
MAKALAH RINGKAS 

Pappaseng Bugis di Sumbawa: Sebuah Kebertahanan Etnis di Tengah Hegemoni  
Etnis Pribumi  

Syarifuddin 
Kantor Bahasa Provinsi NTB 
Email: attuank@yahoo.com

  

Dalam budaya Bugis, masih dipertahankan petuah-petuah leluhur, salah satunya disebut 
pappaseng. Pappaseng termasuk salah satu ungkapan tradisional Bugis yang dibentuk oleh bahasa 
bijak masyarakatnya. Pappaseng selalu muncul dalam kehidupan masyarakat Bugis sehari-hari. 
Uniknya, pappaseng ini bukan saja digunakan di wilayah asalnya (Tana Hogi, di wilayah Sulawesi 
Selatan), tetapi masih ditemukan dan dipelihara bagi warganya yang telah menetap di wilayah 
pemukiman etnis lain. Salah satunya, ditemukan di pesisir pantai Pulau Sumbawa yang didiami oleh 
dua etnis pribumi, yaitu etnis Samawa (Sumbawa) dan Mbojo (Bima). Akan tetapi, tulisan ini hanya 
mengambil lokasi yang didiami oleh etnis Samawa saja karena di wilayah ini terdapat pemukiman 
orang Bugis paling banyak dibandingkan dengan wilayah yang didiami oleh etnis pribumi Mbojo.  

Etnis Bugis mendiami beberapa kantong wilayah pantai utara Pulau Sumbawa, yakni pada Desa 
Labu Mapin di Kecamatan Alas Barat, Labu Alas di Kecamatan Alas, Labu Kuris di Kecamatan 
Moyