuk 

ayah, ibu, nenek, saudara, mertua dan menantu. 

Seperti halnya dengan masyarakat Bugis pada umumnya, 

masyarakat Sawito dalam sistem kekerabatan mereka 

mengikuti pula hubungan kekeluargaan yang bersifat bilateral 

atau parental, maksudnya ialah ah bahwa semua pihak dalam 

keluarga, baik kerabat istri maupun kerabat suami 

mempunyai hak yang sama dalam penyelenggaraan bahtera 

rumah tangga. Hal ini ini berarti pula bahwa baik istri maupun 

suami mempunyai hak yang sama atas rumah tangga mereka. 

Dalam hal perkawinan, terutama dalam pemilihan jodoh 

masyarakat Sawitto pada umumnya lebih senang untuk 

memilih pasangan hidup dari lingkungan mereka sendiri, 

terutama yang berasal dari kaum kerabat sendiri (indogami). 

 
34Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI-XVII, h. 30-

31; Abd. Razak Daéng Patunru, Sejarah Gowa, h. 133-134; Mattulada. 

Latoa; Satu Lukisn Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis. h. 

25. 
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Namun demikian pengertian indoga medis ini dapat juga 

diartikan secara umum, yakni dengan adanya perkawinan 

atau perjodohan yang dilakukan antara kampung, sesama 

kelompok seperti misalnya antara sesama keluarga 

pedagang. 

Seperti dengan masyarakat Bugis pada umumnya dalam 

sistem kekerabatan, adapun sistem kekerabatan atau dalam 

bahasa Bugis (assiajingeng) sebagai berikut: 

1. Boe’: Buyut, yaitu Ibu/Ayah/Paman/bibi dar Nenek. 

2. Kajao : Nenek perempuan, ibu dari ibu/ayah/ dari 

Ego, dengan semua saudara-saudara dan sanak 

keluarga laki-laki dalam angkatan setara dari 

nenek perempuan.  

3. Nene’ atau Toa’: Nenek laki-laki, yaitu ayah dari 

ibu/ayah/dari Ego, dengan semua saudara-saudara 

dan sanak  keluarga laki-laki dalam angkatan setara 

dari nenek. 

4. Inang atau Indo’ : Ibu dari Ego. 

5. Anang atau Ambo’: Ayah dari Ego. 

6. Anure : Bibi, yaitu saudara-saudara perempuan dan 

sanak keluarga perempuan, dalam angkatan setara 

dengan ibu/ayah dari ego. 

7. Amure: Paman, yaitu saudara-saudara laki-laki dan 

sanak keluarga laki-laki, dalam angkatan setara 

dengan ibu/ayah dari ego. 

8. Matua: Mertua laki-laki/perempuan, yaitu ibu/ayah 

dan sanak keluarga dalam angkatan setara dengan 

ibu/ayah dari istri ego. Juga ibu/ayah dan sanak 

keluarga dalam angkatan setara dengan ibu/ayah 

dari ego, bagi istri ego. 

9. Puru-Indo’: Ibu-tiri, ialah istri dari ayah ego, yang 

bukan melahirkan ego. 

10. Puru-Ambo: Ayah-tiri, ialah suami dari ibu ego, yang 

bukan membuahi ibu dari ego yang melahirkan ego. 

11. Lakkai atau Ambonna’: Suami (ego bagi istri ego). 

12. Baine atau Indona’: Istri dari ego. 

13. Ana’dara: Saudara-saudara perempuan dari ego. 

14. Padaoroane: Saudara-saudara laki-laki dari istri ego. 
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15. Ana’ burane: Saudara-saudara laki-laki dari istri ego, 

bagi istri ego. 

16. Padakkunrai : Saudara-saudara perempuan dari 

istri ego, bagi istri ego.  
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BAB III   

KEDATUAN SAWITTO ABAD XVI-XVII 

 

 

 

 

 

1. Perkembangan Kedatuan Sawitto 

a) Pernikahan sebagai Strategi Politik 

edatuan Sawitto terbentuk dari empat wilayah 

pemerintahan (eppa’é baté-baté) yang merupakan 

wilayah pemerintahan yang dipimpin oleh arung.35 

Keempat baté-baté tersebut adalah: Tiroang, Loloang, Sekka 

dan Langnga. Dalam perkembangannya, keempat wilayah 

tersebutlah yang menjadi wilayah inti dari kedatuan Sawitto 

(to rilaleng bata) yang masing-maisng memiliki struktur 

 
35Bate-bate secara harfiah berarti bendera juga bebarrti kumpulan 

wanuwa yang mula-mula mendirikan kerajaan. And Latif, Para Penguasa 

Ajatappareng Reffleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis, (Yogyakarta: 

Ombak, 2014), h. xiii.   

K 
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pemerintahan sendiri. Sedangkan di puncak pemerintahan 

diangkatlah seorang raja yang digelar Addatuang Sawitto. 

Lontarak Akkarungeng Sawitto memberikan informasi 

bahwa di kedatuan Sawitto, Tomanurung dari kerajaan lain 

inilah yang datang ke wilayah setempat dan dijadikan raja 

tanpa proses penaklukkan.36 Namun dalam sejarah 

perkembangan kedatuan Sawitto pernah mengalami masa 

kejayaan sebelum kemunculan kerajaan Gowa sebagai 

pemegang hegemoni politik di Sulawesi pada periode 

islamisasi dan kemunculan kerajaan Bone sebagai pemegang 

hegemoni politik lokal pasca perang Makassar.  

Lontarak Akkarungeng Sawitto memberikan informasi 

bahwa Addatuang Sawitto yang pertama memimpin kedatuan 

Sawitto adalah Tomanurung dari Cempa Bacukiki (Pare-Pare) 

yang bernama La Bangenge. La Bangenge ini menikah dengan 

Datu Suppa pertama yang bernama We Tepulinge. Pernikahan 

tersebut melahirkan dua anak laki-laki dan seorang 

perempuan.  

Anak pertama La Bangenge Addatuang Sawitto bernama 

La Teddung Lompo yang kelak menggantikan ayahnya 

menjadi sebagai Addatuang Sawitto dan Datu Suppa.  

Anak keduanya bernama La Botillangi’ yang mewarisi 

kerajaan Tanete dan pergi ke Mario ri Wawao Soppeng  

menikahi Datu Mario ri Wawo dan melahirkan anak bernama 

We Tappatana yang mewarisi kerajaan Mario ri Wawo 

Soppeng. Keturunan mereka inilah yang menjadi pewaris 

kekuasaan di wilayah setempat. 

Anak ketiganya bernama We Pawawoi yang mewarisi 

kerajaan Bacukiki dan menikah dengan anaknya Sukku’ 

Pulawengnge anak dari Manurungnge ri Bulu’ Lowa Addaoang 

Sidenreng pertama dan keturunanya menjadi addaoang 

Sidenreng.37  

 
36Haji Paewa, Lontarak Akkarungeng Sawitto, h.  9. 

37Haji Paewa, Lontarak Akkarungeng Sawitto, h. 9-10. 
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Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sejak era 

La Bangenge Addatuang Sawitto pertama telah ada upaya 

untuk mengembangkan kedatuan Sawitto menjadi kedatuan 

yang besar. Hal tersebut diimpelementasikan dengan politik 

perkawinan dengan menikahkan putera-puterinya dengan 

penguasa dari kerajaan lain yang memberikan pengaruh 

positif bagi perkembangan kedatuan Sawitto. 

b) Membentuk Persekutuan Limaé Ajatappareng 

Dalam perkembangan berikutnya, Kedatuan Sawitto menjalin 

relasi yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan lain di 

sekitarnya. Relasi tersebut diwujudkan dalam pembentukan 

konfederasi lima kerajaan Bugis di sebelah barat Danau 

Tempe dan Sidenreng yang familiar disebut Ajatappareng. 

Menurut beberapa sumber bahwa konfederasi 

Ajatappareng dicetuskan pada tahun 1540 Masehi yang 

beranggotakan lima buah kerajaan, yang masing-masing 

diwakili oleh: 

1. Datu Suppa ke IV La Makkarawi (1519-1564 M) dari 

Kedatuan Suppa, 

2. Addatuang Sawitto ke IV La Paleteyang (1519-1549 M) 

dari Kdatuan Sawitto, 

3. Addatuang Sidenreng ke V La Pateddungi (1523-1582 

M) dari Kerajaan Sidenreng, 

4. Arung Rappeng yang bernama La Pakollongi dari 

Kerajaan Rappeng dan 

5. Arung Alitta yang bernama La Pakollongi (beliau 

bertahta di Rappeng dan Alitta) dari Kerajaan Alitta.38 

Sementara itu, menurut Burhanuddin Pabbitjara dalam 

Muhammad Amir bahwa konfederasi Ajatppareng 

berlangsung pada tahun 1523 Masehi dengan dasar bahwa 

menurut Lontarak Bacukiki menyatakan bahwa: dua belas 

tahun setelah jatuhnya Malaka, dimulainya ikrar yang 

 

38 Ahmad Yani, Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII M,h. 61-62. 
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dinamakan Limaé Ajatappareng.39 Ikrar mereka terekam 

dalam Lontarak Akkarungeng Sawitto sebagai berikut: 

silEl bol lim ltE. lim bilin. lim 

ltE. lim lotn. ekgekg npoji ann 

yini nautmai. ttiP tGEn limea nsu 

ann. yitop jCikE aikE riajtprE. tERi 

sok rietyn ann. tERi lw rimealon. 

yitop jCiki aikE riajtprE. sijElokEki 

joritn tesijElorE pketet. mrum 

siliwEki. mkj sillokE. mbol siaElEki 

siprikusE. yitop jCiki aikE riajtprE. 

mlilu sipkaiGE. siyl pkaiGEki. nedec 

pgKn. siykolikoliGEkE. ncpuri edec. 

mrEb siptoko. mli siprpEkE. tEsijElokEkE 

roporopo. tEsiaklEkE limea esyji. 

tEsieaeRkEkE ribulubulu tEsinonorEkE 

riloPoloPo. edec tauruai. j 

tduwai. tEnsEGi edec erko sidimi 

poedecGi. yip nmedec yidilimea. 

npd poadEai adEki. npd pobicrai 

bicrki. tpd tutuGi eptauki. mkEd 

siatEpErEGi ritoGEeG. tEsipbEelai. mlsai 

esdi mburai aEp mlsai duw mburai tElu. 

mlsai tElu mburai duw. mlsai aEp 

mburai esdi. tsitudGE mesaji aikE 

limea. tspai pbuGn. gKn tloloGEn 

riyjtprE.40 

Transliterasinya: 

Silellang bola lima llatte’\ lima bilina\ lima latte\ lima 

lontanna\ kéga-kéga napoji ana’na\ iyani nauttamai\ 

tattimpa tange’na limaé nauttama ana’na\ natimpa’to 

tange’na limaé nassu’ ana’na\ iyatopa jancikkeng 

ikkeng ri Ajatappareng\ tenri sokka ri téyana ana’na\ 

tenri lawa ri maélo’na\ iyatopa jancikki ikkeng ri 

 

39Muhammad Amir, Konfederasi Ajatapparen; Kajian Sejarah 

Persekutuan antar Kerajaan di Sulawesi Selatan Abad ke- 16, h. 85. 

40Haji Paewa, Lontarak Akkarungeng Sawitto, h. 35-36. 
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Ajatappareng\ sijellokekki jori tana tessitarowang 

pakkatétténg\ maruma siliwekki\ makkaja 

silalokkeng\ mabbola sielle’ki siparukkuseng\ iyatopa 

janjikki ikkeng ri Ajatappareng\ malilu sipakainge\ 

siyala pakaingeki\ nadécéng paggangkanna\ 

siyakkoling kolingekkeng\ nacappuri décéng\ 

marebba sipatokkong\ mali siparappekkeng\ 

tessijellokekkeng roppo-roppo\ tessiyakkalekkeng 

limaé séyajing\ tessiénrékekkeng ri bulu-bulu 

tessinonnorekkeng ri lompo-lompo\ décéng taurui\ ja 

taduwaiwi\ tennasengngi décéng rékko séddimi 

podecéngi\ iyapa namadécéngeng iyaddilimaé\ 

napada poade’i ade’ki\ napada pobicarai bicarakki\ 

tapada tuttungngi pétaukki\ makkeda siyatepperengi 

ri tongengngé\ tessi pabelléi\ malasai séddi mabburai 

eppa malasai duwa mabburai tellu\ malasai tellu 

mabburai duwa\ malasai eppa mabburai séddi\ 

tasitudangeng masséyajing ikkeng limaé\ tasappai 

pabbunganna\ gangka talolongenna ri yajatappareng\ 

Maksudnya: 

Satu rumah berpetak lima, lima kamarnya, lima 

petaknya, lima tingkat, dimanapun yang ia suka di 

situlah ia masuk, terbuka lima pintunya dimasuki 

anaknya terbuka pula lima pintunya keluar anaknya. 

Juga janji kita di Ajatappareng tak dipaksa 

kehendaknya tak dihalangi kemauannya. Juga janji 

kita di Ajatappareng saling menunjukkan jalan 

kebaikan tak saling menghalangi, bersawah 

berdekatan, bersama-sama menangkap ikan, kita 

berada dalam saru rumah. Juga janji kita di 

Ajatappareng khilaf saling mengingatkan, saling 

mengingatkan maka baik pada akhirnya, saling 

mengulang-ulangi tanpa bosan maka kebaikan pada 

akhirnya, yang roboh dibangun kembali, hanyut saling 

menyelamatkan tidak saling merintang tak saling 

mengakali lima bersaudara, tak saling menaikkan di 

gunung tak saling menurunkan di lembah, bersama-

sama dalam kebaikan keburukan. Tidak dianggap 
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kebaikan kalau hanya sendiri, baru dianggap kebaikan 

kalau kita bersama-sama. Kita beradat menurut adat 

kita, berperadilan menurut peradilan kita, saling 

menitikan pematang kita, saling mempercayai dalam 

kebaikan, tak saling membohongi. Sakit satu 

mengobati yang empat, sakit dua mengobati yang tiga, 

sakit tiga mengobati yang dua, sakit empat mengobati 

yang satu, kita duduk lima bersama mencari 

penyelesaiannya sampai kita menemukan kebaikan di 

Ajatappareng. 

Persekutuan Limae Ajatappareng tersebut dilandasi 

persatuan yang mendalam dan kokoh. Hal tersebut 

diungkapkan dengan ikrar perjanjian di atas; silelleng bola na 

lima bili’na (satu rumah dengan lima kamarnya). Hal tersebut 

berarti persekutuan Limae Ajatappareng pada prinsipnya 

adalah satu entitas yang dibuat menjadi lima bagian dengan 

tujuan mengefektiffkan pengorganisasian pemerintahan bagi 

kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam anggota 

persekutuan.  

Selain itu, persekutuan tersebut juga memungkinkan 

terciptanya keterbukaan hati dan kebesaran jiwa sesuai 

dengan kondisi dan alam pikiran pada zamannya dalam 

memecahkan segala persoalan yang memberikan ancaman 

dalam keutuhan kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam 

persekutuan Limae Ajatappareng. Hal tersebut tersirat dalam 

ikrar; malasai séddi mabburai eppa, malasai duwa mabburai 

tellu, malasai tellu mabburai duwa, malasai eppa mabburai 

séddi, tasitudangeng masséyajing ikkeng limaé tasappai 

pabbunganna gangka talolongenna ri yajatappareng (Sakit 

satu mengobati yang empat, sakit dua mengobati yang tiga, 

sakit tiga mengobati yang dua, sakit empat mengobati yang 

satu, kita duduk lima bersama mencari penyelesaiannya 

sampai kita menemukan kebaikan di Ajatappareng). 

Selain bidang politik, kedatuan Sawitto juga terlibat dalam 

bidang ekonomi. Secara geografis, wilayah Sawitto 

mempunyai wilayah pantai/laut, dataran dan wilayah gunung. 

Kondisi gografis tersebut memberikan sejumlah potensi 

ekonomi: pertanian, peternakan, kehutanan, dan 
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pertambangan. Sedangkan sumber daya laut memberikan 

potensi perikanan, pertambakan dan pelayaran atau 

perdagangan maritim. 

Dalam bidang perdagangan Ajatappareng secara umum 

dan Sawitto secara khusus menjadi wilayah yang ramai 

dikunjungi oleh para pedagang, baik lokal maupun asing. 

Menurut peta yang dibuat oleh bangsa Portugis pada abad XVI 

Masehi dikenal beberapa pelabuhan di peisisr barat pulau 

Sulawesi. Khususnya di kawasan Ajatappareng dikenal Supa 

(Suppa), Lynta (Alitta), Macho quique (Bacukiki), Agaci 

(Garessi).41 

Adapun pertanian yang dominan di wilayah setempat 

adalah padi yang menghasilkan beras. Beras ini merupakan 

produk andalan yang melimpah dan menjadi komoditas 

dagang masyarakat setempat yang diekspor ke luar daerah. 

Menurut H. Th. Chabot bahwa: kekhawatiran akan kekurangan 

makanan rupanya tidak ada pada orang Bugis-Makassar, 

apabila gagal padi terjadi maka, ada jagung sebagai 

penggantinya.42 

Kondisi alam Sawitto yang terdapat sungai besar (Sungai 

Saddang) memungkinkan masyarakat setempat menanam 

padi, sehingga menjadi daerah penghasil utama beras. Hasil 

pertaniannya, terutama beras, bukan hanya untuk kawasan 

Sulawesi Selatan, melainkan Nusantara pada umumnya. 

Bahkan, sampai sekarang wilayah setempat (Kabupaten 

Pinrang) masih dijuluki sebagai salah satu daerah lumbung 

pangan (beras). Sehubungan dengan hal tersebut, Tome Pires 

yang mencatat tentang beras yang menjadi komoditas 

andalan masyarakat dari Kepulauan Makassar (Ilha dos 

Macazar):  

 
41Edwar L. Polinggomang, dkk, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I 

(Makassar: Balitbangda Propinsi Sulawesi Seatan, 2005), h. 53-63  

42Ahmad Yani, Dampak Perang Makassar terhadap Umat Islam 

Sulawesi Selatan, h. 67; lihat pula, H. Th, Chabot, Verwantschap Stand En 

Sexe in Zuid-Celebes, (Groningen-Djakarta: J.B. Wolters’ 

Uitgeversmaatschappij: 1950), h. 245;  
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Mereka membawa banyak bahan makanan: beras 

yang sangat putih, emas, bretangi, dan kain-kain 

dari Bengal (Cambai), sedikit kain Bengal dan 

Keling, kemenyam hitam yang banyak dan dupa. 

Pulau ini (Makassar) memiliki banyak penduduk dan 

daging dalam jumlah besar, negerinya pun kaya. 

Mereka semua mengenakan keris. Mereka adalah 

orang-orang yang tumbuh dengan sehat. Mereka 

pergi menjelajahi dunia dan ditakuti oleh semua 

orang sebab tidak diragukan lagi bahwa semua 

perompak pun takut pada meraka karena alasan-

alasan yang sudah jelas.43 

Adapun motivasi masyarakat setempat menanam padi 

karena beras merupakan makanan pokok mereka. Secara 

umum memang beras merupakan bahan makanan pokok 

masyarakat Asia Tenggara secara umum, termasuk di 

Sulawesi Selatan. Menurut Anthony Reid bahwa padi sebagai 

sumber beras merupakan tanaman favorit secara umum di 

Asia Tenggara sejak abad XV M.44 

Budaya pertanian padi yang menetap mendorong 

kerajaan-kerajaan agraris di Tanah Bugis secara umum dan 

Sawitto secara khusus. Perkembangan pertanian ini tentu ada 

kaitannya dengan perdagangan, karena beras merupakan 

hasil alam yang menjadi andalan pedagang Sulawesi Selatan 

yang menjadi barteran dengan komuditi dagang di wilayah lain 

yang telah disebutkan oleh Tome Pires sebelumnya. Dengan 

demikian, beras ini menjadi salah satu faktor pendukung 

Sawitto untuk menjadi kedatuan yang berpengaruh sebelum 

kemunculan hegemoni Gowa di Sulawesi. 

 
43Armando Cortesao (ed.), The Suma Oriental of Tome Pires An 

Account of The East From The Sea to China and The Book of Francisco 

Rodrigues, terj. Adrian Perkasa & Anggita Pramesti; Suma Oriental Tome 

Pires: Perjalanan Dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Todrigues, h. 

313. 

44Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerse 1450-1680, 

terj. Mochtar Pabottingi, Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680, 

(Cet I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), h. 23. 



Menyusuri Jejak Historis Kedatuan Sawitto 

54 |  

Demikian kedatuan Sawitto sesungguhnya mendapatkan 

keuntungan dari persekutuan dengan kerajaan tetangganya 

(Ajatappareng) dari gangguan kerajaan lokal lainnya. Dalam 

konteks Sulawesi Selatan sebagaimana pembahasan pada 

bab sebelumnya bahwa; di daerah tersebut terdapat puluhan 

kerajaan-kerajaan lokal yang berdiri. Masing-masing kerajaan 

di Sulawesi Selatan melakukan persekutuan atau kerjasama 

dengan kerajaan lainnya untuk mempertahankan diri dari 

musuhnya masing-masing, mengingat kerajaan-kerajaan di 

Sulawesi Selatan sangat suka perang. Peperangan-

peperangan tersebut mengakibatkan kerusuhan, sehinggga 

dikatakan bahwa derah tersebut sebagai “pulau rusuh”. 

Mungkin hal tersebut ada benarnya, mengingat peperangan-

peperangan yang terjadi antarkerajaan di daerah tersebut 

biasanya hanya diakibatkan oleh persoalan sepele. Seperti 

kasus-kasus sebagai berikut: 

a) Perang antara Kerajaan Gowa dan Bone pada masa 

Karaeng Tumappa’risi’ Kallonna berkuasa di Gowa (1460-

1510 M) dan La Uliyo Bote’e berkuasa di Bone (1543-

1568 M), perang ini awalnya terjadi karena kekalahan 

ayam raja Gowa melawan ayam raja Bone. Sebagai akibat 

dari perang ini maka diadakan perjanjian perdamaian 

antara Gowa dengan Bone, perjanjian ini disebut ulu adaé 

ri Tamalaté (Bugis) dan ulu kanayya ri Tamalaté 

(Maksassar).45 

b) Perang antara La Maddukkelleng dan pengikutnya 

melawan orang-orang Bone di Cenrana (daerah Bone) 

disebabkan juga oleh sabung ayam, dimana ayam raja 

Bone mati terkalahkan oleh ayam Arung Matowa Wajo. 

Peristiwa kekalahan tersebut tidak diterima oleh orang-

orang Bone maka terjadilah tikam-menikam antara orang 

Wajo dan orang Bone yang mangakibatkan La 

Maddukkelleng harus meninggalkan daratan Sulawesi 

karena dicari oleh orang Bone atas nama persekutuan 

Tellumpoccoé. 

 
45Lihat Abd. Razak Daeng Patunru, Sejarah Bone, (Yayasan 

Kebudayaan Sulawesi Selatan 1995), h. 36. 
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c) Perang antara Luwu dan Wajo melawan Sidenreng yang 

dibantu oleh sekutunya, penyebab perang diakibatkan 

oleh persoalan kura-kura. Konon, Datu (raja) Luwu meiliki 

kura-kura sakti yang mengeluarkan bubuk emas dari 

tinjanya, maka Addatuwang (raja) Sidenreng sangat ingin 

memiliki kura-kura tersebut dan mengirim utusan untuk 

membelinya. Namun, Datu (raja) Luwu hanya 

memberikannya secara cuma-cuma. Setelah kura-kura 

tersebut berada di Sidenreng, bukannya emas yang 

keluar ketika buang hajat, tapi kotoran yang sangat 

busuk, maka Addatuwang Sidenreng mengembalikan 

kura-kura tersebut melalui utusannya kepada Datu Luwu. 

Datu Luwu sangat pantang menerima barang 

pemberiannya, maka disuruhlah si utusan 

mengambalikannya kepada Addatuwang Sidenreng dan 

tidak mau juga diambil oleh Addatuwang Sidenreng, si 

utusan pun bolak-balik selama tiga bulan membawa kura-

kura tersebut tetapi keduanya tidak ada yang mau 

mengambil. Akibat dari peristiwa tersebut maka terjadilah 

perang antara Sidenreng dan sekutunya melawan Luwu 

yang dibantu oleh Wajo.46 

Peristiwa diatas mengindikasikan bahwa; perang 

merupakan sesuatu yang dianggap sebagai penyelesaian dari 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Sebenarnya 

masyarakat Bugis dan Makassar memiliki falsafah tellué 

cappa’ (tiga ujung) dalam menyelesaikan sebuah persoalan 

yaitu: pertama;  cappa’ lilla (ujung lidah) maksudnya 

berdiplomasi untuk membicarakan kepada pihak lawan 

bagaimana memukan sebauh solusi, kedua; cappa’ katawang 

(ujung kemaluan) maksudnya melakukan pernikahan dengan 

harapan akan tercipatanya perdamaian antara kedua belah 

pihak yang berkonflik melalui ikatan kekeluargaan, terakhir; 

cappa’ kawali (ujung keris) maksudnya adalah peperangan, 

 

46Tim penyusun.Transliterasi dan Terjemahan Lontarak Akkarungeng 

ri Wajo I, (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulsel 2007), h. 

156. 
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tetapi ini adalah jalan terakhir jika kedua cappa’(ujung) 

sebelumnya tidak memungkinkan diadakan.   

Sebagai refleksi dari hal tersebut, maka setiap kerajaan 

selalu mencari kawan yang dianggap potensial untuk 

bekerjasama mempertahankan diri, maupun dapat diajak 

bekerjasama untuk melakukan agresi terhadap kerajaan-

kerajaan lainnya. Mereka senantiasa berperang satu sama 

lain dalam memperebutkan pengaruh. Seperti itulah kondisi 

politik masyarakat Sulawesi Selatan secara umum khusus 

sebelum kedatangan Islam di daerahnya. Bahkan, kondisi 

seperti itu masih berlangsung ketika mereka telah menganut 

agama Islam.  

Termasuk kerajaan-kerajaan yang berada di sebelah 

barat Danau Tempe dan Danau Sidenreng, yaitu Kerajaan 

Sidenreng, Kerajaan Sawitto, Kedatuan Suppa, Kerajaan 

Rappeng dan Kerajaan Alitta. Mereka membentuk 

konfederasi yang bernama Ajatappareng sebagai refleksi dari 

kondisi politik di Sulawesi Selatan pada abad ke XVI M. Selain 

Sawitto, berikut adalah profil empat dari lima kerajaan yang 

tergabung dalam konfederasi Ajatappareng: 

Kerajaan Sidenreng 

Sidenreng adalah salah satu kerajaan yang berpengaruh di 

Sulawesi Selatan, bersama dengan kerajaan Luwu, Wajo, 

Bone Soppeng dan Gowa. Kebesaran kerajaan Sidenreng 

dikuatkan dengan lahirnya cendekiawan-cendekiawan pada 

masa klasik. Diantara cedekiawan kerajaan Sidenreng yang 

paling termasyhur pada abad ke XVII Masehi adalah La Pagala 

yang digelar Nene Mallomo. Karena besarnya jasa-jasa Nene 

Mallomo bagi masyarakat Sidenreng, sampai-sampai Tanah 

Sidenreng Rappeng diistilahkan dengan Bumi Nene Mallomo 

untuk mengenang kebesaran tokoh tersebut. Nene Mallomo 

inilah, yang pertamakali di Tanah Bugis menegakkan kaidah 

hukum ade’ temmakkéana temmakkéeppo yang berarti 

hukum itu tidak memandang anak tidak meamandang cucu”, 

yang dalam perkembangan selanjutnya diadopsi oleh banyak 

kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. 
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Membahas tentang awal-mula terbentuknya Sidenreng, 

ada beberapa versi. Pertama, versi yang menghubungkan 

Sidenreng dengan Majapahit dan Luwu. Kedua, versi yang 

menghubungkan Sidenreng dengan trasmigran dari Tana 

Toraja. Ketiga, versi yang menghubungkan Sidenreng 

denganTo Manurung ri Bulu Lowa. 

Versi pertama, menyatakan bahwa leluhur para raja di 

Ajatappareng secara umum dan Sidenreng secara khusus 

berasal dari perkawinan silang antara Datu Luwu dengan 

puteri raja Majapahit. Datu (raja) Luwu yang bernama Anakkaji 

pergi beristri di Majapahit dengan puteri raja Majapahit yang 

bernama Wé Tappacina. Puteri ini sangat cantik sehingga 

orang Bugis menggelarinya Wara-waraé ri Mancapai’ yang 

berarti Sang Bintang Kejora dari Majapahit. Wé Tappacina ini 

merupakan anak dari Raja Majapahit yang bernama La 

Sellamalama dengan permaisurinya yang bernama Bara 

Uwéli. Setelah menikah di Majapahit, Anakkajipun 

memboyong istrinya pulang ke Luwu atas izin dari mertuanya 

Sang Raja Majapahit.47 

Perkawinan Datu Luwu Anakkaji dengan Wé Tappacina 

puteri raja Majapahit melahirkan seorang putera yang gagah 

perkasa bernama To Wampana. To Wampana ini mewarisi tiga 

kerajaan sekaligus yaitu: Kawu-Kawu, Takkébiro dan 

Majapahit. Pada suatu waktu, To Wampana ingin pulang ke 

Majapahit dari Luwu, maka datanglah orang-orang dari enam 

kerajaan sebagai pendayung dan pengiringnya yakni: orang 

Kawu-Kawu, Takkébiro, Wagé, Témpé, Singkang, dan 

Tampangeng. Dalam perjalanannya dari Luwu, mereka 

singgah di sekitar Danau Sidenreng dan Danau Tempe, dari 

danau inilah mereka selanjutnya akan berlayar ke laut. 

Namun, Déwata Séuwaé berkehendak lain, air danau tersebut 

surut dan hampir mengering. Sehingga mereka tidak jadi 

berlayar, maka mereka memanfaatkan kesempatan tersebut 

untuk menangkap ikan di danau danau  tersebut. Selanjutnya, 

para pengikut To Wampana sepakat untuk tidak melanjutkan 

 
47Lontarak Belawa, h. 1.  
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perjalanan dan memutuskan untuk menikahkan raja mereka 

dengan penguasa setempat yang bernama Massaoloci’é.  

Singkat cerita, dinikahkanlah keduanya maka lahirlah 

lima orang anak: anak pertama yang menjadi Addatuang ri 

Sidenreng. Anak kedua yang menjadi Datu di Suppa. Anak 

ketiga yang menjadi Addatuang di Sawitto. Anak keempat 

menjadi Arung di Rappeng dan yang kelima, inilah yang 

menjadi Arung di Alitta.48 

Versi kedua, menurut Lontarak Mula Ritimpa’na Tanaé ri 

Sidénréng, dikemukakan bahwa Raja Sangalla di Tana Toraja 

mempunyai anak sembilan bersaudara, yaitu: (1) La 

Maddaremmeng, (2) La Wawanriu, (3) La Togéllipu, (4) La 

Pasampoi, (5) La Pakollongi, (6) La Pababbari, (7) La 

Panaungi, (8) La Mappasessu, (9) La Mappatunru. 

Kesembilan bersaudara tersebut terlibat konflik satu dengan 

yang lainnya. La Maddaremmeng sebagai saudara sulung, 

memerintah dengan sewenang-wenang sehingga delapan 

adiknya tidak menyetujui perbuatan dan sistem pemerintahan 

kakaknya. Hal ini mengakibatkan delapan adik La 

Maddaremmeng meninggalkan Tana Toraja di pegunungan 

menuju ke arah selatan menuruni lembah daratan, dan tiba di 

sebuah danau di wilayah Sidenreng sekarang. Karena mereka 

sangat kehausan dan mulai loyo maka, mereka mendekat ke 

danau tersebut dengan cara saling berpegangan tangan yang 

dalam bahasa Bugis disebut sirénréng.  

Dari kata sirénréng dalam perkembangan selanjutnya, 

disebut dengan istilah sidénréng dan menjadi nama sebuah 

identitas kerajaan, yakni Kerajaan Sidenreng. Kedelapan 

bersaudara tersebut sepakat untuk menetap di daerah baru 

yang mereka singgahi. Di situlah mereka membuka 

persawahan, menangkap ikan, beternak dan mendirikan 

perkampungan yang bernama Sidenreng dan danau yang 

mereka singgahi dinamakan Danau Sidenreng.49 

 
48Lontarak Belawa, h. 2. 

49 Andi Badaruddin, “Kapan dimulainya berdiri Sidenreng Rappang” 

(Makalah yang disajikan pada Seminar Nasional Sejarah Berdirinya 

Sidenreng Rappang 2007), h. 2. 
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Setelah kedelapan bersudara, yaitu: La Wawanriu, La 

Togéllipu, La Pasampoi, La Pakollongi, La Pababbari, La 

Panaungi, La Mappasessu, La Mappatunru, meninggal dunia, 

maka datanglah seorang bangsawan dari patila yang bernama 

Datu Patila ke Tana Toraja untuk mengasingkan diri karena ia 

berpenyakit kulit. Di Tana Toraja inilah, Datu Patila 

mempersunting We Bolong Patinna anak dari La 

Maddaremmeng, kemenakan delapan bersaudara tersebut di 

atas. Setelah menikah, Datu Patila bersama permaisurinya 

meninggalkan Tana Toraja menuju ke arah selatan dan 

singgah di Rappeng, maka diangkatlah Datu Patila sebagai 

Arung (raja) Rappeng pertama. Sedangkan We Bolong Patinna 

diangkat menjadi Addaowang (raja) Sidenreng pertama.50 

Versi ketiga, menurut Lontarak Akkarungeng Alitta, 

dikatakan bahwa yang pertamakali memerintah di kerajaan 

Sidenreng yaitu adalah To Manurung di Bulu Lowa. Dia inilah 

yang menurunkan Songko Pulawengngé sebagai Addaowang 

(raja) Sidenreng ke dua. Songko Pulawengngé menikah 

dengan We Pawawoi Arung Bacukiki anak dari La Bangéngé 

Manurungngé ri Bacukiki, maka lahirlah La Batara yang 

kemudian menjabat sebagai Addaowang Sidenreng ketiga. La 

Batara menikah dengan We Cina Dio Arung Bulu Cenrana Orai, 

maka lahirlah La Pasampoi yang nantinya menjadi Addaowang 

Sidenreng ke empat. Agar lebih jelas, berikut adalah kutipan 

Lontarak Akkarungeng Alitta: 

aj kumbusu. aja kumwEdwEd. 

rePrePai poelai rimnurueG ribulu low. 

siereR ereReG aruw mpd aorowen. 

yin powsE siedeR. yin pomcowea 

riysE lpereRGi. yin mul adaow 

risiedeR. yin pownai soKo pulwEeG. 

yiton mtol adaow risiedeR. nbaien 

soKo pulwEeG risup. siyl riysEeGritu 

ewpwwoai arubcukiki. ann lbeGeG 

mnurueG ribcukiki. nGurusuey ewetpulieG 

 

50Andi Badaruddin, “Kapan dimulainya berdiri Sidenreng Rappang”,h. 

4. 
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toPoea rilwrPr. njjiy aorowen 

riysE lbtr. yin mtol adaow 

risiedeR.51 

Transliterasinya: 

Aja’ kumabusung. Aja kumawedda-wedda. rampé-

rampéi poléi ri Manurungngé ri Bulu Lowa. Sirénréng-

rénréngngé aruwa mappada orowané. Iyyana 

powaseng Sidénréng. Iyyana pong macowaé riyaseng 

La Parénréngi. Iyyana mula addaowang ri Sidénréng. 

Iyyana powana’i Songko Pulawengngé. Iyyatona 

mattola adadowang ri Sidénréng. nabbainé Songko 

Pulawengngé ri Suppa. Siyala riyasengngéritu Wé 

Pawawoi Arung Bacukiki. Ana’na La Bangéngé 

Manurungngé ri Bacukiki. Nangurusié Wé Tépu Lingé 

tompo’é ri Lawaramparang. najajiyang orowané 

riyaseng La Batara. Iyyana mattola addaowang ri 

Sidénréng.52 

Maksudnya: 

Mudah-mudahan aku tak durhaka, tidak kualat 

menyebut tentang Manurungngé ri Bulu Lowa, yang 

saling berpegang tangan (sirénréng-rénréng) delapan 

bersaudara, [peristiwa] inilah yang dinamakan 

Sidénréng. Yang sulung bernama La Parénréngi, dia 

inilah yang mula Addaowang (raja) di Sidenreng, dia 

jugalah yang melahirkan Songko Pulawengngé. Inilah 

[Songko Pulawengngé] putra mahkota di Sidenreng. 

Menikah Songko Pulawengngé di Suppa dengan Wé 

Pawawoi Arung Bacukiki, puterinya La Bangéngé 

Manurungngé ri Bacukiki dengan Wé Tépu Lingé yang 

muncul di Lawaramparang. Maka lahirlah anak laki-

laki bernama La Batara, inilah yang putera mahkota di 

Sidenreng. 

 

51Lontarak Akkarungeng Alitta, h. 11. 

13 Ditransliterasi dan diartikan sendiri oleh penulis. 
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Dari keterangan Lontarak Akkarungeng Alitta di atas, 

dapat diketahui bahwa nama asli dari To Manurung di Bulu 

Lowa adalah La Parenrengi. La Parenrengi ini datang dengan 

delapan saudar-saudaranya, mereka datang dengan saling 

berpegangan tangan satu sama lain (sirénréng-rénréng) 

sehingga daerah yang mereka datangi dinamakan Sidenreng. 

La Parenrengi sebagai yang tertua diantara saudara-

saudaranya diangkat sebagai Addaowang/Addatuwang (raja) 

Sidenreng yang pertama. La Parenrengi inilah yang menjadi 

leluhur para addaowang/addatuang Sidenreng berikutnya. 

Dari ketiga versi tentang awal mula terbentuknya 

kerajaan Sidenreng, menurut analisis penulis, versi ketiga 

yang paling mendekati kebenaran dengan berbagai alasan 

sebagai berikut: 

Versi pertama yang menghubungkan Sidenreng dengan 

Tana Toraja memiliki kelemahan diantaranya adalah pertama, 

nama-nama transmigran yang delapan bersaudara 

mencerminkan nama-nama Bugis, tidak ada samasekali ciri-

ciri penamaan Torajanya. Kedua, dari daftar nama raja-raja 

Sidenreng, mulai dari yang pertama sampai terakhir, tidak 

ditemukan kontak antara Sidenreng dengan Tana Toraja, baik 

dari segi pemerintahan maupun dari segi hubungan 

perkawinan. Versi kedua, yang menghubungkan Sidenreng 

dengan Majapahit-Luwu juga sangat lemah dengan alasan 

bahwa dalam sejarah Majapahit, tidak ditemukan adanya 

ceritera tentang perkawinan antara Datu Luwu yang bernama 

Anakkaji yang mempersunting puteri Majapahit. Jadi, dengan 

demikian dapat diduga untuk sementara, bahwa besar 

kemungkinan cikal-bakal raja-raja Sidenreng adalah To 

Manurung di Bulu Lowa.  

Pada awal berdirinya kerajaan Sidenreng diperintah oleh 

seorang raja yang bergelar addaowang. Addaowang ini 

dibantu oleh seorang penasehat, empat orang pabbicara 

(hakim) dan delapan orang matowa (kepala wanuwa/distrik), 

kedelapan matowa yang menjadi wilayah inti kerajaan 

Sidenreng adalah: (1) Matowa Lise, (2) Matowa Massepe, (3) 

Matowa Allekkuwang, (4) Matowa Guru, (5) Matowa Watang 

Sidenreng, (6) Matowa Arawa, (7) Matowa Aliwuwu, dan (8) 
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Matowa Teteaji. Kedelapan wilayah inti tersebut disebut 

dengan watang Sidenreng yang berarti tubuhnya Sidenreng. 

Kedelapan wanuwa (daerah) yang diperintah oleh seorang 

pemimpin bergealar matowa itulah wilayah awal kerajaan 

Sidenreng.53 

Dalam perkembangan selanjutnya, kerajaan Sidenreng 

mempeluas wilayahnya, baik dengan kekerasan maupun 

dengan cara damai. Beberapa daerah kemudian bergabung 

dengan Sidenreng seperti; pertama, Palili Limaé yang meliputi: 

Amparita, Cerowali, Bélokka, Wette’é dan Wanio. Kedua, Pitué 

ri Awa yang meliputi: Otting, Ugi, Jepa, Botto, Bulu Cenrana, 

Bila dan Bilulang. Ketiga, Pitué ri Ase yang meliputi: Batu, 

Bénowa, Barukku, Kalompang, Paraja, Lamararang dan 

Barang Mamasé.54 Keempat, Mallusé Tasi yang meliputi: 

Népo, Palanro, Bacukiki, Bojo dan Soréang.Malluse Tasi pada 

awalnya adalah daerah kekuasaan Kedatuan Suppa, namun 

setelah Suppa kalah perang melawan Inggris pada tahun 

1812 M. yang dibantu oleh Addatuang Sidenreng XVI La Wawo 

(1779-1831 M) maka daerah tersebut diserahkan kepada 

Sidenreng.55 

 Jadi, dengan merujuk dengan kenyataan tersebut di atas, 

maka wilayah kerajaan Sidenreng terdiri dari wilayah inti 

Sidenreng yang terdiri dari delapan wanuwa ditambah empat 

daerah lili yang terdiri dari dua puluh empat wanuwa, maka 

Sidenreng terdiri dari tiga puluh dua wanuwa. Perluasan 

wilayah kerajaan Sidenreng tersebut, terutama ke daerah Pitu 

ri Awa dan Pitu ri Ase dan pengaruhnya terhadap kerajaan 

Belawa menjadikannya harus konflik dengan Kerajaan Wajo 

dan Kedatuan Luwu pada masa Arung Matowa Wajo yang 

bernama Puang ri Maggalatung dan Datu Luwu yang bernama 

Dewaraja. Konflik tersebut mengakibatkan duakali Sidenreng 

 

53Muhammad Amir, Konfederasi Ajatappareng: Kajian Sejarah 

Persekutuan antar Kerajaan di Sulawesi Selatan Abad ke- 16, h. 61. 

54Muhammad Amir, Konfederasi Ajatappareng: Kajian Sejarah 

Persekutuan antar Kerajaan di Sulawesi Selatan Abad ke- 16, h. 62. 

55Muhammad Amir, Konfederasi Ajatappareng: Kajian Sejarah 

Persekutuan antar Kerajaan di Sulawesi Selatan Abad ke- 16, h. 14. 
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diserang oleh gabungan pasukan Luwu dan Wajo, namun 

tidak berhasil. Meskipun kemudian Sidenreng menyerah 

dengan syarat istatana Sao Locié tidak boleh dibakar.56 

Addatuang Sidenreng sebagai kepala negara dalam 

menjalankan roda pemerintahannya didampingi oleh 

pabbicara dibawah pimpinan putera mahkota. Untuk 

mengatur wilayah-wilayah dibawah kekuasaan kerajaan 

Sidenreng maka diadakan pembagian wilayah, yaitu: Watang 

Sidenreng yang terdiri dari delapan wanuwa dipimpin oleh 

salah seorang putera addatuang yang digelar Arung Lili. 

Sedangkan wilayah Pitu ri Awa, Pitu ri Ase dan Mallusetasi 

diberikan hak untuk mengatur dan mempertanggung 

jawabkan wilayahnya masing-masing, yang dalam istilah 

lontarak disebut napoade’i ade’na, napobicarai bicaranna (ia 

beradat menurut adat kebiasaannya dan menjalankan 

peradilannya menurut hukumnya masing-masing). Setelah 

agama Islam masuk dan diterima oleh penguasa setempat 

pada awal abad ke XVII Masehi, maka kedudukan penasehat 

raja diduduki oleh Qadhi. Selain itu, gelar addaowang juga 

diubah menjadi addatuwang. Orang pertama yang bergelar 

addatuwang adalah La Patiroi Matinroe ri Massepe (1605-

1611 M).57 

Kedatuan Suppa 

Pembentukan Kerajaan Suppa diawali dengan kehadiran 

seorang yang tidak diketahui asal-usulnya. Sumber lontarak 

menyebutnya Manurungngéri Akkajeng.58 Jika di Kerajaan 

Sidenreng dan Bacukiki To Manurungnya seorang laki-laki, 

maka di Kerajaan Suppa ia adalah seorang perempuan. Masih 

dalam keterangan lontarak, disebutkan bahwa dia inilah 

Manurungngé ri Akkajeng adalah seorang yang kaya raya, dia 

 

56Mattulada. Wajo’ Pada Abad XV-XVI Suatu Penggalian Sejarah 

Terpendam Sulawesi Selatan Dari Lontara’, ( Bandung: Penerbit Alumni 

1985), h. 516. 

57Lihat Lontarak Addituwang Sidenreng, h. 97. 

58 Lihat Lontarak Silsilah (Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat 

I Sulawesi Selatan 1981), h. 1. 
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muncul bersamaan dengan harta bendanya, seperti sarung-

sarung lumutnya, periuk-periuk emasnya, saji-saji emasnya, 

belanga-belanga emasnya dan lain-lain harta benda yang 

serba emas. Manurungngé ri Akkajeng ini bernama asli Wé 

Tépu Lingé. 

Wé Tépu Lingé ini adalah seorang perempuan yang cantik 

jelita dan kaya raya, oleh rakyat Suppa diangkat menjadi Datu 

Suppa pertama. Beliau menikah dengan sesamanya To 

Manurung yakni Manurungngé ri Bacukiki yang bernama asli 

La Bangéngé Addatuang (raja) Sawitto pertama. Dari sumber 

lontarak tidak disebutkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan 

pada masa pemerintahannya. Sumber lontarak hanya 

menyebutkan bahwa keduanya menjadi cikal bakal raja-raja 

di Ajatappareng. Dari pernikahannya dengan Addatuang 

Sawitto I La Bangéngé melahirkan dua anak laki-laki dan 

seorang anak perempuan.  

Adapun anak pertamanya bernama La Teddung Lompo, 

inilah yang mewarisi kerajaan Sawitto dan Suppa. Adapun 

anak setelahnya bernama La Botillangi, inilah yang menjadi 

raja di Tanete, tetapi ia iri kepada saudaranya sebab ia hanya 

mewarisi kerajaan bawahan, maka ia ke  Soppeng beristri di 

Mario Riwawo, maka lahirlah seorang anak perempuan 

bernama We Tappa Tana, inilah yang menggantikan ibunya 

menjadi raja di Mario Riwawo. Adapun anak bungsunya itulah 

yang menjadi raja di Bacukiki bernama We Pawawoi. We 

Pawawoi inilah yang bersuami di Sidenreng dengan Songko 

Pulawengngé, anaknya Manurungnge di Bulu Lowa 

Addaowang/Addatuang Sidenreng pertama.59 

Kedatuan Suppa sebagaisalah satu dari kerajaan 

Ajatppareng merupakan kedatuan yang sangat 

diperhitungkan oleh anggota persektuan lainnya yakni 

Sidenreng, Sawitto Rappeng dan Alitta, mengingat 

terebntuknya konfederasi Ajatappareng tidak terlepas dari 

perenan Datu Suppa ke IV La Makkarawi, bahkan ikrar 

konfederasi tersebut diadakan di wilayah kedatuan Suppa, 

 

59Haji Paewa, Lontarak Akkarungeng Sawitto, h. 9. 
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pada sebuah kampung bernama Ajatappareng.60 Selain itu, 

genelogi raja-raja di Ajatappareng berasal dari To Manurung 

Akkajeng yang bernama We Teppulinge yang merupakan Datu 

Suppa pertama yang menikah dengan To Manurung di 

Bacukiki yang bernama asli La Bangenge. 

Suppa menempeti wilayah yang paling strategis 

dibandingkan dengan keempat anggota persekutuan lainnya, 

karena Suppa memiliki wilayah laut dengan pulau-pulaunya 

disamping wilayah daratan sebagai wilayah intinya. Mungkin 

itulah sebabya pada abad ke XVI Masehi, Suppa adalah 

wilayah pertama yang dikunjungi oleh pedagang sekaligus 

pendeta Portugis bernama Anthoniy de Payva yang disusul 

oleh Manuel Pinto. Wilayah Suppa terdiri dari sejumlah 

wanuwa yaitu: Watang Suppa, Taé, Majennaé, 

Barangkasanda, Cekkeala, Latamapa, Ladea, Lompo’é, 

Garessi, Belabelawa, Sabbamparu, Mangarabombang, Lompo 

Manraleng, Polewali, Ujung Léro, Bacukiki, Soréang, Bojo, 

Népo, dan Palnro. Lima wanuwa tersebut terakhir diambil oleh 

Kerajaan Sidenreng pada tahun 1812 Masehi, ketika Suppa 

kalah perang melawan Inggris yang dibantu oleh Sidenreng 

dibawah Addatuwang Sidenreng La Wawo. Selain wilayah 

daratan, Suppa juga memiliki wilayah pulau, yaitu: Pulau 

Dapo, Lowakoang dan Kamarang. Pulau-pulau tersebut 

terletak di Teluk Pare-Pare.61 Berikut adalah daftar nama-

nama Datu, kedatuan Suppa: 

 

Tabel berikut menunjukkan susunan para Datu (raja) 

Suppa62 

 

 

 

 

60 Syahrir Kila, Hubungan Kerajaan Suppa dan Bone, h. 5. 

61Muhammad Amir, Konfederasi Ajatappareng; Kajian Sejarah 

Persekutuan antar Kerajaan di Sulawesi Selatan Abad ke- 16, h. 14. 

62Abdul Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Refleksi Sejarah Sosial 

Politik Orang Bugis, h. 290. 
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Tabel 1. Susunan para datu (raja) Suppa 

No. Nama Datu Suppa Masa Pemerintahan 

1. We Teppulinge 1441-1466 M. 

2. La Teddulloppo 1466-1494 M. 

3. La Pute Bulu Lebba’na 

Mallalie 

1494-1519 M 

4. La Makkarawi 1519-1564 M. 

5. We Lampeweluwa 1564-1574 M. 

6. We Tosappai 1574-1581 M. 

7. La Pancaitana 1581-1603 M. 

M a s a   I s l a m 

8. We Passulle Datu Bissue 1603-1612 M. 

9. La Tenri Sessu 1612-1625 M. 

10. Tomannippie 1625-1650 M. 

11. We Tasi Petta Maubbengnge 1650-1677 M. 

12. Todani 1677-1681 M. 

13. La Tenri Tatta Daeng 

Tomaming 

1681-1714 M. 

14. La Doko 1714-1759 M. 

15. La Toware’ 1759-1779 M. 

16. La Pamessangi 1779-1787 M. 

17. La Sangka 1787-1812 M. 

18. La Kuneng 1812-1837 M. 

19. La Tenrilengka 1837-1861 M. 

20. We Tenriawaru Pancai Tana 

Besse Kajuara 

1861-1874 M. 
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21. We Bubeng 1874-1901 M. 

22. La Tenri Sukki Mappanyukki 

Sultan Ibrahim 

1901-1906 M. 

23. We Madellu 1906-1930 M. 

24. La Parenrengi Karaeng 

Tinggimai 

1930-1943 M. 

25. La Makkasau 1943-1946 M. 

26. La Temmasonge Abdullah Bau 

Massepe 

1946-1947 M. 

27. La Patettengi 1947-1949 M. 

28. We Soji Datu Kanjenne’ 1949-1952 M. 

29. La Kuneng 1952-1961 M. 

 

Kerajaan Rappeng 

Kerajaan Rappeng merupakan salah satu dari lima anggota 

konfederasi Ajatappareng. Rappeng menurut pendapat para 

ahli, berasal dari kata Rappaéng yang berarti sesuatu yang 

hanyut lalu terdampar. Konon, pada zaman dahulu sungai 

Rappeng itu sangat lebar lagi deras airnya, dari hulu banyak 

ranting-ranti pohon dan semak belukar yang hanyut dan 

terdampar di hilir aliran sungai tersebut dan lebih parah lagi 

kalau turun hujan deras. Ranting-ranting dan semak belukar 

yang terdampar di hilir dari hulu sungai, itulah yang 

dinamakan Rappeng,63 sehingga penduduk lokal yang 

bermukim di hilir sungai tersebut menamakan wilayahnya 

dengan Rappeng. Dalam perkembangan selanjutnya Rappeng 

inilah yang menjadi sebuah nama kerajaan yang banyak 

mewarnai sejarah perjalanan kerajaan Limaé Ajatappareng.  

Karena Kerajaan Rappeng ini dialiri oleh sungai besar 

yakni Sungai Rappeng maka penduduknya banyak yang 

 

63 Ahmad Yani, Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII, h. 86 
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bercocok tanam, seperti menanam padi, umbi-umbian, biji-

bijian dan lain-lian tanaman. Hal ini memungkinkan kerajaan 

ini menjadi kerajaan yang kaya dengan komuditas ekspor 

pertanian yang melimpah. Karena kekayaan yang dimuli oleh 

kerajaan Rappeng inilah sehingga banyak pihak luar yang 

berambisi untuk merebutnya, baik sesama kerajaan lokal di 

Sulawesi Selatan, seperti Luwu, Wajo, Bone, Soppeng dan 

Gowa, maupun dari orang asing seperti Portugis dan Belanda. 

Tabel berikut adalah berisi nama raja-raja Rappeng: 64 

 
Tabel 2. Susunan para arung (raja) Rappeng 

No. Nama Arung Rappeng Keterangan 

1. We Tipu Uleng  

2. We Pawawoi  

3. La Makkarawi Anak Datu Suppa II La 

Putebulu 

4. Songko’ Pulawemgnge  

5. We Cina  

6. La Psampoi Anak Addatuwang 

Sidenreng La Batara 

7. La Pancaitana Anak Datu Suppa We 

Lampeweluwa 

Masa Islam 

8. La Pakallongi Raja pertama masuk 

Islam 

9. We Dangkau Putera La Pakallongi 

10. Tone’e  

11. We Tasi Anak dari Tone’e 

12. Todani Anak dari We Tasi 

13. La Tenri Tatta Menantu Todani 

 
64Ahmad Yani, Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII, h. 87. 
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14. La Toware Anak darti La Tenri Tatta 

15. We Tenri Paonang  

16. La Pabittei Anak Tenri Paonang 

dengan La Kasi 

17. We Madditana Anak dari La Pabittei 

18. We Bangki Anak  We Madditana 

19. La Pangoriseng Anak dari Arung Malolo 

Sidenreng 

21. La Saddapotto Merangkap Addatuang 

Sidenreng 

22. We Tenri Fatimah Arung Rappeng terakhir 

 Kerajaan Rappeng ini merupakan salah satu kerajaan di 

Sulawesi Selatan yang telah berasaskan sistem demokrasi 

dan keseteraan gender, jauh sebelum muncul tokoh 

emansipasi wanita di Indonesia yang bernama Raden Ajeng 

Kartini. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya raja 

perempuan yang memerintah di kerajaan Rappeng. Dalam 

daftar nama-nama arung (raja) Rappeng terdapat enam orang 

perempuan yang pernah memangku jabatan arung yaitu: 

1. Arung Rappeng I We Tepu Uleng. 

2. Arung Rappeng II We Pawawoi, beliau adalah anak dari 

Arung Rappeng pertama, 

3. Arung Rappeng V We Cina, 

4. Arung Rappeng IX We Dangkau, 

5. Arung Rappeng XI We Tasi, 

6. Arung Rappeng XV We Tenri Paonang, 

7. Arung Rappeng XVIII We Bangki, dan 

8. Arung Rappeng XXI We Tenri Fatimah, beliau adalah 

arung Rappeng terakhir yang mengundurkan diri 

secara terhormat dan menyatakan bergabung dengan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam pengangkatan Arung Rappeng itu tidak terikat 

dengan sistem keluarga, sehingga calon Arung Rappeng bisa 
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diambil dari luar kerajaan Rappeng, selama calon raja atau 

kandidat tersebut memenuhi kriteria yang telah disepakati 

dewan hadat kerajaan Rappeng. Adapun perasyaratan atau 

kriterianya adalah sebagai berikut: 

1. Malempu’i na matette’i (jujur dan teguh pendirian), 

2. makurangngi cai’na (tidak pemarah), 

3. magettengngi ri ada-adanna (tegas dalam mengambil 

kebijakan), 

4. makurang pauwwi ri ada temmaggunaé (tidak senang 

mengubar kata-kata yang tidak bermanfaat) dan 

5. waraniwi lieuriwi ada-adanna (berani dan konsukuen 

dalam tindakan dan ucapan).65 

Kerajaan Alitta 

Alitta merupakan salah satukerajaan anggota persekutuan 

Limaé Ajatappareng. Di bagian utara Alitta berbatasan dengan 

Sawitto, di bagian selatan dan barat Alitta berbatasan dengan 

Suppa, di bagian timur Alitta berbatasan dengan Rappeng dan 

Sidenreng.66 Alitta ini terdiri dari beberapa wanuwa atau 

wilayah yaitu: Alitta, Kariango, Pao, Lamorangnge, 

Sumpallang, Dolangnge Bottae dan Bompatuwe.67 

Alitta adalah negeri yang kaya dan makmur pada 

masanya. Kekayaan dan kemakmuran tersebut disebabkan 

karena kekerhasilan masyarakatnya mengelolah potensi alam 

yang ada di wilayah setempat. Masyarakat setempat 

memanfaatkan Danau Alitta untuk mengairi lahan pertanian 

mereka, sehingga Alitta menjadi daerah yang kaya dengan 

hasil pertanian. Hal tersebut, menjadikan masyarakat Alitta 

mampu membangun kota yang cukup megah pada zamannya. 

Sampai sekarang bekas kota tersebut masih dapat dilihat di 

Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, 

 
65 Ahmad Yani, Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII, h. 89. 

66Abdul Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Refleksi Sejarah Sosial 

Politik Orang Bugis, h. 27. 

67Muhammad Amir, Konfederasi Ajatappareng; Kajian Sejarah 

Persekutuan antar Kerajaan di Sulawesi Selatan Abad ke- 16, h.27. 



Hasaruddin 

71 |  

berupa pintu gerbang yang terbuat dari batu andesit hitam 

berbentuk persegi empat.68 

Dari segi pemerintahan, raja yang memerintah di 

Alitta digelar dengan dengan Arung Alitta yang berarti 

“Raja Alitta”. Diantara arung (raja) paling menonjol 

yang pernah berkuasa di Alitta adalah La Massora. 

Beliau adalah Arung Alitta yang pertamakali masuk 

Islam pada tahun 1603 M. Selain itu, masyarakat 

Alitta pada zaman dahulu mempercayai bahwa LA 

Massora menikah dengan seorang bidadari dari 

kayangan bernama Wé Bungko-Bungko.69Kisah 

pernikahan La Massora dengan bidadari tersebut 

mempunyai episode tersendiri dalam Lontarak 

Akkarungeng Alitta.70 

Gambar berikut menunjuttkan peta Ajatappareng di tengah 

kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan dan Barat71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 Muhaeminah. Tapak-Tapak Sejarah dan Arkeologi Islam di 

Sulawesi Selatan,  h. 116-117. 

69Lontarak Akkarungeng Alitta, h. 8. 

70 Kisah tersebut tercatat dalam bagian pengantar Lontarak 

Akkarungeng Alitta, dari halaman 2-9. 

71Ahmad Yani, Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII, h.38. 
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Gambar 5. peta Ajatappareng di tengah kerajaan-kerajaan lokal di 

Sulawesi Selatan dan Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Faktor Pendukung Perkembangan Kedatuan Sawitto  

a) Hasil Pertanian dan Peternakan 

Secara geografis, wilayah Sawitto mempunyai wilayah 

pantai/laut, dataran dan wilayah gunung. Kondisi gografis 

tersebut memberikan sejumlah potensi: pertanian, 

peternakan, kehutanan, dan pertambangan. Sedangkan 

sumber daya laut memberikan potensi perikanan, 
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pertambakan dan pelayaran atau perdagangan maritim. 

Namun, salah satu yang menjadi produk andalan kedatuan 

Sawitto ini adalah hasil pertanian. Hasil pertanian inilah yang 

menjadi faktor pendukung kebesaran wilayah tersebut. 

Adapun pertanian yang dominan di wilayah setempat adalah 

padi yang menghasilkan beras.  

Beras ini merupakan produk andalan yang melimpah dan 

menjadi komoditas dagang masyarakat setempat yang 

diekspor ke luar daerah. Posisi beras menjadi sangat penting 

bagi pemerintahan kedatuan Sawitto untuk mendukung 

kebutuhan para pedagang dari berbagai wilayah di 

pelabuhannya.  

Tome Pires yang mencatat tentang beras yang menjadi 

komoditas andalan masyarakat dari Ilha dos Macazar 

(Kepulauan Sulawesi):  

Mereka membawa banyak bahan makanan: beras 

yang sangat putih, emas, bretangi, dan kain-kain dari 

Bengal (Cambai), sedikit kain Bengal dan Keling, 

kemenyam hitam yang banyak dan dupa. Pulau ini 

(Makassar) memiliki banyak penduduk dan daging 

dalam jumlah besar, negerinya pun kaya. Mereka 

semua mengenakan keris. Mereka adalah orang-orang 

yang tumbuh dengan sehat. Mereka pergi menjelajahi 

dunia dan ditakuti oleh semua orang sebab tidak 

diragukan lagi bahwa semua perompak pun takut 

pada meraka karena alasan-alasan yang sudah 

jelas.72 

Sampai hari ini bekas wilayah kedatuan Sawitto 

(Kabupaten Pinrang) masih menjadi produsen beras terbesar 

di Sulawesi Selatan. Bahkan menjadi wilayah penyanggah 

beras nasional. Selain itu, tradisi massureq (pembacaan 

Naskah Meompalo Karellae/Bolongngé [) bagi masyarakat 

 
72Armando Cortesao (ed.), The Suma Oriental of Tome Pires An 

Account of The East From The Sea to China and The Book of Francisco 

Rodrigues, terj. Adrian Perkasa & Anggita Pramesti; Suma Oriental Tome 

Pires: Perjalanan Dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Todrigues, h. 

313. 
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petani sawah dalam masyarakat Bugis-Makassar merupakan 

jejak-jejak kebudayan pertanian padi di wilayah setempat. 

Méong Palo Karellaé adalah kucing sakti yang dipercaya 

oleh masyarakat Bugis pra-Islam sebagai teman dari Dewi 

Padi atau Sangiangseri. Massure’ atau membacakan kisah 

Méong Palo Karellaé, ini dilakukan oleh masyarakat setempat 

ketika mempersiapkan benih padi untuk disebar di 

persawahan.73 

Kegiatan ini dilakukan pada malam hari, masyarakat 

berkumpul mengelilingi benih padi yang siap disebar pada 

besok pagi, lalu dimulailah membacakan syair Méong Palo 

Karellaé.Hal ini dilakukan semalam suntuk sebagai bentuk 

penghormatan kepada Sangiasseri (Dewi Padi). Selain itu, 

massure’ atau membaca kisah tentang Méong Palo Karellaé 

ini juga dilakukan setelah musim panen. 74Berikut adalah 

potongan dari syair Méong Palo Karellaé: 

Tabel 3. Potongan dari syair Méong Palo Karellaé 

Teks Lontarak Transliterasinya Maksudnya 

aiy moRoku 

ri eteP 
Iya monroku ri 

Témpé 

Ketika aku 

bermukim di 

Témpé 

mbnuwku ri 

wrE 

Mabbanuwaku ri 

Ware 

Menetap di Ware 

mau bln 

kuaeR 

Mau balanaq 

kuanré 

Meskipun ikan 

balanak kumakan 

mau ebet 

kulria 

Mau bété 

kulariang 

Meskipun ikan 

bété kubawa lari 

 
73Nurhayati Rahman. Kearifan Lingkungan Hidup Manusia Bugis 

Berdasarkan Naskah Méong Mpaloé, h. i.  

74 Mattulada. Latoa;Suatu Lukisan Analitis Tehadap Antropologi 

Politik Orang Bugis, h. 61. 



Hasaruddin 

75 |  

tEGinGi 

kuripasiy 

Tengnginangngi 

kuripassiyaq 

Tidaklah aku 

diusik 

sbrai 

nmlbo 
Sabbaraqi 

namalabo 

Sabar lagi 

dermawan 

puaku pun 

bolea. 

Puakku punna 

bolaé 

Tuanku yang 

punya rumah 

ntunai mEn 

lGi 

Natunai menaq 

langiq 

Ketika aku 

direndandahkan 

oleh langit 

netaai 

edwt 

Natéai Déwata Tidak diinginkan 

oleh Déwata 

mnai 

rirualEet 

Manaiq ri Ruang 

Letté 

Di atas di Ruang 

Letté 

riaw 

riepertiwi 

Ri awa ri péréttiwi Di bawah di 

Péréttiwi 

kutpdpi 

risoep 

Kutappadapiq ri 

Soppéng 

Aku tiba di 

Soppéng 

kutpli 

rilmuru 

Kutappaliq ri 

Lamuru 

Aku terbuang di 

Lamuru 

poelai 

psea puaku 

Poléi pasaqé 

puakku 

Tuanku dari pasar 

npoela 

cEpEcEpE 

Napoléang 

ceppeq-ceppeq 

Membawa ikan 

sepat 

kualuru sitai Kualluru sittai Aku maju 

menyikatnya 

npEepk toRo 

bKu 

Napeppékkaq 

tonro bangkung 

Aku dipukul 

punggung parang 
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puaku pun 

bolea. 

Puakku punna 

bolaé 

Tuanku yang 

punya rumah. 

sl mrE 

auluku 

Sala mareppaq 

ulukku 

Bagai pecah 

kepalaku 

sl ttEer 

limku 

Sala tatteré 

limakku 

Bagai terhambur 

tanganku 

sl tpEsi 

mtku 

Sala tappessiq 

matakku 

Bagai keluar bola 

mataku 

mll mj 

suloku 

Malalaq majang 

suloku 

Berkunang-

kunang 

penglihatanku 

kulri tposo 

poso  

Kulari tapposo-

poso 

Aku berlari 

terengah-engah 

kulEtun ri 

eaeRkE 

Kulettuq ri 

Énrékeng 

Aku sampai di 

Énrékang 

kutpdpi 

rimaiw. 

Kutakkadapiq ri 

Maiwa 

Tiba di Maiwa 

aukotin dEek 

neR 

Ukotiqna dekkéq 

nanré 

Aku menggerai 

kerak nasi 

kugrEpu buku 

bel 

Kugareppuq buku 

bale 

Mengunyah 

tulang ikan 

kurierPEsi 

sklE 

Kurirémpessi 

sakkaleng 

Aku dilempar 

sakkaleng 

(landasan 

memotong ikan) 

kulri mua 

mecek 
Kulari mua 

maccékkéng 

Aku berlari 

menginjak 
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ri ppEn 

npurEeGed 
Ri papenna 

dapurengngédé 

Di papan dapur 

npEepsik 

pbEru 

Napeppéq sika 

pabberung 

Aku dipukul 

peniup tungku api 

puaku 

mnsuea. 

Puakku 

mannasué. 

Tuanku yang 

sedang 

memasak. 

nepnEdi mnE 

sua 

Nappénedding 

maneng siaq 

Terasa sakit 

semuanya 

aurE aurE 

mrEniku 

Ureq-ureq 

manrennikku 

Urat-urat 

persendianku 

sini lplpku Sining lappa-

lappaku 

Seluruh tubuhku 

aupblobo 

mnEni 

Upabbaloboq 

manenni 

Aku keluarkan 

semua 

ejen auwea 

mtku 

Jénneq uwaé 

matakku 

Air mataku 

kulri mGRsu 

aEsu 

Kulari mengessu-

essu 

Aku berlari 

terisak-isak 

mkEpiaGi 

auluku 

Makkeppiangngi 

ulukku 

Menggelengkan 

kepalaku 

Dan seterusnya75 

 

 

 

 
75Ahmad Yani, Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII, h. 51-52. 
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Gambar berikut merupakan miniatur Bendungan Benteng 

Kabupaten Pinrang.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu, bagi penduduk yang tinggal di daerah pesisir, 

mereka menjadi nelayan penangkap ikan dan membuka 

empang-empang untuk perikanan. Sehubungan dengan 

perikanan di Ajatappareng secara umum dan Sawitto secara 

khusus, Brram Morris menyatakan sebagai berikut: 

Penangkapan ikan memegang peranan penting dan 

memberikan sumber pendapatan yang berlimpah 

kepada penduduk pantai. Selain melalui sarana jalan 

yang dibawa orang dengan perahu kecil ke laut dan 

 
76Dokumentasi Pribadi Penulis. 

Gambar 6. Bendungan Benteng Kabupaten Pinrang 
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dilempar di sana, perikanan di sepanjang pantai 

dikelolah dengan menempatkan buluh dan sero. 

Secara rutin setiap tahun beberapa ratus pikul ikan 

kering atau ikan asin diekspor ke kerajaan-kerajaan 

Massenrempulu.77 

b)  Kebijakan Kedatuan Mengamankan Jalur Perdagangan 

Untuk mendukung perdagangan kedatuan Sawitto maka 

dilakukanlah serangkaian penaklukkan terhadap beberapa 

daerah pesisir dan pedalaman Sulawesi yang dianggap 

penting. Menurut Lontarak Rol 60 No. 7, maka ditaklukkanlah 

Bonto-Bonto, Bantaéng, Ségéri, Passokkoreng, pesisir 

Mandar, Lémo-Lémo, Bulu Kupa, Léworeng, Baroko, Toraja, 

Mamuju sampai di Toli-toli Kaili.78 

Kekuasaan dan keberhasilan yang dicapai oleh Kedatuan 

Sawitto tentu saja tidak terlepas dari kecakapan seorang 

addatuang yang memimpin pada saat itu. Kebijakaan 

kebijakan addatuang ini sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan kedatuan tersebut baik dalam bidang 

ekonomi dan pertahanan.  

Salah satu impelementasi tersebut adalah dengan 

terbentuknya persekutuan Limaé Ajatappareng dengan lima 

peserta kerajaan Bugis, Suppa, Sawitto, Sidenreng, Rappeng 

dan Alitta yang diprakarsai oleh Addatuang Sawitto La 

Paleteang, Datu Suppa La Makkarawi, Addatuang Sidenreng 

La Pateddungi, Arung Rappeng La Pakollongi merangkap 

Arung Alitta.79 

 

 
77Muhammad Amir. Konfederasi Ajatappareng; Kajian Sejarah 

Persekutuan Antarkerajaan di Sulawesi Selatan Abad ke-16), h. 21. 

78Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 

Lontarak Rol 60 No. 7, h. 40. 

79Syahrir Kila, Hubungan Kerajaan Suppa dan Bone, h. 14. 
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3.  Kedatangan Bangsa Asing dan Penyebaran Agama 

a) Portugis 

Perkenalan masyarakat Bugis-Makassar dengan bangsa 

Portugis berawal dari pelayaran dan perdagangan pada abad 

ke XVI. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan kesultanan 

Malaka di semenanjung Melayu. Ketika orang Portugis 

berhasil menaklukkan Malaka dan turut berdagang di 

Nusantara, maka hubungan perdagangan semakin meluas. 

Emporium Maluku menjadi tujuan utama para pedagang dari 

seluruh dunia untuk mencari rempah-rempah sebagai 

komuditas dagang paling laku saat itu. Pada tahun 1512, 

dibawah pimpinan Francisco Serrao Portugis telah tiba di 

Maluku dan membangun benteng di sana atas izin sultan 

Ternate untuk mengawasi pelayaran dan perdagangan, maka 

sejak saat itu rute pelayaran Malaka-Maluku semakin ramai 

dengan kehadiran bangsa Portugis. 

Kepulauan Maluku (Ternate, Tidore, Banda, Seram dan 

Ambon) dengan komoditi rempah-rempah telah menjadi 

pangkal perdagangan yang ramai didatangi oleh berbagai 

bangsa di Nusantara dan luar Nusantara. Menurut Pabbitjara 

bahwa dampak yang ditimbulkan dari jalur perdagangan 

tersebut adalah memberikan peluang bagi kemunculan dan 

perkembangan pusat niaga di pesisir jazirah Sulawesi Selatan 

seperti Suppa Sawitto dan Siang sebagai pusat komoditi beras 

dan kayu cendana.80 

Selain pelabuhan Suppa Sawitto dan Siang di pesisir barat 

Jazirah Sulawesi Selatan, terdapat juga pelabuhan Makassar 

(Sombaopu). Pelabuhan-pelabuhan tersebut mempunya 

posisi yang strategis dalam simpul perdagangan antara 

Kepulauan Maluku, Philipina, Cina, Patani, dan keulauan 

Nusa Tenggara. Menurut Pinto seorang Portugis pada abad 

XVI bahwa komoditi Sulawesi Selatan adalah beras. Eskpor 

 
80Burhanuddin Pabbitjara, Persekutuan Limae Ajatappareng Abad 

XVI, “Diseratsi” (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Negeri 

Makassar, 2008), h. 4. 
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beras Sulawesi Selatan ke Malaka sejak tahun 1511 mampu 

memenuhi kebutuhan beras di kota tersebut.81 

Selain beras, komuditas dagang Sulawesi Selatan lainnya 

adalah emas, peralatan dari besi, dan budak. Khusus emas, 

hal inilah yang membuat Portugis tertarik di antara barang 

lainnya. Emas yang sesungguhnya berasal dari Gorontalo 

namun berada di bawah kekuasaan orang Bugis-Makassar 

yang membawanya ke Ternate, dan Gubernur Portugis juga 

mendapat berita dari para pelaut bahwa di Sulawesi Selatan 

ditemukan banyak emas.82 Hal tersebut menjadi salah satu 

alasan kedatangan pedagang Portugis datang ke Sulawesi, 

khususnya di pesisir Jazirah Barat Sulawesi Selatan.  

Pada tahun 1544, Gubernur Portugis di Malaka mengirim 

ekspedisi ke Sulawesi Selatan dibawah pimpinan Anthonio de 

Paiva. Misi tersebut membuat De Paiva tiba di Sulawesi. Dari 

keterangan peta yang dibuat kemudian diketahui bahwa 

ekspedisi itu berlayar dari pelabuhan ke pelabuhan di 

sepanjang utara pulau Sulawei ke pesisir barat Jazirah 

Sulawesi. De Paiva tiba di pesisir barat Sulawesi tepatnya di 

Ajatappareng.83  

Kedatangan para pedagang Portugis di daerah setempat, 

sama halnya dengan pedagang-pedagang Eropa lainnya, 

mereka punya misi gold, glory dan gospel. Misi yang pertama 

adalah mencari kekayaan dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah lewat perdagangan. Misi kedua adalah 

mencari kejayaan dan kekuasaan, mereka tidak segan 

mencampuri urusan dalam negeri, daerah-daerah yang 

 
81Antonio Pinto da Franca, Purtuguese Influence in Indonesia, 

(Lisabon: Calouste Gulkenbian Foundation, 1985), h. 27. 

82Pada tahun 1544, Antonio de Paiva begitu terkesan pada sebuah 

upacara di Suppa, dia melihat 30 perempuan beriringan, dan kesemuanya 

mengenakan gelas emas, de Paiva juga terkesan melihat upacara 

pemotongan kerbau bertanduk emas (tanduk kerbau disepuh dengan 

emas). Christian Pelras, The Bugis, h. 144. 

83Antonio Pinto da Franca, Purtuguese Influence in Indonesia, h. 26.  
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mereka kunjungi bahkan menginvasi dan menguasainya.84 

Misi ketiga adalah tugas suci mereka untuk menyebarkan 

agama Nashrani ke daerah-daerah yang mereka kunjungi, 

tidak terkecuali di Sawitto secara khusus dan Sulawesi 

Selatan secara umum. 

Anthony de Payva adalah orang Portugis pertama yang 

tercatat dalam sejarah Sulawesi Selatan sebagi pembawa 

agama Nashrani Katolik ke daerah setempat. Sehubungan 

dengan hal tersebut Lontarak Akkarungeng Sawitto, 

menyatakan sebagai berikut: 

puwtn lmkrwi ripmnriy adtueG risup. 

naEKton tm topRitn krEsEeteG poel 

riagm ktoliea riysEeG Antoniy de Payva  

ritau 1544 M. neGrGi ritu agmn ripuwt 

lmkrwi dtuea risup.85 

 Transliterasinya: 

Puwattana La Makkarawi ripammanari adatungngé ri 

Suppa, naengka tona ttama topanritana 

Kareseténgngé polé ri agama Katoli’é riyasengngé 

Antoniy de Payva ri taung 1544 M. Nangérangi ritu 

agamana ri Puwatta La Makkarawi Datué ri Suppa.86 

Maksudnya: 

Yang Mulia La Makkarawi inilah yang mewarisi 

Kedatuan Suppa, datanglah seorang pendeta Kristen 

dari agama Katolik bernama Anthoniy de Payva pada 

tahun 1544 M. Ia mengajak masuk agamanya kepada 

Yang Mulia La Makkarawi Datu [raja] Suppa. 

Dengan merujuk kepada keterangan Lontarak 

Akkarungeng Sawitto di atas, dapat dikatakan bahwa agama 

wahyu yang pertama dijumpai di pesisir barat Jazirah Sulawesi 

 
84 Salah satu korban ambisi imperialisme Portugis adalah Kesultanan 

Malaka pada tahun 1511 M., dan mneyusul berbagai daerah di Nusantara 

pada periode berikurnya. 

85Lontarak Akkarungeng Sawitto, h. 11. 

86 Ditransliterasi dan diartikan sendiri oleh penulis. 
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Sekatan, sebelum Islam dijadikan agama resmi kerajaan-

kerajaan Ajatappareng pada abad ke XVII M. adalah agama 

Nasrani (Katolik). Dalam sejarah tercatat bahwa kerajaan-

kerajaan di Sulawesi Selatan sebelum datangnya agama 

Islam sudah melakukan kontak dengan kerajaan-kerajaan 

diluar Sulawesi Selatan termasuk dengan bangsa Portugis 

yang telah menduduki Malaka pada tahun 1511 M. 

kedatangan Portugis di daerah Ajatappareng sebagaimana 

diungkapkan sebelumnya bahwa selain semangat dagang 

untuk mencari kekayaan, mereka juga dengan misi 

kristenisasi.   

Menurut Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas bahwa 

pada tahun 1544 M telah ada penganut agama tersebut 

berkat usaha pendeta Antoniy de Payva. Selain Antoniy, 

pendeta lain yang dikirim oleh Portugis ke sini adalah Vicente 

Vegas dan Manuel Mentol yang datang di daerah Suppa pada 

tahun 1545 M. dan berlabuh di pelabuhan Bacukiki (Pare-

Pare sekarang) dan disambut oleh La Puteo (La Pute Bulu) 

dengan penuh persahabatan, mereka datang dengan tujuan 

kristenisasi dan mereka berhasil mengkristenkan Datu Suppa 

La Makkarawi dengan nama baptisnya Don Juan Tubinanga  

dan Arung Alitta dengan nama baptis Don Manuel.  

Dari sinilah kemudian mereka mengembangkan misinya 

ke daerah Ajatappareng lainnya termasuk di Sawitto. Hal 

tersebut  tidak bisa dipungkir mengingat adanya ikrar 

perjanjian raja-raja terdahulu di Ajatappareng untuk saling 

memberitahu suatu jalan kebaikan, bahkan tidak dianggap 

suatu kebaikan apabila tidak disampaikan kepada kerajaan-

kerajaan lainnya.87 Bahkan, menurut Ahmad Sewang bahwa 

pendeta Portugis berhasil mengkristenkan Addatuang (raja) 

Sidenreng. Namun, ia tidak menyebutkan nama raja 

tersebut.88 

 
87 Suriadi Mappangara & Irwan Abbas. Sejarah Islam Sulawesi 

Selatan. (Makassar: Biro KAPP Propinsi Sulawesi Selatanbekerja sama 

dengan Lamacca Press, 2013), h.63-64. 

88 Ahmad M. Sewang. Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI-XVII), (Cet. 

II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 56. 
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Gambar 7. Peta Sulawesi Buatan Portugis Abad XVI 

Namun, usaha-usaha bangsa Portugis untuk melakukan 

kristenisasi pada periode berikutnya kurang berhasil. Bahkan 

mengalami kegagalan karena kegencaran penganjur agama 

Islam dari Melayu melakukan islamisasi di wilayah setempat. 

Berikut ini gambar peta Sulawesi Buatan Portugis Abad XVI.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
89Ahmad Yani, Dampak Perang Makassar terhadap Umat Islam 

Sulawesi Selatan Abad XVII-XVIII, h. 42. 
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b. Melayu 

Islamisasi di Sulawesi Selatan, ini tidak dapat dipisahkan dari 

jalur pelayaran dan perdagangan yang terbentang pada pusat 

lalu lintas pelayaran internasional di Malaka, Jawa dan Maluku. 

Di mana masyarakat Sulawesi Selatan melakukan kontak 

pelayaran dan perdagangan dengan negeri-negeri yang terlebih 

dahulu memeluk Islam. Demikian pula sebaliknya, pedagang-

pedagang muslim datang ke Sulawesi Selatan untuk 

berdagang. Di antara para pedagang muslim yang telah 

menetap di Sulawesi Selatan sejak abad XVI adalah orang-

orang Melayu.90 

Islamisasi di Sulawesi Selatan dilakukan oleh tiga datuk 

dari Minangkabau, Sumatera Barat.91 Ketiga datuk tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Pertama, Abdul Makmur bergelar Khatib Tunggal, karena 

meninggal di kampung Bandang (dareah kota Makassar 

sekarang) maka masyarakat menggelarinya Datuk ri Bandang.  

Kedua, Sulaeman bergelar Datuk Sulung, beliau 

meninggal di daerah Luwu khususnya di Kampung Pattimang 

maka digelarlah Datuk Pattimang.  

Ketiga, Abdul Jawad bergelar Khatib Bungsu, beliau 

meninggal di daerah Bulukumba yakni di sebuah tempat 

bernama Tiro, maka digelarlah Datuk ri Tiro.  

Adapun latar kedatangan ketiga ulama penyebar Islam 

dari Minangkabau itu di Sulawesi Selatan disebabkan oleh 

kekhawatiran orang-orang Melayu yang telah bermukim di 

berbagai daerah pesisir di Sulawesi Selatan akan konversi ke 

agama Kristen oleh raja-raja setempat karena kedatangan 

orang-orang Portugis dan bangsa Eropa lainnya di daerah 

tersebut yang menjadi saingan orang-orang Melayu dalam 

 
90Yang dimaksdu dengan Melayu dalam tulisan ini adalah semua 

suku bangsa yang berasal dari Semenanjung Malaka, Sumatera dan 

Kepulauan Riau. 

91Lontarak Sukkuna Wajo menyebutkan bahwa mereka dari Kota 

Tengah (Sumatera Barat. Datu Sangaji, Lontarak Sukkuna Wajo, h. 143. 
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berdagang dan dalam menyebarkan agama. Maka dari itu, 

orang-orang Melayu yang telah bermukim di daerah Sulawesi-

Selatan berpikir untuk mengundang mereka.92 Hal tersebut 

tercatat dalam Lontarak sebagai berikut: 

naiyro mljuea mpEdi atin mitai mKs 

aogiea ednp msElE nsmnto mealo 

keysuaitE. ap yiro wEtuea bs 

prEtugisEea sibw siagea bs earop 

lai naEK emmEtoni rihidiy mblu
93
 

Transliterasinya: 

Malajué mapeddi’ atinna mmitai Mangkasa’ Ogié 

dé’napa maselleng nasamanna maélo Kayésuiteng\ 

apa’ iyaro wettué bangsa Paretugise’é sibawa siagaé 

bangsa Eropa laing naengka mémeng toni ri Hindiya 

mabbalu’. 

Maksudnya: 

Orang Melayu risau hatinya melihat orang Makassar 

dan Bugis belum Islam, seakan-akan mereka (Bugis-

Makassar) hendak masuk Kristen, karena pada saat 

itu bangsa Portugis dan bangsa Eropa lainnya telah 

datang ke Hindia untuk berdagang. 

Demikian pula sebaliknya, orang Portugis risau hatinya 

melihat banyaknya orang Melayu yang bermukim di wilayah 

pesisir barat kawasan Sulawesi Selatan. Hal tersebut dicatat 

oleh seorang misionaris Katolik bernama Antony de Payva 

yang datang ke Sulawesi Selatan pada tahun 1544 M., 

dikatakan sebagai berikut: 

Lawan saya adalah pendatang Melayu Islam... dari 

Sentana (Ujung Tanah), Pao (Pahang), dan Patane 

(Patani), yang berusaha supaya raja mengubah 

 
92Ahmad Yani, Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII M (Suatu 

Kajian Historis), “Skripsi”, h. 97. 

93Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sul-Sel. Lontarak Rol 

02 No. 08, h. 176. 
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maksudnya (untuk menerima agama Katolik), karena 

lima puluh tahun lebih mereka datang ke situ...94 

Penyebar Islam yang dilakukan oleh tiga datuk tersebut 

terlebih dahulu mengislamkan Makassar (Gowa-Tallo) lalu, 

melakukan islamisasi di kerajaan-kerajaan Bugis lainnya. Hal 

tersebut sejalan dengan informasi Lontarak Akkarungeng 

Sawitto, sebagai berikut: 

yi mulmulea mpsElE ritn aogi yinritu 

ritElea dto ribd. poel ritn mrjea. 

nyi npsElE riaolo mKsea. ainp 

nrpiki mai tn aogi.95  

Transliterasinya: 

Iya mula-mulaé mappaselleng ri Tana Ogi iyanaritu 

ritella’é Dato’ ri Bandang\ polé ri tana marajaé\ Naiya 

napaselleng riolo Mangkasa’é\ inappa narapiki mai 

Tana Ogi\.  

Maksudnya:  

Adapun yang mula-mula membawa Islam di Tana Ogi 

(Tanah Bugis) yaitu orang yang bernama Datuk ri 

Bandang dari Tana Marajaé (Mekkah). Ia 

mengislamkan Makassar terlebih dahulu, kemudian 

sampai di Tanah Bugis. 

Penerimaan agama Islam di Kedatuan Sawitto 

bersamaan dengan kerajaan lainnya di kawasan 

Ajatappareng. Pengislaman di wilayah setempat dilakukan 

oleh Datuk ri Bandang atas perintah Sultan Alauddin dari 

Kesultanan Makassar.  

 
94Ahmad M. Sewang. Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI-XVII), h. 88. 

Jadi, kalau kedatangan Portugis di Sulawesi Selatan itu pada tahun 1542, 

dan orang Melayu duluan lima puluh tahun daripada Portugis maka, awal 

kedatangan orang Melayu di Sulawesi Selatan adalah sekitar tahun 1492 

atau akhir abad ke XV. 

95Ahmad Yani, Dampak Perang Makassar terhadap Umat Islam 

Sulawesi Selatan Abad XVII-XVIII M, “Tesis”, h. 14 
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Pada dasarnya, sebelum datang agama Islam di Sulawesi 

Selatan telah ada satu kesepakatan raja-raja Bugis dengan 

raja Makassar, yang diwujudkan dalam satu ikrar bahwa 

barang siapa di antara mereka menemukan jalan yang lebih 

baik maka hendaklah mereka menyampaikan hal yang baik 

kepada orang lain. Ketika Gowa-Tallo mendapat kehormatan 

menjadi pusat dakwah dan penyebaran agama Islam di 

Sulawesi Selatan pada abad awal ke-17, maka atas dasar 

risalah Islam dari ikrar itu, Sultan Alauddin mengirim utusan 

menyampaikan dakwah Islam kepada segenap raja-raja di 

seluruh Sulawesi Selatan termasuk ke kedatuan Sawitto. 

Kedatangan Datuk ri Bandang di wilayah setempat atas 

anjuran Sultan Alauddin dari Kesultanan Makassar ini 

digambarkan dalam Lontarak Akkarungeng Alitta sebagai 

berikut: 

ednpd sup sibw swito mkEdea. kowi 

risiedeR lao puwt mtiRoea riml. 

yinritu puwt dtu bisuea riysEeG ewpsuel 

deabulea. dtuea risup adtuwto 

riswito. trimai shdea. ntmGi sElE sup 

sibw swito ridto ribd. ap kowi 

risiedeR trotud dto ribd risuro 

rikreaeG lao ptmai shd ajtprE.96 

Transliterasinya: 

Dé’ napada Suppa sibawa Sawitto makkedaé\ kowi ri 

Sidénréng lao Puwatta Matinroé ri Mala\ iyanaritu 

Puwatta Datu Bissué riyasengngé Wé Passullé Daéng 

Bulaéng\ Datué ri Suppa Addatuwatto ri Sawitto\ 

tarimai sahada’é\ natamangi selleng Suppa sibawa 

Sawitto ri Dato’ ri Bandang\ apa’ kowi ri Sidénréng taro 

tudang Dato’ ri Bandang risuro ri Karaéngngé lao 

patamai sahada Ajatappareng\ 

 

 
96Ahmad Yani, Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII M (Suatu 

Tinjauan Historis), h. 100-101.   
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Maksudnya: 

Berbeda dengan Suppa dan Sawitto bahwa: di 

Sidénréng pergi Puatta Matinroé ri Mala yakni Puatta 

Datu Bissué bernama Wé Passullé Daéng Bulaéng 

Datu (raja) di Suppa dan Addatuwang (raja) di Sawitto 

menerima syahadat, mengislamkan Suppa dan 

Sawitto pada Datuk ri Bandang. Sebab, di Sidénréng 

bertemat tinggal Datuk ri Bandang atas perintah 

Karaéng (Gowa) untuk mengislamkan Ajatappareng.  

Pasca Datuk ri Bandang berada di Ajatapareng tepatnya 

di Sidenreng, maka Addatuang Sidenreng La Patiroi bersama 

Addatuang Sawitto/Datu Suppa segera mengucapkan dua 

kalimat syahadat mewakili rakyatnya pada tahun 1607 

Masehi. Hal ini digambarkan dalam Lontarak Sidenreng 

sebagai berikut: 

lptiroai aiyn mul sElE ritau 1018 hijEr 

1607 ripshd ridto sibw kreaeG purn 

musuea ripekN sibw ritEmpolo yin riysE 

mtiRoea rimesep.97 

Transiterasinya: 

La Patiroi iyyana mula selleng ri taung 1018 Hijera 

1607 rifassahada’ ri Dato (ri Bandang) sibawa 

Karaéngngé purana musu’é ri Pakkénnya sibawa ri 

Temmappolo iyyana riyaseng Matinroé ri Massépé. 

Maksudnya: 

La Patiroi inilah yang mula Islam pada tahun 1018 

Hijriyah 1607 ia disyahadatkan oleh Datuk (ri 

Bandang) bersama Karaéng setelah Perang 

Pakkénnya dan Temmappolo. Beliaulah (La Patiroi) 

digelar Matinroé ri Massépé. 

 
97Ahmad Yani, Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII M (Suatu 

Tinjauan Historis), h. 102; Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. 

Sul-Sel. Lontarak Rol 02 No. 02, h. 16. 
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Perang Pakkennya terjadi empat tahun setelah Sultan 

Alauddin masuk Islam.98 Sedangkan, Sultan Alauddin masuk 

Islam pada tahun 1603 M.99 Jadi, Lontarak Sidenreng Rol 02 

No. 02 tersebut dengan Lontarak Bilang Gowa-Tallok terdapat 

kesesuaian.100 

Berdasarkan pemberitaan lontarak tersebut di atas dapat 

dipahami bahwa Addatuang Sidenreng La Patiroi menerima 

Islam pada tahun 1607 M bersamaan dengan kedatuan 

Sawitto dan kedatuan Suppa. Kedua kedatuan tersebut 

diperintah oleh seorang perempuan bernama Wé Passullé 

Daéng Bulaéng Datu Bissué (1603-1612 M). Beliau adalah 

Addatuwang Sawitto ke VIII merangkap sebagai Datu di Suppa 

ke VIII datang ke Sidenreng mewakili rakyat dari dua kerajaan 

yang dipimpinnya. Kedatangannya ke Sidenreng untuk 

menyatakan diri masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat 

syahadat di depan Datuk ri Bandang dan disaksikan oleh 

Sultan Alauddin. 

Pengislaman Ajatappareng secara umum dan Sawitto 

pada khususnya menjadi pintu gerbang dalam pengislaman di 

wilayah Mandar (Sulawesi Barat sekarang) hal ini diperkuat 

oleh keterangan W. J. Layds sebagai berikut: 

Volgens het oordeel der Mandareezen moet slechts 

een paar jaren later dan Goa ook d Mandarkust tt de 

Islam Bekeerd zijn en wel dadelijk na Sawitto, wij 

kunnen dus deze bekering stellen op 1610-1620. 

Maksudnya: 

Menurut pendapat orang-orang Mandar, bebrapa 

tahun sesudah Gowa menerima Islam, Mandar pun 

 
98 Datu Sangaji, Lontarak Sukkuna Wajo, h. 143-144. 

99Kamaruddin dkk. Pengkajian Transliterasi dan terjemahan 

Lontarak Bilang Raja Gowa-Tallok (Naskah Makassar), (Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan; Proyek Penelitian dan Pengkajian 

Kebudayaan Sulawesi Selatan La Galigo, 1985/1986), h. 8. 

100Ahmad Yani, Dampak Perang Makassar terhadap Umat Islam 

Sulawesi Selatan Abad XVII-XVIII M, h. 94-95. 
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menerima Islam, setelah lebih dahulu melalui Sawitto. 

Jadi diperkirakan kejadian ini berlangsung sekitar tahu 

1610-1620, yaitu pada masa pemerintaha Daetta.101 

Berikut adalah tabel peristiwa islamisasi di Ajatappareng 

secara umum dan Sawitto secara khusus berdasarkan 

pemberitaan sumber-sumber lokal atau lontarak Bugis.102 

 

Tabel 4. Peristiwa Islamisasi di Ajatappareng Secara Umum dan Sawitto Secara 

Khusus 

No Sumber Peristiwa Islamisasi Keterangan 

1.  Lontarak 

Akkarungeng 

Alitta, h. 13. 

Arung Alitta ke III La 

Massora menerima 

Islam di Gowa pada 

saat raja Gowa 

mmengucapkan 

syahadat. 

Menurut 

Lontarak 

Bilang 

Kerajaan 

Gowa-Tallo 

bahwa raja 

Gowa masuk 

Islam pada 

tahun 1603 M. 

2.  Lontarak 

Akkarungeng 

Sawitto, h. 

16.  

We Passulle Daeng 

Bulaeng Datu Bissue 

yang merangkap 

sebagai Addatuang 

Sawitto dan Datu 

Suppa masuk Islam 

pada tahun 1609 M.,  

We Passulle 

Daeng 

Bulaeng Datu 

Bissue ini 

merupakan 

permaisuri 

dari La 

Massora103 

 
101W.J. Layds dalam Ahmad M Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa 

Abad XVI Sampai Abad XVII, h. 112. 

102Ahmad Yani, Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII, h. 107. 

103 Lihat Lontarak Akkarungeng Sawitto, h. 15. 
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3.  Lontarak 

Sidenreng, 

Rol 02 No. 

02, h. 15. 

La Patiroi Addatuang 

Sidenreng Matinroé ri 

Massépé masuk 

Islam pasca Perang 

Pakkennya pada 

tahun 1607 M. 

Perang 

Pakkennya 

terjadi empat 

tahun setelah 

Sultan 

Alauddin 

masuk 

Islam.104 

Sedangkan, 

Sultan 

Alauddin 

masuk Islam 

pada tahun 

1603 M.105 

Jadi, Lontarak 

Sidenreng Rol 

02 No. 02 

tersebut 

dengan 

Lontarak 

Bilang Gowa-

Tallok terdapat 

kesesuaian. 

4.  Lontarak 

Sukkuna 

Wajo, h. 145. 

Addatuwang 

Sidenreng yang 

bernama La Patiroi 

masuk Islam pada 

tahun 1018 H. 

 

 

 

 
104 Lihat Lontarak Sukkuna Wajo, h. 143-144. 

105Kamaruddin dkk. Pengkajian Transliterasi dan terjemahan 

Lontarak Bilang Raja Gowa-Tallok (Naskah Makassar), (Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan; Proyek Penelitian dan Pengkajian 

Kebudayaan Sulawesi Selatan La Galigo, 1985/1986), h. 8. 
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4. Pengaruh Islam Pasca Islamisasi Kedatuan Sawitto  

Setelah proses penyebaran Islam di kedatuan Sawitto 

memberikan implementasi bagi masyarakat di wilayah 

tersebut. Hal ini menyebabkan karena ajaran agama Islam 

mengikuti pola nilai-nilai budaya Islam yang relevan untuk 

kesesuaian pada kehidupan masyarakat di kedatuan Sawitto.  

Setelah Islam masuk di kedatuan Sawitto secara resmi 

maka lembaga yang khusus menangani masalah persoalan 

keagamaan. Lembaga tersebut bernama sara’ yang dipimpin 

langsung oleh kali atau Qadhi kerajaan yang mendapat 

bantuan dari para parewa sara’ (pegawai syariat). Tugas dari 

lembaga syariat adalah menangani seluruh unsur-unsur yang 

bersangkutan dengan urusan keagamaan, dapat dilihat dari 

tiga aspek kehidupan yaitu: 

a) Kelahiran 

Setelah Islam masuk di kedatuan Sawitto pola kehidupan 

masyarakat terimplementasikan dalam aspek kelahiran yang 

disebut dengan acara maccera’ ana’ (aqiqah). Maccera’ ana’ 

dilakukan apabila orang tua dari anak yang lahir sudah 

mampu untuk mengaqiqahkan anaknya atau dihitung dari 

jangka umur anak setelah satu minggu kelahiranya. Acara ini 

dilakukan oleh lembaga sara’ yang dibarengi dengan 

barazanji. Unsur-unsur nilai budaya Islam yang terkandung 

didalam acara tersebut yakni dengan adanya pemotongan 

rambut lalu di adzankan telinga kanan yang akan diaqiqahkan 

lalu dibarengi dengan lantunan barazanji. 

b) Pernikahan 

Sebelum kedatangan Islam di kedatuan Sawitto masyarakat 

setempat memiliki pola kehidupan dengan cara perkawinan. 

Setelah kedatangan Islam di kedatuan Sawitto pola 

kehidupan tersebut berubah setelah adanya ajaran Islam 

yang menerangkan tentang pernikahan. Masyarakat di 

kedatuan Sawitto adalah masyarakat bugis yang miliki adat 

pernikahan yang memiliki tata cara, ritual, dan tradisi 

didalamnya. Adapun unsur-unsur nilai budaya Islam yang 
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terkandung didalamnya yaitu: dengan adanya akad 

pernikahan yang dipandu oleh lembaga urusan Agama dan 

anggota sara’ dan setelah akad dilanjutkan dengan ceramah 

nasehat pernikahan. 

c) Kematian 

Dalam kondisi pra Islam di kedatuan Sawitto, acara kematian 

dilakukan dengan cara dibakar, apabila salah seorang yang 

sudah wafat mayat tersebut dimandikan lalu dibakar. Setelah 

kedatangan Islam ajaran tentang kematian memiliki pola 

dengan cara pemakaman atau dikuburkan diliang tanah 

dengan berbagai macam tata cara, ritual dan tradisi. Unsur-

unsur nilai budaya Islam yang terkandung didalamnya yaitu 

khataman Al-Qur’an (mengaji balla’) yang dilakukan sebelum 

dimakamkan dan setelah dimakamkan, penyampaian 

ceramah tentang kematian sebelum pemakaman, ta’ziyah 

yang dilakukan pada malam hari selama tiga hari, dan 

yasinan. 

Dalam tiga aspek kehidupan diatas terkhusus pada 

masyarakat di kedatuan Sawitto dapat terimplementasikan 

dengan pola kehidupan yang bersangkutpautkan dengan 

ajaran Islam dan nilai-nilai budaya yang terkandung 

didalamnya. Hal ini menyebabkan terintegrasinya lembaga 

sara’.  

Lembaga tersebut bernama sara’ yang dipimpin langsung 

oleh kali (Qadhi) kerajaan yang mendapat bantuan dari para 

paréwa sara’ (pegawai syariat). Tugas dari lembaga syariat ini 

adalah menangani seluruh unsur-unsur yang bersangkutan 

dengan urusan keagamaan. Sehubungan dengan hal tersebut 

sumber lontarak menyebutkan sebagai berikut:  

 nyi srea riswito mabli sloai فصل

arjeG. ap yin prEkEGi bicrn 

npaoloweG nbit muhmdE sllhu 

alaihi wslm yin npoelaeG 

dtoribd poel ritn mEk. nptEton kli 

dto. nwrEkEn bicr asElEGEeG. 
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npguruaGi rillE pnuw. nyi pbicrea. 

nsuroatosis gEtEGi pGdErE ntroea.106 

Transliterasinya: 

Passaleng naiyya sara’é ri Sawitto mabbali salo’i 

arajangngé apa’ iyyana parekkengngi bicarana 

nappaolowangngé Nabitta Muammad shallallahu 

a’laihi wa sallama iyyana napoléangngé Dato ri 

Bandang polé ri Tana Mekka napatettonna kali dato 

nawarekkenna bicara asellengengngé 

nappagguruangngi ri laleng panuwa naiya pabbicaraé 

nassuroang tosisa’ gettengngi pangadereng nataroé. 

Maksudnya:  

Pasal. Adapun sara (syariat) di Sawitto bertetangga 

sungai dengan kerajaan, sebab dialah yang 

menggenggam hukum yang berasal dari nabi 

Muhammad saw. yang dibawa oleh Dato ri Bandang 

dari Mekkah. Maka diangkatlah Dato (sebagai) qadhi 

yang menggenggam (menerapkan) hukum Islam dan 

mengajarkannya di dalam negeri. Adapun pabbicara 

(hakim) mengintruksikan untuk menegakkan adat 

yang telah ditetapkan. 

Sebelum teritegrasinya lembaga sara’ ini dalam sistem 

pangadereng, sebelumnya itu telah terdapat empat unsur 

dalam pangadereng yang diperpegangi oleh masyarakat Bugis 

secara umum dan masyarakat Ajatappareng secara khusus: 

a) Ade’, meliputi semua usaha masyarakat Bugis dalam 

memperistiwakan diri dalam kehidupan bersama pada 

semua lapangan kebudayaan. Tiap-tiap segi kehidupan 

mengandung aspek ade’. Jika pangadereng sebagai 

wujud dari kebudayaan Bugis, maka ade’ adalah 

konkritisasinya. Ade’ ini berwujud kaedah-kaedah 

perkawinan, keturunan, aturan-aturan tentang hak dan 

kewajiban, sopan santun dalam pergaulan dan lain-

lain. Maka dari itu, ada yang disebut ade’ 

 
106Haji Paewa, Lontarak Akkarungeng Sawitto, h. 3. 
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assikalaibeneang, yang mengatur hal-ihwal dalam 

berumah tangga yang di dalamnya tercakup tentang:  

Pertama, norma-norma mengenai keturunan 

yang boleh dan tidak boleh saling nikah-menikahi. 

Kedua, norma-norma yang mengatur hubungan hak 

dan kewajiban dalam hidup berumah tangga. Ketiga, 

norma-norma yang mengatur pola-pola perkawinan. 

Keempat, norma-norma yang mengatur kedudukan 

martabat dan harga diri dari suatu perkawinan. Selain, 

ade’ assikalaibeneang, terdapat pula ade’ tana yang 

mengatur tentang pasal bernegara dan bagaimana 

seseorang yang menajdi warga negara itu 

memperlakukan dirinya sebagai subjek dalam 

negara.107 Jadi, ade’ adalah sistem yang mengatur 

pelaksanaan sistem norma dalam kehidupan 

masyarakat Bugis sebagaimana paseng (petuah) 

Arung Matowa Wajo La Sangkuru Patau Mulajaji (1607-

1610) sebagai berikut: 

 

naiy riasEeG adE aiynritu pbt 

naiya riasEeG pbt aepsaun 

tomdodoeG atbuturEn tomwteG. 

Transliterasinya: 

Naiya riasengngé ade’ iyyanaritu pabbatang, 

naiyya riasengngé pabbatang appésaunna to 

madoddongngé, attabbutturenna to 

mawatangngé. 

 

 

 

 

 

 
107 Mattulada. Latoa; Satu Lukisn Analitis Terhadap Antropologi 

Politik Orang Bugis, h. 345-346. 
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Maksudnya: 

Yang dimaksud adat ialah sandaran dan yang 

dimaksud sandaran adalah tempat istirahatnya 

orang lemah dan penghalang bagi yang kuat.108 

b) Bicara, yaitu semua aktifitas dan konsep-konsep yag 

bersangkutpaut dengan peradilan, berfungsi sebagai 

tindakan terhadap pelanggaran pengadereng. Bicara 

bertujuan memulihkan kembali yang benar atau 

tongeng. Pengawasan dan pembinaan bicara dalam 

kehidupan masyarakat dilakukan oleh seorang yang 

bernama pabbicara yaitu semacam hakim.  

Bicara menempatkan diri pada batasan sebagai 

batasan formil daripada ade’, terhadap segala sesuatu 

dalam lingkup kehidupan masyarakat yang 

mempolakan diri pada suatu sistem kemasyarakatan 

menurut pangadeng. Oleh karena bicara adalah aspek 

kompleks dari sistem pengadereng, maka bicara tidak 

mungkin melepaskan diri dari landaan kejiwaan 

seluruh sistem yang mengikat seluruh aspek 

pangadereng.109 

c) Rapang, menurut arti leksikalnya berarti 

perumpamaan, analogi, contoh, kias-kias ataupun 

persamaan. Diartikan pula sebagai undang-undang, 

baik yang merupakan hukum tertulis maupun hukum 

tidak tertulis. Rapang berfungsi untuk menjaga 

ketetapan uniformitas dan kontitunitas auatu tindakan 

dari waktu yang luas sampai masa kini, 

membandingkan suatu ketetapan di masa lampau 

yang pernah terjadi atau semacam yurispendensi 

 
108 Abdul Rahim, Pappaseng Wujud Idea Budaya Sulawesi Selatan, 

(Makasssar: Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan dan 

Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, 2012), h. 5-6. 

109 Mattulada. Latoa; Satu Lukisn Analitis Terhadap Antropologi 

Politik Orang Bugis, h. 362. 
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untuk melindungi yang berwujud dalam pammali 

ataupun paseng. 110 

d) Wari’, kaitannya dengan wari’ seorang cerdik pandai 

Kedatuan Luwu yang digelar dengan Maccaé ri Luwu 

mengatakan sebagai berikut:  

naiy riasEeG wri mplaisEGi 

risilsnea. mpsusuGEGi risilsnaea.111 

Transliterasinya: 

Naiyya riasengngé wari’ mappallaisengngi ri silasanaé, 

mappassusungengngi ri silasanaé. 

Maksudnya: 

Adapun yang dimaksud dengan wari’ yaitu 

membedakan menurut yang sepatutnya, menata 

menurut yang sewajarnya. 

Jadi, wari’ merupakan perbuatan mappallaisengnge (yang 

membedakan) yaitu pembeda yang melakukan klasifikasi dari 

segala benda dan aktifitas dalam masyarakat menurut 

kategori-kategorinya, memelihara taat susunan dan tata 

penempatan hal-hal dan benda-benda dalam kehidupan 

masyarakat, seperti memelihara jalur dan garis keturunan 

yang mewujudkan lapisan sosial, memlihara garis 

kekerabatan anatar raja-raja sehingga dapat diketahui mana 

yang tua dan mana yang mudah dalam tata upacara 

kebesaran.  

Wari’ ini kaitannya dengan kehidupan kenegaraan terbagi 

tiga yaitu: pertama, wari’tana; tata kekuasaan dan tata 

pemerintahan dalam hal mengenai dasar-dasarnya, 

bagaimana raja memposisikan diri terhadap rakyat dan 

bagaimana rakyat memposisikan diri kepada raja. Kedua, 

wari’ asseajingeng; tata tertib yang menentukan garis 

 
110 Mattulada. Latoa; Satu Lukisn Analitis Terhadap Antropologi 

Politik Orang Bugis, h. 378. 

111 Abdul Rahim, Pappaseng Wujud Idea Budaya Sulawesi Selatan, h. 

113. 
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keturunan dan kekeluargaan, didalamnya dibicarakan 

tentang pelabisan sosial. Misalnya: siapa yang termasuk 

lapisan bangsawan, siapa yang termasuk lapisan orang 

merdeka dan siapa yang termasuk lapisan budak. Ketiga, 

wari’ pangoriseng; tata urutan dari hukum yang berlaku dalam 

sistem tata hukum. Inilah yang menentukan batal dan 

berlakunya suatu hukum ditinjau dari sudut jenis kekuatan 

formal dan materilnya.112 

Selain pangadereng dalam kehidupan masyarakat 

Sawitto yang mendapat pengaruh agama Islam, unsur-unsur 

lainnya yang juga mendapat pengaruh Islam adalah sebagai 

berikut: 

a) Pola Pembagian Warisan 

Dalam hukum pembagian warisan jug mendapat pengaruh 

Islam.Pada masa pra Islam pihak laki-laki dan perempuan 

mendapat bagian yang sama dari orang tuanya. Namun, 

setelah agama Islam masuk dan diterima oleh masyarakat 

Bugis maka dikenallah istilah mallémpa’i buranéwé 

majjujungngi makkunraiyyé yang artinya laki-laki itu mallémpa 

dan perempuan itu majjujung. Maksudnya laki-laki 

mendapatkan dua bagian dan perempuan mendapatkan satu 

bagian. Hal ini merupakan bentuk pengaruh Islam dalam 

terhadap pola adat pewarisan, hal tersebut sangat sejalan 

dengan QS. an-Nisa’/04; 11:  

ْوالَدُِكْمِفياللُّهُيوِصيُكم 
َ
َكرِأ ِمثْلُلذِلَّ نثََييْنَِحّظِ

ُ
 أل

Terjemahnya: 

Allah mansyaritakan (mewajibkan) kepadamu 

tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, 

(yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan 

bagian dua anak perempuan.113 

 
112Mattulada. Latoa; Satu Lukisn Analitis Terhadap Antropologi Politik 

Orang Bugis. h. 380-381. 

113 Departemen Agama RI, Aljamil, al-Qur’an Tajwid Warna, 

Terjemahan Perkata, Terjemahan Inggris, h. 78. 
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Gambar 8. Tari Jeppeng Bugis 

Meskipun demikian dalam beberapa kasus pembagian 

warisan masih terdapat yang memakai sistem bagi sama-rata 

antara laki-laki dengan perempuan, karena pada dasarnya 

pembagian warisan merupakan sesuatu yang flaksibel.114 

Selain pola kehidupan dan pengadereng masyarakat yang 

mendapat penerapan pengaruh agama Islam, unsur-unsur 

lainnya juga mendapat pengaruh Islam yakni: 

b) Bidang Kesenian 

Dalam bidang kesenian juga turut mengalami perubahan 

menurut fungsinya akibat pengaruh agama Islam. Pada 

mulanya seni tari dimaksudkan sebagai penyembahan dan 

pemujaan terhadap dewa, maka setelah agama Islam masuk 

di Ajatappareng secara umum dan Sawitto secara khusus 

dianut oleh masyarakatnya, seni tari hanya berfungsi sebagai 

bagian dari upacara adat saja ataupun sekedar sebagai 

hiburan. Selain itu, ada pula jenis tarian yang dibawa oleh para 

pedagang muslim yang menyebarkan Islam di Ajatappareng 

secara umum dan Sawitto secara khusus yakni tari jeppeng. 

Tarian tersebut bukan tarian asli masyarakat setempat, 

namun merupakan tarian khas padang pasir yang pada saat 

itu dibawa masuk ke daerah setempat pada abad ke XVI M. 

Seperti Tari Jeppeng Bugis pada gambar berikut ini. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 Syamsuez Shalihima (Dosen UIN Alauddinn). Wawancara, Samata 

30 Maret 2016. 
115https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=

8983 (Diakses tanggal 2 Februari 2021)  

https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=8983
https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=8983
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Selain Tari Jeppeng tersebut, aksara Arab pun dijadikan 

sebagai aksara penulisan peristiwa-peristiwa sejarah oleh 

para juru tulis kerajaan pada masa lampau selain juga 

digunakan aksara Lontarak Bugis sebagai bentuk pengaruh 

Islam dalam seni tulis masyarakat setempat. Gambar berikut 

merupakan Pembukaan Lontarak Menggunakan Aksara 

Arab.116  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Simbol-simbol Kerajaan 

Setelah agama Islam dianutoleh raja-raja Kedatuan 

Sawitto pada abad ke XVII M. yang dibawah oleh para 

penyebar Islam, maka symbol-symbol kerajaan turut 

dipengaruhi oleh unsur-unsur keislaman seperti tombak, 

tappi’ (keris), badik, bendera/panji kedatuan, pedang atau 

kelewang. Gambar berikut merupakan Bendera Kedatuan 

 
116Dokumentasi Pribadi Penulis 

Gambar 9. Pembukaan Lontarak Menggunakan 

Aksara Arab 
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Gambar 10. Bendera Kedatuan Sawitto 

Gambar 11. Keris dan Badik Peninggalan Kedatuan Sawitto 

Sawitto117 dan Keris dan Badik Peninggalan Kedatuan 

Sawitto.118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
117 Koleksi Museum La Galigo, Makassar. 

118Dokumentasi Pribadi Penulis 
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d) Pengaruh Islam dalam Pemakaian Nama 

Pada masa sebelum datangnya agama Islam pemilihan 

penamaan untuk anak-anak masyarakat Bugis beriorentasi 

kepada beberapa hal sebagai berikut: 

a) latar belakang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 

saat anaknya dilahirkan. Contoh: La Pammusureng 

(laki-laki) I Pammusureng (perempuan), penamaan 

tersebut memberikan isyarat kalau anaknya lahir pada 

saat terjadi peristiwamusu’ (perang atau kerusuhan), 

La Maddolangeng (laki-laki) I Maddolangeng 

(perempuan), penamaan tersebut adalah indikasi 

kalau anaknya lahir pada saat orang tuanya berada 

dalam tengah dolangeng (pelayaran/perjalanan laut), 

La Dengngeng (laki-laki) I Dengngeng (perempuan), 

penamaan tersebut biasanya karena pada saat 

anaknya lahir berlangsung sebuah acara dengngeng 

(berburu), dan lain-lain.  

b) terkadang juga diberikan nama yang mempunyai 

makna yang baik sebagai sebauh sennu’-sennureng 

(harapan) orang tua terhadap anaknya. Contoh: Ambo 

Tang (laki-laki) Indo Tang (perempuan), penamaan 

tersebut adalah sebuah indikasi bahwa orang tuanya 

berharap anaknya akan tang [bertahan] hidup dan 

panjang umur, Ambo Dallé (laki-laki) Indo Dallé 

(perempuan), penamaan tersebut mengandung 

sebuah sennu’-sennureng (harapan) agar anaknya 

mempunyai banyak dallé (rezeki), dan lain-lain. 

c) biasanya juga mengambil nama-nama leluhurnya yang 

mulia. Contoh: La Patiroi (nama raja Cinnottabi, daerah 

Wajo sekarang), Simpuru’siang (nama raja Luwu dan 

Cina/Pammana), Sawerigading (tokoh sakti-

manragunadalam mitologi Bugis), dan lain-lain.  

Namun, ketika Islam telah datang di tanah Bugis dan 

dianut oleh masyarakat Bugis maka, penamaan pun 
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bercirikan Islam (Timur-Tengah).119 Contoh: Muhammad, 

Ahmad, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Malik, Abu Bakar, 

Umar, Usmman, Ali, Khadijah, Aisyah, Fatimah, Sitti Hajar, 

Zahrah, Zubaidah dan lain-lain. Bahkan, ada pula yang 

menggabungkan antara nama-nama Islam dengan nama-

nama lokal, seperti: Abdullah Bau Massepe, Fatimah Banri 

Gau, Ahmad Singkeru Rukka, Abdul Hamid Daeng Pagiling dan 

lain-lain. 

 

 

 

 

 
119 Meskipun demikian, masih ada yang mempertahankan nama-

nama lokal Bugis. 
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BAB IV   

EKSISTENSI KEDATUAN SAWITTO 
ABAD XVI-XVII 

 

 

 

 

 

1. Hubungan Kedatuan Sawitto dengan kerajaan di Sekitarnya 

a) Ajatappareng  

ubungan Kedatuan Sawitto dengan kerajaan-kerajaan 

di Ajatappareng dapat dilihat dalam hubungan 

kekerabatan melalui perkawinan dengan putera-puteri 

dari kerajaan-kerajaan di Ajatappareng. Hubungan 

perkawinan dengan kerajaan lainnya telah dilakukan oleh 

Addatuang Sawitto pertama, Manurungnge ri Bacukiki. 

Addatuang Sawitto pertama tersebut menikah dengan Datu 

Suppa We Tepulinge.  

H 
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Demikian pula anak-anak dari addatuang Sawitto 

pertama ini dinikahkan dengan raja atau anak-anak 

bangsawan dari kerajaan-kerajaan di Ajatappareng. 

Diantaranya We Pawawoi binti Manurungnge ri Bacukiki 

Addatuang Sawitto pertama dinikahkan dengan Addatuang 

Sidenreng pertama. Addatuang Sawitto La Paleteyang 

dinikahkan dengan anak Arung Lowa dari Sidenreng.  

Perkawinan politik seperti di atas menjadi salah satu 

upaya untuk mengembangkan kedatuan Sawitto menjadi 

kerajaan yang berpengaruh terhadap kerajaan-kerajaan 

lainnya. Perkawinan inilah yang menjadi dasar kebersamaan 

dan keakraban kerajaan-kerajaaan di Ajatappareng sehingga 

pola pewarisan kekuasaan di Sawitto secara khusus dan 

Ajatappareng secara umum tidak mesti diwarisi oleh anak 

kandung tetapi bisa saja dari paman, bibi atau kerabat lainnya 

baik dari dalam kerajaan maupun dari luar kerajaan setempat.  

Berikut silsilah kekerabatan kedatuan Sawitto dengan 

kerajaan-kerajaan di sekitranya120: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Lontarak Silsilah, 

h. 1. 
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Gambar 12. silsilah kekerabatan Kedatuan Sawitto dengan 

kerajaan-kerajaan di sekitranya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain hubungan kekerabatan, hubungan kedatuan 

Sawitto dengan kerajaan-kerajaan sekitranya dapat dilihat 

pada hubungan politik. Pada hubungan ini, terbentuknya 

perskutuan Limae Ajatappareng atas inisiatif Addatuang 

Sawitto La Paleteyang dengan raja-raja lainnya di 

Ajatappareng menjadi salah satu perwujudannya.  

b) Massénrémpulu (Enrekang) 

Selain dengan kerajaan-kerajaan di Ajatappareng (Sidenreng, 

Suppa, Rappeng, dan Alitta), kedatuan Sawitto juga menjalin 



Menyusuri Jejak Historis Kedatuan Sawitto 

116 |  

relasi dengan Massénrémpulu. Secara geografis, wilayah 

Massénrémpulu’ ini terletak di sebelah timur Sawitto. 

 Massénrémpulu’ merupakan sebuah federasi yang terdiri 

atas lima kerajaan yang masing-masing berdiri sendiri. Kelima 

keraan tersebut adalah Ẻnrékang, Maiwa, Kassa, Batu Lappa, 

dan Duri. Adapun Duri juga merupakan sebuah federasi yang 

terdiri dari tiga kerajaan lokal yakni; Malua’, Alla, dan Buntu 

Batu, ketiganya sering juga disebut Tallu Batu Papan. Dalam 

Lontarak Sukkuna Wajo, Massénrémpulu’ disebut dengan 

Massirimpulu’ yang berarti daerah yang berdekatan dengan 

gunung.121 Hal tersebut ada benarnya, karena secara 

geografis wilayah Massénrémpulu’ memang terletak di 

wilayah pegunungan (Latimojong).  

Hubungan tersebut tercipta pada masa Addatuang 

Sawitto La Temmanruli dan Arung Enrekang La Mappesangka. 

Ikrar kerjasama tersebut diikrarkan oleh Arung Enrekang La 

Mappesangka sebagai berikut: 

naiy tR apdaoroaenGEn eaeRk 

sibw swito nkEnai eaelea sus eaeRk 

turu arewGi swito. Nerko nkEn atewGi 

sus swito turu eaelai eaeRk. (Naiya tanra 

appadaoroanéngenna Énrékang sibawa Sawitto, 

narékko nakennai élé’é sussa Énrékang turung 

arawéngngi Sawitto. Narékko nakenna arewéngngi 

sussa Sawitto, turung élé’i Énrékang).122 

Maksudnya: 

Sesungguhnya bukti persaudaraan Enrekang dengan 

Sawitto, apabila Enrekang terancam pada pagi hari, 

maka Sawitto datang membantu pada sore hari. 

Apabila Sawitto terancam pada sore hari, maka 

Enrekang datang membantu pada pagi hari. 

 
121Ahmad Yani, Dampak Perang Makassar terhadap Umat Islam di 

Sulawesi Selatan, h. 84; Lontarak Wajo Tawang Matellue, h. 84. 
122Tim Penyusun, Sejarah Lahirnya Daerah Tingkat II Pinrang, 

(Pinrang: TP, 1988), h. 24. 
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Mendengar pernyataan Arung Enrekang La Mappesangka 

tersebut, maka dewan hadat Sawitto berkata sebagai berikut: 

nerko nkEnai sus eaeRk mpEtu 

alikoliai naol toswitoea emeR 

rieaeRk turuGi silEsurEn. nerko nkEnai sus 

swito mdruPuai lbuea mrEpai bcubcuea 

naol toeaeRkeG nori swito sibw 

eaeRk. (Narékko nakennai sussa Énrékang 

mapettu oli’-koli’i naola to Sawitto’é ménré’ ri 

Énrékang turungi silessurenna. Narékko nakennai 

sussa Sawitto maddarumpui labbu’é mareppa’i bacu-

bacué naola to Énrékangngé no’ ri Sawitto sibawa 

Énrékang).123 

Maksudnya: 

Apabila Enrekang terancam bahaya, maka orang-

orang Sawitto bergegas menuju Enrekang untuk 

membantu saudara-saudaranya. Apabila Sawitto 

terancam bahaya, maka orang-orang Enrekang pun 

segera menuju Sawitto untuk membela Sawitto. 

c) Tellumpoccoé (Bone, Wajo dan Soppéng) 

Tellumpoccoé merupakan istilah untuk menyebut tiga 

kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan pada masa lampau. Ketiga 

kerajaan Bugis tersebut adalah Bone, Wajo dan Soppeng. 

Ketiga kerajaan tersebut melakukan persekutuan dan 

menggelari wilayah mereka dengan Tellumpoccoé. Berikut 

ikrar perkutuan Tellumpoccoé: 

mGuru jai mGuru edecGi mtulu prjo tElu 

smrE tEpEtu sirRE. tEsibEely smsmpi mpEtu. 

siakdwGE risliwEmi tEsiakdwGE rillE 

nmn an aEpot tEnww tomet 

tEnljtn tro adt nsbi edwt 

esauwea. tpsEGEGi an aEpot aiy 

ePlai jCi aiditElu aiy pd rmurmun 

 
123Tim Penyusun, Sejarah Lahirnya Daerah Tingkat II Pinrang, h. 25. 
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aitEloea naotoGiea btu. aiyp nmrus 

tro adn tnt aidi tElu mruspi lGiea 

mwotopi epertiwiea.  

Transliterasinya: 

Manguru ja’ manguru’ décéng, mattulu’ parajo tellu 

samareng teng pettu siranreng. Teng sibelléyang 

sama-samafi mafettu. Siakkadawangeng ri saliwemmi 

teng siakkadawangeng ri laleng namana’ ana’ eppota, 

teng nawawa tomaté teng nala ja’ tana taro adatta 

nasabbi Déwata Séuwaé. Tappasengengngi ana’ 

eppota iya mpélai janci idi’ tellu iya fada ramu’ramu’na 

ittello’é naottongié batu. Iyafa namarusa’ taro adana 

tanata idi’ tellu marusa’pi langi’é mawottoppi 

péréttiwi’é. 

Maksudnya: 

Bersama-sama dalam kejahatan dan kebaikan, (kita 

bersekutu laksana) tali pengikat bajak kerbau, kembar 

tiga, tidak putus saling bergandengan. Tidak saling 

menipu, bersama-sama kita putus (hancur). Kita hanya 

mengekspansi keluar (wilayah luar persekutuan) tidak 

mengekspansi ke dalam, diwarisi oleh anak cucu kita, 

tidak terbawa orang mati, tak dirusak oleh bencana 

alam kesepakatan kita disaksikan oleh Déwata 

Séuwaé (Tuhan Yang Maha Esa). Kita wasiatkan 

kepada anak cucu kita, barang siapa yang mengingkari 

perjanjian kita bertiga maka, ia (hancur) seperti 

remuknya telur yang tertindih batu. Barulah rusak 

kesepakatan negeri kita bertiga ketika langit telah 

rusak dan bumi telah runtuh. 

Ikrar perjanjian tersebut disebut Lamungeng Patué ri 

Timurung (Penanaman Batu di Timurung). Tiga kerajaan yang 

melakukan penanaman batu Boné, Wajo, dan Soppéng 

disebut dengan Tellumpoccoé (Tiga Puncak). Ikrar perjanjian 

dari ketiga kerajaan tersebut diwakili oleh rajanya masing-
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masing, yakni: Arung Matowa Wajo La Mungkacé To 

Uddamang dan Datu Soppéng La Mappaleppa Patolaé.124 

Hubungan Sawitto dengan kerajaan Bone terjadi mada 

masa Addatuang Sawitto La Temmanruli. Pada saat itu, 

Sawitto mendapat serangan dari Gowa. La Temmanruli 

mengungsi ke Bone dan melakukan perjanjian persahabatan 

dengan Bone. Perjanjian tersebut dikenal dalam literature 

lontarak dengan Boné ri aja, Sawitto ri auq (Bone adalah 

Sawitto timur, dan Sawitto adalah Bone barat.  

Hubungan Sawitto dengan Wajo telah terjalin pada masa 

Addatuang Sawitto Wé Passullé Daéng Bulaéng Datu Bissué. 

Wé Passullé Daéng Bulaéng Datu Bissué menikah dengan 

salah satu bangsawan tinngi Wajo yakni To Patekkeng 

Cakkuridi Wajo Arung Gilireng. Dari hasil pernikahan tersebut 

melahirkan satu putera dan dua puteri yakni: La Tenri Sessu, 

We Tenri Pakiyu dan We Tenri Sewo. 

ew psuel dea bulea dtu bisuea. 

mtol adtua riswito mesel dtu 

risuptolai amn. nlkai ri wjo siyl 

riysEeG toptEkE. aiyn nl ckuridi 

towjoea. njjiy an tElu. esauw 

riysE ltERi sEsu aiyn mtol dtu ri sup. 

nriysE mtiRoea riyolo aedenn. 

aiymuto riysE mtiRoea riyolo lKnn. 

esauw riysE ew tERi pkiyu aiynea ritEl 

mtiRoea risup. esauw riysE ew tERi 

eswo riysE mutoai dea toeswo 

mtiRoea rimkuri. aiyn mnai 

tEluPnuwea.125 

Wé Passullé Daéng Bulaéng Datu Bissué\ mattola 

addatuwang ri Sawitto masséllé Datu ri Suppa tolai 

amma’na\ nallakkai ri Wajo siyala riyasengngé To 

Patekkeng\ iyana naala Cakkuridi to Wajoé\ najajiyang 

 
124Azhar Nur, Trialianci Tellumpoccoe: Kerajaan Bone, Soppeng, 

Wajo, h. 84; Ahmad Yani, Dampak Perang Makassar terhadap Umat Islam 

di Sulawesi Selatan, h. 84; Lontarak Wajo Tawang Matellue, h. 88-89. 

125Haji Paewa, Lontarak Akkarungeng Sawitto, h. 15. 
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ana tellu\ séuwa riyaseng La Tenri Sessu iyana mattola 

datu ri Suppa\ nariyaseng Matinroé Riyolo Addénénna\ 

iyamuto riyaseng Matinroé Riyolo Langkanana\ 

séuwwa riyaseng Wé Tenri Pakiyu iyanaé ritella 

Matinroé ri Suppa\ séuwa riyaseng Wé Tenri Séwo 

riyaseng mutoi Daéng Toséwo Matinroé ri Makkuring\ 

iyana mana’i Tellumpanuwaé\  

Maksudnya: (maksudnya dalam bahasa Indonesia) 

Wé Passullé Daéng Buléng Datu Bissué bertahta 

sebagai Addatuang Sawitto sekaligus Datu Suppa 

menggantikan ayahnya. Di bersuami di Wajo dengan 

seorang bernama To Patekkeng yang menjabat 

sebagai Cakkuridi Wajo (Dewan Adat Wajo). Mereka 

melahirkan tiga orang ana: satu bernama La Tenri 

Sessu, inilah yang putera mahkota di Suppa yang 

digelar Yang Mangkat di Depan Tangganya, ada juga 

menggelarinya Yang Mangkat di Depan Istananya; 

Kedua bernama Wé Tenri Pakiyu inilah yang digelar 

Yang Mangkat di Suppa; Ketiga bernama Wé Tenri 

Séwo atau Daéng Toséwo Matinroé ri Makkuring, inilah 

yang mewarisi Tellumpanuwaé. 

Adapun hubungan dengan Soppeng, lebuh awal 

dibandingkan dengan kerajaan Bone dan Wajo. Hubungan 

dengan Soppeng terjalin sejak masa Addatuang Sawitto La 

Bangenge yang berbesan dengan Datu Mario ri Wawo di 

Soppeng dengan menikahkan La Boting Langi bin La 

Bangenge dengan anak Datu Mario ri Wawo dan melahirkan 

anak bernama We Tappatana yang mewarisi Mario ri Wawo. 

2. Kejayaan Kedatuan Sawitto 

Kejayaan kedatuan Sawitto dapat dilihat pada pencapaian-

pencapaian yang telah diraih oleh kedatuan tersebut. Dalam 

penjelasan di sini akan diungkapkan 2 (dua) bidang 

pencapaian yakni dalam bidang politik dan ekonomi. 

 

 



Hasaruddin 

121 |  

a) Bidang Politik 

Dalam bidang politik, kedatuan Sawitto menjalin relasi dengan 

kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Relasi itu 

dapat dilihat pada terbentuknya persekutuan Limaé 

Ajatappareng atas inisiatif lima raja yakni: La Paleteyang dari 

Kedatuan Sawitto; La Makkarawi dari Kedatuan Suppa; La 

Pateddungi dari Kerajaan Sidenreng, La Pakollongi yang 

mewakili Kerajaan Rappeng dan Kerajaan Alitta. 

Selain itu, kedatuan Sawitto juga membentuk hubungan 

politik dengan kerajaan Enrekang yang tergabung dalam 

aliansi Massenrempulu. Sawitto juga menjalin relasi dengan 

kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam aliansi 

Tellumpoccoé (Boné, Wajo dan Soppéng).  

Pada sisi lain, khusus untuk wilayah-wilayah pesisir barat 

jazirah Sulawesi, Sawitto yang bekerjasama dengan Suppa 

melakukan serangkaian penaklukan mulai dari Bonto-bonto 

dan Segeri sampai di Toli-Toli. Hal ini bisa dipahami sebagai 

usaha untuk mengamankan jalur-jalur perdagangan sebagai 

sumber kekayaan kedatuan. 

b) Bidang Ekonomi 

Dalam bidang ekonomi, secara umum masyarakat 

Ajatappareng dan masyarakat Sawitto secara khusus 

mewarnai perdagangan poros maritim. Keterlibatan dalam 

dunia perdagangan tersebut telah diungkapkan dalam 

beberapa sumber sumber lontarak. 

Dalam informasi lontarak diketahui bahwa kedatuan 

Sawitto bersama dengan sekutunya yakni kedatuan Suppa 

menguasai sebagian besar daerah pesisir barat pulau 

Sulawesi, dari Bonto-bonto dan Segeri di selatan (Pangkep, 

Sulawesi Selatan) sampai di Toli-toli (Sulawesi Tengah) di 

utara. Sawitto menggunakan kemahiran masyarakat Mandar 

untuk membuat perahu yang tentu digunakan untuk 

kepentingan dagang atau pertahanan. Berikut kutipan 

lontarak tersebut: 
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nyi. wEtu ri. mrjn mutops. sup swito. 

yin mlai. sEbu ktin elworE. soroni. 

tEmaueln. lsiglu. yintu mlai. 

sEbuktin elmoelmo. bulukp. sorosEgi. 

tEmrueln. lsiglu. yiton mlai. 

sEbukti. botoboto. btea. siegri. 

psokorE. sorosE lsiglu tEmrueln. 

pertn nslai mnE tnea. nyi drEea. 

yin peRboln. peRlopin yin piRuai 

soeangdi risup. lopin ailepwjo 

riprEKi asEn. lpiniki ri lowasEn 

lopiea. yiton piRuai lKnea risup. 

lmcpai riswito. asEn slsn. wEn 

riylGi pbit pGGn lmcpai silao 

lKnea risup. nrielel wEneG gKn 

elmoelmo llo mnai ribulu kp gKn 

elworE. llo mutm gKn broko. llo 

mutm buluea ritorj. gKn mmuju llo 

mno. n mEREean musuai kaili. toli. 

ag naidin potnai mkesesn luwu gKn 

toli. toli.126 

Transliterasinya: 

Naiya\ wettu ri\ marajana mutopasa’\ Suppa Sawitto\ 

iyana mmalai\ sebbu katinna Léworeng\ soro’ni\ 

temmarulléna\ La Sigalung\ iyanatu mmalai\ sebbu 

katinna Lémo-Léo\ Bulu’kupa\ soroseggi\ 

temmarulléna\ La Sigalung\ iyatona mmalai\ sebbu 

kati\ Bonto-Bonto\ Bantaéng\ Sigéri\ Passokkoreng\ 

soroseng La Sigalung temmarulléna\ paréntana 

nasalai maneng tanaé\ naiyya Danre’é\ iyyana panré 

bolana\ panré lopinna iyana ppinru’i Soénagading\ ri 

Suppa\ lopinna I Lapéwajo ri Parengki asenna\ La 

Piniki ri Lolowang asenna lopié\ iyatona ppinru’i 

langkana’é ri Suppa\ La Mancapai’ ri Sawitto\ asenna 

 
126Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 

Lontarak Rol 60 No. 7, h. 40. Bandingkan dengan Lontarak Sidenreng 

koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 

h. 167. 
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salassa’é\ wennang riyalangngi pabbintang 

panganganna La Mancapai’ silaong langkana’é ri 

Suppa\ narilélé wennangngé gangkanna Lémo-Lémo 

lalo manai’ ri Bulu’kapa gangkanna Léworeng\ lalo 

muttama gangkanna Baroko\ lalo muttama bulu’é ri 

Toraja\ gangkanna Mamuju lalo mano’\ na Menre’éna 

musu’i Kaili\ Toli\ aga naidi’na ppotanai 

makkasesenna Luwu gangkanna Toli\ Toli\ 

Maksudnya: 

Pada masa kebesaran Suppa-Sawitto, diambil upeti 

wilayah Léworeng ketika La Sigalung kembali, 

diambillah upetinya Bonto-Bonto, Bantaéng, Sigéri, 

Passokkoreng. Ketika La Sigalung kembali, ia 

berpesan meninggalkan semuanya. Adapun Danre’é 

(Mandar) inilah yang menjadi pembuat rumah, 

pembuat perahu. Merekalah yang membuat perahu 

Soénagading di Suppa, I Lapéwajo di Parengki, La 

Piniki di Loloang. Mereka juga yang membuat istana 

Langkana’é di Suppa, La Mancapai’ di Sawitto. Benang 

pengeratnya La Mancapai’ dengan Langkana’é di 

Suppa. Diambillah wilayah Lémo-Lémo, Bulu’kapa 

sampai Léworeng, sampai Baroko, masuk di 

pegunungan di Toraja sampai Mamuju di bagian 

bawah. Orang Mandarlah yang memerangi Kaili, Toli, 

dan kitalah (Ajatappareng) yang berbatasan tanah 

dengan Luwu sampai Toli-Toli.127 

Keterangan lontarak di atas dapat memberikan informasi 

bahwa kedatuan Sawitto bersama dengan sekutunya 

kedatuan Suppa berhasil membentuk kekuatan maritim yang 

tangguh dan berperngaruh di pesisir barat jazirah Sulawesi 

pada awal abad XVI Masehi. Kedatuan Sawitto dengan 
 

127Soénagading, I Lapéwajo dan La Piniki merupakan nama-nama 

perahu kerajaan di Ajatappareng. Adapun Mancapai adalah nama istana 

kerajaan Sawitto dan Langkana’é adalah nama istana kerajaan 

Suppa.Sedangkan  Baté Lompo adalah pemegang panji kerajaan 

(panglima perang), lihat Christian Pelras. The Bugis, terj. Abdul Rahman 

Abu dkk., Manusia Bugis, (Jakarta: Nalar bekerjasama dengan  Forum 

Jakarta-Paris 2006), h. 200. 
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kedatuan Suppa berhasil menaklukkan sejumlah negeri dan 

mengambil sebbukati (upeti) terhadap Bonto-Bonto, 

Bantaéng, Segéri, Lemo-Lemo, Passokkoreng, Baroko, Toraja, 

Mamuju, Kaili dan Toli-Toli. 

Lontarak di atas juga memberikan informasi bahwa 

kedatuan Sawitto dan Suppa memerintahkan Mandar untuk 

membuat perahu dan istana yang megah di wilayah 

Ajatappareng. Dengan demikian, penaklukkan wilayah pesisir 

barat jazirah Sulawesi dan beberapa wilayah pedalaman 

Sulawesi oleh kedatuan Sawitto dan Suppa tentu tidak 

terlepas untuk kepentingan ekonomi yakni untuk mengontrol 

perdagangan di sepanjang pesisir barat jazirah Sulawesi. 

Dalam sumber lain yakni Lontar di Mandar juga 

didapatkan keterangan yang sama tentang kebesaran 

kedatuan Sawitto sebagai kekuatan politik pemegang 

hegemoni sebelum kemunculan keraaan Gowa dan kerajaan 

Bone sebagai kerajaan paling berpengaruh di jazirah Selatan 

Sulawesi. Hal tersebut terekam ketika dewan adat Balannipa 

ditanya oleh Pemerintah Inggris di Makassar sebagai berikut: 

mkEdai kmdeG. aiy perGErmu mERE epg 

riaolo mrj. mkEdai mEREea. swito 

riaolo tomrj. rupai swito elelsi 

sobea rigow. rupai gow elelsi 

sobea riboen. mkEdai mkEdeG epkuni 

tGmu mErE ap rupsi boen. mkEdai mErEea. 

ekgekg mrj aiysi riaGoloai ap 

aiy rikE pituea bbn binG tEmcinkE 

rimrjea. tomrjea tEmcin ribaicuea. 

mkEdai ap kuw ememGi ad ntroaeGG 

pua riaolomE. mkEdai mkdeG ea 

ppuaG ribiri elb erwno mupodGi puamu 

arueG riblnip tpaiwi emer maim sig.  

(Makkedai Kamandangnge: iya parengngerammu 

Menrek, pega riolo maraja? Makkedai Menreke; 

Sawitto riolo tomaraja ruppaki Sawitto lelesi sombae ri 

Gowa, ruppaki Gowa lelesi sombae ri Bone. Makkedai 

Makkedangnge; pekkuini tengngakmu Menrek? Apa 
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ruppaksi Bone? Makkedai Menreke; kega-kega 

maraja, iyyasi riangngoloi. Apak iya rikkeng Pitue 

Baqbana Binanga, temmacinnakeng ri marajae, 

tomarajae temmacinna ri baiccuke. Makkedai; apak 

kuwa memengngi ada nataraoangngengngak puang 

riolomeng. Makkadai Kamandangnge; ee 

pappuangang ri Biring Lembang, rewakno masiga 

mupoadangngi puammu arungnge ri Balannipa, 

tampaiwi menrek mai masiga). 

Maksudnya: 

Berkata Komandan (Inggris): menurut ingatanmu 

Mandar, mana yang lebih dahulu besar? Berkata orang 

Mandar; Sawitto pertama Tuan besar. Setelah Sawitto 

hancur berpindah sombae (pengabdian) di Gowa, 

setelah Gowa juga hancur berpindah lagi pada Bone. 

Berkata Komandan; bagaimana pendapatmu 

Mandark arena Bone juga hancur. Jawab Mandar; 

mana-mana yang besar, ke sana lagi kita menghadap 

karena kami Pitu Baqbana Binanga tidak ngiler pada 

kebesaran, yang besar juga tidak ngiler pada 

kekecilan. Katanya: karena begitu memang 

Ketentuan orang-orang tua kami dahulu. Berkata 

Komandan: bagaimana adat kebiasaanmu pada 

Bonemu? Jawab Mandar: yang menjadi kebiasaan 

kami di Bone, hukumnya denda paling besar empat 

puluh. Berkata Komandan: hai Pappuangang di Biring 

Lembang, kembalilah cepat dan katakana pada 

Tuanmu raja Balannipa, panggil dia supaya cepat-

cepat ia menemuiku.128  

 

 

 
128A.M. Mandra dkk, Lontar Mandar, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Direktoral Jenderal Kebudayaan, Direktoral 

Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian dan Pengkajian 

Kebudayaan Nusantara tahun 1991/1992), h. 138.  
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3. Kemunduran Kedatuan Sawitto 

a) Kebangkitan dan Serangan Gowa 

Kemunduran Kedatuan Sawitto sesungguhnya sudah tampak 

pada masa pemerintahan Addatuang Sawitto La Paleteyang. 

Pada masa pemerintahan La Paleteyang ini terjadi perang 

antara kedatuan Sawitto dengan kerajaan Gowa dibawah 

pemerintahan Karaeng Tunipallangga Ulaweng. 

Karaeng Tunipallangga Ulaweng mulai menata dan 

mengambangkan Gowa dari kerajaan agraris menjadi 

kerajaan maritim. Salah satu langkah Tunipallangga Ulaweng 

adalah memusatkan pemerintahan Gowa dari pedalaman di 

Tamalate ke pesisir di Sombaopu. Ia membangun kota 

pelabuhan Sombaopu sebagai pusat niaga bagi para 

pedagang dari berbagai wilayah. 

Upaya pengembangan pelabihan Sombaopu di kerajaan 

Gowa menjadi pusat perdagangan di bawah pemerintahan 

Karaeng Tunipallangga Ulaweng menimbulkan konflik dengan 

kedatuan Sawitto sebagai kerajaan yang menguasai wilayah 

pesisir barat Sulawesi. Puncak dari konflik itu adalah 

terjadinya perang antar kerajaan Gowa dengan kedatuan 

Sawitto.  

Menurut keterangan Lontarak Akkarungeng Sawitto 

bahwa tiga kali kerajaan Gowa melakukan penyerangan ke 

wilayah kedatuan Sawitto. Penyerangan pertama dan kedua 

mampu dihalau oleh Sawitto, namun pada penyerangan yang 

ketiga pasukan Gowa berhasil menawan Addatuang Sawitto 

La Paleteyang bersama permasiurinya. 

aiynea adtuwt lpelety riysE 

mkcow nripuji ripbnuwn. nriysEn 

torisoPea. ri swito. ± tau 1546 M. naEK 

tonro mGRo kreaeG rigow riysEeG 

aimriaogau dea boto toniplg 

aulwE dea boto mealo no etriwi tn 

pbiri. mealoai mpGRo. npuatai. 

aiyerg nlai lili pesajiGE. nsb 

mtEdE ebetn psiaunon swito ned 
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nauelai ruPai ebetn toswitoea. 

ap aEK towrnin swito riysE toelGo 

sibw tokip. aiynro duwea towrnin 

swito ed nauelai bliea sauai. ewk 

duw ewk tEluni rietri rigow. 

ntEnauelai pGRoai. nkEdn boto 

elpGE rikreaeG. medecGi nerko 

naowGiwi kreaeG ebetn toswitoea. 

ag netn paimE kreaeG nnoriwi swito 

npurilopiyGi aow. naiy ltun 

riswito nrpini tEG bEni wEni ps swito 

nsuro kreaeG mPoriwi aow aolon 

ebetn toswitoea. ainp pd lisu 

noprimE nori lopin mKsea. npd 

lloni tauea lao ripsea nelpn 

mpulu aow. ap mealoai lao 

mblC. gKn mau ebetn nrutu ton. 

nlpn ebeteG. nedto tau lisEn 

ebeteG ap pd laowi blCai 

aown. nmau toelGo sibw tokip 

lao toai ripsea mpaisEn mKsea 

mkEd lobni ebetn tosiwo pur toni 

npolp. msuroni kreaeG emeR tmaiwi 

mtEruni mKsea emeR ri llE ebet nlliGi 

adtuat riswito nbwai lao mnai 

silaow kreaeG nripCjin plili bEsi 

rituRuan gow swito.
 129

 

Transliterasinya:  

Iyanaé addatuwatta La Palétéyang riyaseng makacowa 

naripuji ri pabbanuwana\ nariyasengna Torisompaé\ ri 

Sawitto\ ± taung 1546 M.naengka tonaro manganro 

Karaéngngé ri Gowa\ riyasengngé I Manrio Gau Daéng 

Bonto Tonipallangga Ulaweng Daéng Bonto mélo no’ 

tériwi Tana Pabbiring\ maélo’i mappanganro\ 

napuatai\ iyarega naalai lili passéajingeng\ Nasaba 

matedde bénténgna passiunona Sawitto nadé naulléi 

 
129Haji Paewa, Lontarak Akkarungeng Sawitto, h. 11-12.  
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passiunona Gowa sisengiwi\ duwa telluni uraga 

nagaukengngi nadé naulléi rumpai bénténgna to 

Sawittoé\ afa engka towaranina Sawitto riyaseng 

Toléngo sibawa Tokipa\ iyanaro duwaé towaranina 

Sawitto dé naullei balié sau’i\ wékka duwa wékka 

telluni ritériwi ri Gowa\ natennaulléi panganroi\ 

Nakkedana Bonto Lémpangeng ri Karaengngé\ 

madécéngngi narékko naowangiwi karaéngngé 

bénténgna toSawitto’é\ aga natténa paimeng 

Karaengngé nanoriwi Sawitto napurilopiyangngi 

owang\ naiya lattu’na ri Sawitto narapi’ni tengnga 

benni wenni pasa Sawitto nasuro karaéngngé 

mamporiwi owang olona bénténgna to Sawittoé\ 

inappa pada lisu no parimeng no ri lopina Mangkasaé\ 

napada laloni tauwé lao ri pasa’é naléppangna 

mappulung owang\ apa maélo’i lao mabbalanca\ 

gangkanna mau bénténgna naruttung tona\ 

nallappana bénténgngé\ nadé’to tau lise’na 

bénténgngé afa pada laowi balancai owanna\ namau 

Toléngo sibawa Tokipa lao toi ri pasa’é nappaissengna 

Mangkasaé makkeda lobbangni bénténgna to Sawitto 

puratoni napolappa\ massuroni karaéngngé ménré 

tamaiwi matteruni Mangkasaé ménré ri laleng bénténg 

nalalingngi Addatuatta ri Sawitto nabawai lao manai’ 

silaowang Karaéngngé naripancajina palili bessi 

ritunruanna Gowa Sawitto\ 

Maksudnya: 

Inilah Addatuang La Paleteyang orang yang pemurah 

dan dicintai oleh rakyatnya, ia digel Torisompa di 

Sawitto. Tahun 1546 M. datanglah Karaengnge ri 

Gowa bernama I Manrio Gau Daeng Bonto 

Tonipallangga Ulaweng. Daeng Bonto hendak 

menyerang Tanah Pabbiring ia berkeinginan 

menaklukkannya ataumemperbudaknya ataukah 

menjadikannya negeri sahabat. Karena kuatnya 

benteng pasukan Sawitto sehingga tidak mampu 

ditembus oleh pasukan Gowa. Telah beberapa usaha 

yang dilakukan tapi belum mampu membobol 
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bentengnya orang Sawitto, sebab ada pemberaninya 

Sawitto bernama Tolengo dan Tokipa. Itulah dua 

pemberani Sawitto yang tak mampu ditaklukkan oleh 

musuh, berkali-kali diserang oleh Gowa tak mampu 

juga menundukkannya. Berkata Bonto Lempangeng 

kepada Karaengnge: akan lebih baik Karaeng kalau 

kita menghamburkan owang (uang) di depan 

bentengnya orang Sawitto. Maka turunlah ke Sawitto 

(pasukan Gowa) dengan membawa owang di 

perahunya. Mereka tiba di Sawitto pada tengah 

malam, bertepatan dengan malam pasarnya orang 

Sawitto, maka Karaengnge memerintahkan untuk 

menghamburkan uang di depan bentengnya orang 

Sawitto kemudian kembali ke perahunya orang-orang 

Makassar. Besoknya berdatanganlah orang ke pasar 

maka mereka singgah memungut uang karena mereka 

ingin berbelanja, sehingga mengakibatkan runtuhnya 

benteng, ratalah benteng tersebut, kosonglah benteng 

oleh penjaganya karena mereka pergi membelanjakan 

uangnya, termasuk Tolengo dan Tokipa pergi ke pasar, 

melaporlah orang Makassar bahwa telah kosong 

bentengnya orang Sawitto dan telah diratakan pula, 

maka Karaengnge memerintahkan untuk memasuki 

benteng untuk menawan Addatuatta ri Sawitto 

kemudian dibawa kepada Karaengnge. Maka 

dijadikanlah palili bessi (daerah bawahan/pengaruh) 

Gowah Sawitto. 

Kemenangan Gowa tersebut menjadi titik kemunduran 

kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng khususnya 

kedatuan Sawitto. Posisi kedatuan Sawitto sebagai pemegang 

hegemoni di pesisir barat Sulawesi digantikan oleh oleh 

kerajaan kembar Gowa-Tallo (Makassar). Sejalan dengan 

pendapat ini, Lontar Mandar memberikan informasi yang 

sama bahwa yang pertama besar di wilayah setempat adalah 

Sawitto, Sawitto mengalami kemunduran maka tampillah 

Gowa menggantikannya, dan Gowa mengalami kekalahan 

pada Perang Makassar, maka muncullah kerajaan Bone 

sebagai kerajaan utama/besar di Sulawesi Selatan. 
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(mkEdai kmdeG. aiy perGErmu mErE. epg 

riaolo mrj. mkEdai mErEea swito 

riaolo mrj. rupai swito elelsi 

sobea rigow. rupai gow elel 

si sobea riboen) 

Makkedai Kamandangnge: iya parengngerammu 

Menrek, pega riolo maraja? Makkedai Menreke; 

Sawitto riolo tomaraja rumpakki Sawitto lelesi sombae 

ri Gowa, ruppaki Gowa lelesi sombae ri Bone.  

Maksudnya: 

Berkata Komandan (Inggris): menurut ingatanmu 

Mandar, mana yang lebih dahulu besar? Berkata orang 

Mandar; Sawitto pertama Tuan yang besar. Setelah 

Sawitto hancur berpindah sombae (pengabdian) di 

Gowa, setelah Gowa juga hancur berpindah lagi pada 

Bone.130 

b) Perang Makassar 

Kemunduran kedatuan Sawitto selanjutnya adalah ketika 

terjadi Perang Makassar. Perang Makassar adalah 

peperangan antara Kesultanan Makassar (Gowa-Tallo) yang 

dibantu oleh sekutu-sekutunya melawan maskapai dagang 

bangsa Belanda yang bernama VOC (Verenigde Oast Indishe 

Compagnie) dan sekutu-sekutunya. 

 Kedatuan Sawitto melibatkan diri dalam peperangan 

tersebut membantu Sultan Hasanuddin melawan VOC dengan 

sekutu-sekutunya, mengakibatkan perang Makasssar ini 

menjadi suatu peperangan besar dan terberat yang pernah 

dihadapi VOC Belanda pada abad ke XVII M. peperangan ini 

bukan hanya perang antara Gowa dibawah Sultan Hasanuddin 

dengan VOC Belanda dibawah Speelman, tetapi peperangan 

ini melibatkan semua kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, 

Barat dan Tenggara.  

 
130A.M. Mandra dkk, Lontar Mandar, h. 138. 
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Bahkan melibatkan juga kerajaan-kerajaan yang ada di 

Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti Bima, Dompu dan 

Sumbawa, dan kerajaan-kerajaan yang ada di Kepulauaan 

Maluku, Ternate, Tidore dan lain-launnya.  

Pada peperangan tersebut, VOC Belanda bersekutu 

dengan Bone dan Soppeng, Turatea, Ternate, Buton dan lain-

lain. Sementara Gowa dibantu oleh sekutu-sekutunya seperti 

Wajo, Luwu, Mandar (Balannipa) Sawitto dan lain-lain. 

Memang banyak peserta yang melibatkan diri pada Perang 

Makassar ini sehingga peperangan menjadi semakin dahsyat. 

Kedahsyatannya dianggap oleh Speelman (Pemimpin Perang 

VOC Belanda) sebagai perang terdahsyat di Asia Tenggara 

yang pernah dihadapi oleh VOC Belanda.  

Sebagai gambaran dari peperangan tersebut. Berikut 

adalah kutipan dari catatan Speelman ketika perang merebut 

salah satu benteng pertahanan Gowa yakni Sombaopu. 

Mereka bertempur dengan api dan batu; mereka 

mempertahankan diri dengan tombak; mereka 

bergerak maju dengan saling mendorong satu sama 

lain, dan dengan bambu mereka menangkap moncong 

senapan sehingga harus dibebaskan dengan pedang 

dan badik. Tidak kurang anak panah dan jarum sumpit 

beracun; jambangan berisi api terus menerus 

melayang di mana-mana, dan banyak di antara 

kepunyaan kami dilempar kembali oleh musuh dan 

menyebabkan kerusakan. Jambangan berisi api ini 

menahan peluru senapan di kedua pihak dan meriam 

ditembakkan tak henti-hentinya ke lubang dinding 

Sombaopu. Granat dan mortir berat juga ditembakkan 

dan menciptakan kesan yang sangat menyenangkan. 

Kesemuanya ini menciptakan music yang indah 

sehingga sulit untuk mengetahui, mempercayai, 

bahwa malam itu adalah malam yang sangat 

mengerikan, yang suaranya tidak pernah didengar 

sekalipun oleh veteran di Eropa. Dari pihak kami 

terdapat 5.000-6.000 bubuk mesiu yang digunakan di 

darat dan 30.000 peluru senapan ditembakkan, 

disamping itu 200 jambangan api dan enam puluh 
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tujuh puluh granat. Hampir tidak ada istirahat, hanya 

antara pukul 2 dan 3 pagi pihak musuh, yang telah 

mengumpulkan kekuatan besar, beristirahat sejenak. 

Namun lima belas menit kemudian pertempuran 

berlangsung lagi, bahakn lebih ganas dari pada 

sebelumnya…sekitar pukul 4 pagi mereka 

berhamburan ke depan dengan kemarahan 

meluap…131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterlibatan Sawitto dalam peperangan ini membantu 

Gowa karena Sawitto adalah daerah pengaruh kerajaan Gowa 

dengan statusnya sebagai lili passeanjingeng (Negeri Sahabat 

yang Setia). Sebagai lili passeanjingeng, maka Sawitto 

berkewajibatan membantu kerajaan Gowa. Bantuan tersebut 

 
131Leonard Y. Andaya, The Heritage of Arung Palakka: A History of 

South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century, terj. Nurhady 

Simorok, Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, h. 

163. 

Gambar 13. Lukisan Perang Makassar 
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ada dua yang tercatat dalam Lontarak Akkarungeng Sawitto 

yakni saleppang sumpu dan saleppang kanna (menyediakan 

logistic dan menyediakan tentara ketika terjadi peperangan. 

Hal inilah yang mengharuskannya Sawitto menyediakan 

logistik dan tentara bilamana Gowa membutuhkan karena 

Sawitto telah ditaklukkan oleh Gowa pada masa Raja Gowa 

Tunipalangga Ulaweng. Sehingga Addatuang Sawitto ke XII 

Mattoraja (La Toraja) melibatkan diri dalam perang Makassar 

membantu Sultan Hasanuddin melawan VOC Belanda, 

meskipun pada akhirnya kalah perang yang mengakibatkan 

banyak kerugian pada Sawitto. 

Dalam perang Makassar abad XVII M. laskar Kerajaan 

Sawitto dibawah pimpinan Sullewatang Sawitto pernah 

menduduki salah satu kerajaan sekutu VOC Belanda yaitu 

Kerajaan Soppeng. Alasan dari kedatuan Sawitto menyerang 

dan menduduki Soppeng karena Soppeng adalah sekutu 

utama VOC Belanda dalam Perang Makassar.  

Laskar Sawitto menjadikan Masjid Agung Soppeng 

sebagai markas mereka. Maka orang-orang Soppeng 

berusaha untuk merebut kembali negeri mereka dibawah 

pimpinan Arung Bila, Arung Appanang dan Arung Belo, 

sehingga terjadilah peperangan antara Soppeng dengan 

Sawitto. Peperangan ini berakhir dengan kekalahan Sawitto 

dimana 30 orang Soppeng langsung menggendor pintu masjid 

yang didalamnya terdapat laskar Sawitto sedang tertidur lelap 

dsn diluar masjid ratusan laskar Soppeng menunggu, setelah 

pintu terbuka berhamburanlah laskar Sawitto keluar masjid 

dan langsung disambut dengan tombak dan pedang oleh 

laskar Soppeng yang telah menunggu di luar masjid.132 

Perang Makassar ini berakhir dengan kekalahan Gowa 

dan sekutu-sekutunya yang mengakibatkan Sawitto jatuh 

pada kekuasaan Kerajaan Bone sebagai sekutu utama VOC 

Belanda. Penyerahan daerah-darah pengaruh kekuasaan 

Gowa menjadi tuntutan VOC Belanda terhadap penguasa 

pemerintah kerajaan Gowa pada perundingan di kampong 

 
132Abdur Razzak Daeng Patunru. Sejarah Bone, h. 157. 
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Bungaya yang kelak dikenal menjadi Perjanjian Bungaya. 

Tuntutan-tuntan tersebut, singkatnya sebagai berikut:  

1. Menghargai dua perjanjian sebelumnya (1660 M.) 

yang dibuat Jacob Cau di Makassar dan Karaéng Popo 

di Batavia. 

2. Segera mengembalikan seluruh orang Belanda yang 

sejak dulu hingga sekarang melarikan diri ke 

Makassar. 

3. Mengambalikan seluruh meriam, peralatan dan lain-

lainnya yang tersisa dari kapal Leuuwin dan Walvisch 

yang kini masih ada di Makassar. 

4. Mengadili semua yang bertanggung jawab terhadap 

pembunuhan yang terjadi. 

5. Mengamankan seluruh utang yang masih harus 

dibayar pada Kompeni. 

6. Bebaskan dan hilangkan seluruh kekuasaan atas 

Tanah Bugis, sekutu Kompeni. 

7. Serahkan kepada Kompeni dan sekutunya seluruh 

daerah yabg direbut selama perang ini (Makassar). 

8. Bebaskan Turatéa dari kekuasaan Kerajaan Gowa. 

9. Bayar ganti rugi akibat kerusakan terhadap rakyat dan 

harta Sultan Ternaté di Sula, bebaskan seluruh wilayah 

yang selama ini dikuasai Yang Mulia sejak lama, dan 

bayar kompensasi untuk lima belas meriam dan 

senjata-senjata yang lebih kecil yang diambil di Sula. 

10. Bayar kompensasi atas penjarahan yang dilakukan 

pada ekspedisi di Butung. 

11. Lepaskan kekuasaan atas Bima dan serahkan kepada 

Kompeni. 

12. Batasi pelayaran orang Makassar dan permintaan 

mereka untuk izin lewat. 

13. Batalkan hak berdagang orang Makassar ke seluruh 

orang berkebangsaan Eropa untuk selama-lamanya. 

14. Serahkan hanya kepada Kompeni perdagangan 

pakaian dan barang-barang Cina. 

15. Hancurkan seluruh benteng Makassar kecuali 

Sombaopu. 
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16. Serahkan ha katas benteng utara, Ujung Pandang 

kepada Kompeni dan tidak lagi mencampuri urusan 

orang-orang yang akan tinggal di sana. 

17. Perdagangan bebas bea bagi Kompeni. 

18. Tidak membangun lagi benteng baru tanpa 

persetujuan Kompeni. 

19. Bayar kompensasi pada Kompeni terhadap kerusakan 

barang-barang akibat perang. 

20. Serahkan Sultan Bima dan “kaki tangannya” 

21. Serahkan Karaéng Bontomarannu. 

22. Mengesahkan koin Belanda, besar dan kecil, di 

Makassar. 

23. Tidak memberi bantuan langsung ataupun tidak 

langsung kepada Wajo, Bulo-Bulo dan Mandar, karena 

negeri-negeri ini telah melakukan kesalahan terhadap 

Kompeni. 

24. Membayar denda kepada Kompeni 1.500 budak atau 

yang senilai dengan itu. 

25. Kompeni akan memberikan bantuan dan 

persahabatan kepada orang Makassar dan sekutunya. 

26. Gowa harus mengirim orang-orang terkemuka dari 

pemerintahannya untuk berangkat ke Batavia dengan 

Speelman untuk meminta konfirmasi atas perjanjian 

ini dari Gubernur Jenderal dan, jika dia menginginkan, 

orang-orang ini akan tinggal di Batavia sebagai 

sandera.133 

Tuntutan-tuntutan tersebut di atas akhirnya disepakati 

pada hari Jumat 18 November 1667 M. oleh VOC-Kesultanan 

Makassar yang ditanda-tangani bersama oleh kedua pihak. 

Antara pukul satu dan dua siang, Sultan Hasanuddin datang 

untuk mengikuti perundingan dan diberi penyambutan sesuai 

dengan cara resmi Makassar. Atas dasar ketidakmampuan 

 
133Leonard Y. Andaya, The Heritage of Arung Palakka: A History of 

South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century, terj. Nurhady 

Simorok, Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, h. 

124-125. 
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pemerintahan Makassar untuk memenuhi tuntutan VOC maka 

pihak VOC menambahkan tiga pasal baru.134 

Ketiga pasal tambahan tersebut yakni berhubungan 

dengan pemain terompet VOC yang melarikan diri ke pihak 

Inggris. Pihak Inggris di Makassar menyembunyikannya 

dengan alasan ia adalah keturunan Inggris. Speelman 

mendesakkan pasal 27 tentang orang Inggris akan dianggap 

musuh di wilayah musuh dan barangnya harus disita. Pasal 28 

menguatkan pasal 20-21 yang menuntut Karaéng 

Bontomarannu dan Sultan Bima harus diserahkan dalam 

sepuluh hari atau menyerahkan putera tertua mereka sebaagi 

sandera. Pasal 29, VOC meminta ganti rugi sejumlah 400.000 

rial tetapi ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Namun akhirnya, 

dicapai kompromi pembayaran sejumlah 100.000 rial yang 

harus dibayar selama lima musim angin berurut-turut.135 

Dengan dimasukkan ketiga pasal baru tersebut maka, 

pada akhirnya tercapailah persetujuan damai yang terdiri dari 

tiga puluh pasal yang dalam kepustakaan lokal disebut 

Ceppaé ri Bungaé (Bugis)/ Cappaya ri Bungaya (Makassar) 

atau Het Bongaisch Verdrag dalam bahasa Belanda dan 

dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perjanjian Bungaya. 

Adapun point dari Perjanjian Bungya tersebut kini menjadi 29 

pasal, yakni:  

1. Menyetujui Perjanjian-perjanjian pada 19 Agustus 

dan 21 Desember 1660. 

2. Semua pegawai-pegawai bangsa Eopa (Belanda) dan 

rakyat Belanda yang ada di Sombaopu yamg menjadi 

tawanan atau lari menyeberang kepada kerajaan 

Gowa harus diserahkan kepada Kompeni Belanda. 

3. Semua barang-barang yang telah disita oleh 

pemerintah kerajaan Gowa yang berasal dari kapal-

kapal Belanda yangpernah atau telahkandas dan 

 
134M. Rafiuddin Nur, Lontara’na Soppéng; Dari Kerajaan Kembar 

Menuju Kabupaten, h. 155. 

135Leonard Y. Andaya, The Heritage of Arung Palakka: A History of 

South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century, terj. Nurhady Simorok, 

Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, h. 129. 
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dirusakkan harus diserahkan kepada Kompeni 

Belanda. 

4. Orang-orang yang bersalah karena telah melakukan 

pembunuhan atas orang diri Belanda dan mereka 

yang telah meruskkan kapal-kapal Belanda akan 

dihukum di hadapan residen Belanda di Jumpandang. 

5. Orang-orang yang berutang kepada orang Kompeni 

harus membayar lunas segala utangnya dalam tempo 

satu tahun. 

6. Orang-orang Portugis dan orang-orang Inggris harus 

meninggalkan Makassar sebelum akhir tahun. Sultan 

tidak boleh meluaskan bangsa-bangsa Eropa lain 

berdagang di dalam daerah kerajaannya, pu tidak 

boleh menerima duta-duta dari mereka itu. 

7. Hanya kepada Kompeni saja diberikan hak untuk 

menjual di Jumpandang barang-barang impor yang 

penting. Pelanggar-pelanggar hukum akan dihukum 

dan barang-barang yang bersangkutan akan disita 

untuk kepentingan Kompeni. Kain-kain yang dibuat di 

daerah-daerah pesisir timur dari Jawa tidak termasuk 

dalam larangan itu. 

8. Kompeni bebas dari semua bea dan kewajiban-

kewajiban pada pemasukan dan pengeluaran 

barang-barang. 

9. Orang-orang Makassar tidak boleh berlayar selain 

dari pada ke Bali, Jawa, Betawi, Bantam, Jambi, 

Palembang, Johor dan Borneo, untuk mana mereka 

harus mempunyai surat pas. 

10. Benteng-benteng pertahanan Barombong, 

Pana’kukang, Garassi, Mariso dan lain-lainnya harus 

dirombak. Juga tidak boleh, dimana pun, didirikan 

benteng pertahanan baru. Hanya benteng Sombaopu 

yang besar itu akan tinggal untuk kerajaan Gowa. 

11. Benteng Jumpandang bersama perkampungan dan 

tanah yang termasuk lingkungannya diserahkan 

kepada Kompeni. Loji Kompeni akan didirikan 

kembali. 

12. Mata uang Belanda berlaku di Jumpandang. 
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13. Sultan akan membayar kepada Kompeni ongkos 

perang sebesar 250.000 ringgit, ditambah dengan 

denda yangterdiri dari 1000 orang budak laki-laki dan 

perempuan yang muda, sehat dan dewasa atau uang 

sejumlah harga dari budak-budak tersebut. 

14. Kerajaan Gowa harus menyerahkan Bima dan 

daerah-daerah taklukkannya kepada Kompeni. 

15. Sultan akan berusaha menyerahkan raja Bima, raja 

Dompu, raja Tambora dan raja Sanggar yang 

semuanya telah mengadakan pembunuhan kepada 

orang-orang Belanda di Bima. Juga Karaéng 

Bontomarannu harus diserahkan kepada Kompeni. 

16. Sultan harus melepaskan segala haknya atas Buton. 

17. Sultan harus melepaskan segala haknya atas pulau-

pulau Sula dan lain-lain pulau yang termasuk 

kekuasaan Ternate, seperti: Selayar, Muna dan 

seluruh daerah-daerah di pesisir timur Sulawesi, yaitu 

mulai dari Sanana sampai Manado, kepulauan 

Banggai, Gapi dan lain-lainnya yang terletak antara 

Mandar dan Manado, seperti Lambagi, Kaidipan, 

Buwol, Toli-Toli, Dampelas, Balaisang, Solengsak dan 

Kaili. 

18. Pemerintah kerajaan Gowa harus melepaskan 

kekuasaannya atas kerajaan Boné dan kerajaan 

Luwu dan harus berjanji untuk memerdekakan Datu 

Soppéng dari pengasingannya. 

19. Pemrrintah kerajaan Gowa selanjutnya akan 

mengakui raja Laiya dan Bangkala bersama seluruh 

Turatéa dan Bajéng dan daerah taklukannya, yang 

kesemuanya sementara dalam peperangan telah 

datang kepada Kompeni, sebagai raja-raja yang 

bebas tanpa penguasaan atas mereka. 

20. Semua negeri yang dalam peperangan dikalahkan 

oleh Kompeni bersama sekutu-sekutunya, terhitung 

mulai Bulo-Bulo sampai Bungaya akan menjadi dan 

tetap sebagai negeri-negeri milik yang telah 

dimenangkan oleh Kompeni bersama sekutu-

sekutunya menurut hukum perang, kemudian 

bilamana Arung Bakke dan Arung Appanang datang 
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maka negeri-negeri tersebut akan diperlakukan 

sesuai dengan hak Kompeni atas daerah-daearh di 

sebelah utara Makassar. 

21. Pemerintah Kerajaan Gowa menyatakan akan 

melapaskan haknya ats Wajo, Bulo-Bulo, dan Mandar 

yang kesemuanya dianggap durjana terhadap 

Kompeni dan sekutu-sekutunya dan negeri-negeri 

tersebut akan diperlakukan oleh Kompeni dan 

sekutu-sekutunya menurut kehendak Kompeni. 

22. Pemerintah kerajaan Gowa akan menutup negerinya 

untuk bangsa-bangsa lain. Bilamana pemerintah 

kerajaan Gowa tidak mampu menolak mereka itu 

tinggal Jumpandang, maka pemerintah kerajaan 

Gowa akan meminta bantuan Kompeni yang ia akui 

sebagai pelindungnya dengan kewajiban selanjutnya, 

bahwa ia akan membantu Kompeni terhadap musuh-

musuh Kompeni dan ia tidak akan mengadakan 

permusyawaratan-permusyawaratan dengan negara-

negara yang berperang dengan Belanda. 

23. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, maka 

dibuatlah olah Sultan bersama pembesar-pembesar 

kerajaannya suatu perjanjian perdamaian, 

persahabatan dan persekutuan, di dalam mana 

termasuk raja-raja dari Ternate, Tidore, Bacan, Buton, 

Boné, Soppéng, Luwu, Turatéa, bersama daerah-

daerah takluknya, begitupun Bima dengan tuan-tuan 

tanah dan raja-raja yang kemudian meminta masuk 

dalam persekutuan ini. 

24. Kompeni akan mengambil keputusan di dalam 

perselisihan-perselisihan diantara anggota-anggota 

sekutu. Bilamana ada satu pihak tidak mau 

mengindahkan perantara yang diberikan Kompeni, 

maka semua anggota sekutu memberikan bantuan 

kepada yang lain. 

25. Dua orang terkemuka dari majelis pemerintahan di 

Gowa akan berangkat bersama Speelman ke Betawi 

untuk meminta pengesahan dari Gubernur Jenderal 

atas perjanjian tersebut. Gubernur Jenderal juka 
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dikehendaki akan disuruh tiggal di Betawi dua orang 

putera dari Sultan sebagai jaminan. 

26. Untuk mewujudkan apa yang ditetapkan pada pasal 

6, Kompeni akan angkut orang-orang Inggris bersma 

barang-barangnya ke Betawi. 

27. Untuk mewujudkan apa yang ditetapkan pada Pasal 

15, maka bilamana dalam tempo sepuluh hari raja 

Bima Karaéng Bontomarannu tidak terdapat dan 

diserahkan Kompeni putera-putera mereka harus 

diserahkan kepada Kompeni. 

28. Sultan berjanji akan membayar kepada Kompeni 

250.000 ringgit sebagai pembayaran ongkos perang 

yang harus dilunasi dalam lima musim berturut-turut. 

29. Perjanjian ini ditanda-tangani di atas sumpah pada 

hari Jumat tanggal 18 November 1667 di Bungaya.136 

Kekalahan Gowa dan sekutunya dalam perang Makassar 

dan keterlibatan Sawitto membantu Gowa mengakibatkan 

Sawitto banyak mengalami penderitaan dan menjadi daerah 

yang masuk dalam kekuasaan kerajaan Bone. Dalam 

Lontarak Akkarungeng Sawitto dikatakan sebagai berikut: 

mtorj mtol adtuw riswito eselai 

ainn. yin adtuw ednripau wijn. 

meagto sukr naoloai arjeG. ap 

elelsi aGoloweG lao riboen. ag 

nyi pewlain boenn jEloai 

adtuweG.
137

 

Transliterasinya: 

Mattoraja mattola addatuwang ri Sawitto sélléi 

inanna\ iyana addatuwang dé’ naripau wijanna\ 

maégato sukkara’ naoloi arajangngé\ apa’ lélési 

 
136Ahmad Yani, Dampak Perang Makassar terhadap Umat Islam 

Sulawesi Selatan Abad XVII-XVIII, h.169-170; Abd. Razak Daéng Patunru, 

Sejarah Gowa, h. 50-55; Suriadi Mappangara (ed.), Ensilokpedia Tokoh 

dan Peristiwa Sejarah Sulawesi Selatan, (Makassar: Bidang Sejarah dan 

Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sul-Sel, 2012), h. 355-

357.  

137Haji Paewa, Lontarak Akkarungeng Sawitto, h. 18. 
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angolowangngé lao ri Boné\ Aga naiya pawélainana 

Boné-na jelloi addatuwangngé\138 

Maksudnya: 

Mattoraja bertahta sebagai Addatuang (raja) di 

Sawitto, inilah addatuang yang tidak disebutkan 

keturunannya, banyak pula kesukaran yang dihadapi 

kerajaan sebab berpindahnya pertuanan kepada 

Bone. Ketika ia (Mattoraja) meninggal maka Bonelah 

yang menunjuk/menentukan addatuang (di Sawitto).

 

138Ditansliterasi dan diartikan sendiri oleh penulis. 
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BAB V   

PENUTUP 

 

 

 

 

 

1. Kesimpulan 

elahiran Kedatuan Sawitto diawali oleh kedatangan To 

Manurung dari Bacukiki ke wilayah setempat. Sebelum 

kedatangan To Manurung, telah berdiri beberapa 

pemerintahan lokal yang disebut dengan wanuwa atau bate-

bate yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang digelar arung. 

Keempat wanuwa atau bate-bate tersebut yaitu: Tiroang, 

Sekka, Langnga, dan Loloang.  

Pengembangan kedatuan Sawitto telah berlangsung 

sejak era Addattuang Sawitto pertama yakni La Bangenge 

Manurungnge ri Bacukiki. Pengembangan awal tersebut 

dilakukan dengan mengawinkan keturunannya dengan putra-

putri dari kerajaan tetangga kedatuan Sawitto.  

K 
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Perkembangan kedatuan Sawitto selanjutnya adalah 

menjalin kerja sama dengan kerajaan-kerajaan di sekitranya. 

Kerjasama tersebut diwujudkan dengan terbentuknya 

persekutuan Limaé Ajatappareng dan dengan kerajaan 

Enrekang dari persekutuan Massenrempulu. Dengan 

dukungan dari sekutu-sekutunya, maka kedatuan Sawitto 

mampu membentuk kekuatan maritim yang tangguh dan 

berperngaruh di pesisir barat jazirah Sulawesi pada awal abad 

XVI Masehi, sehingga tercatat dalam lontark bahwa wilayah 

pengaruh kekuasaan Sawitto pada saat itu adalah dari Bonto-

bonto dan Segeri di selatan hingga Toli-toli di utara. Puncak 

kejayaan tersebut berakhir ketika kedatuan Sawitto 

mengalami kekalahan dari kerajaan Gowa yang melakukan 

penaklukkan di wilayah setempat pada masa Karaeng 

Tunipallangga Ulaweng. 

2. Implikasi  

Menggali nilai-nilai sejarah lokal adalah salah satu bentuk 

penghargaan dan kecintaaan terhadap tanah air kita, maka 

dari itu diharapkan pengkajian terhadap sejarah lokal tidak 

berhenti pada titik tertentu. 

Untuk memberikan kesadaran tentang pentingnya 

sejarah, maka perlu adanya pemantik pertumbuhan 

kreatifitas penulisan sejarah lokal Bugis-Makassar termasuk 

Kedatuan Sawitto sebagai salah satu rumpun Bugis Makassar 

di Sulawesi Selatan. 

Mengetahui sejarah dan budaya yang diwariskan oleh 

para pendahulu akan mempertebal nasionalisme suatu 

masyarakat maka perlu adanya perhatian terhadap Sejarah 

Lokal termasuk di Sawitto (Pinrang) sebagai salah satu bekas 

kerajaan Bugis kuno di Sulawesi Selatan. 
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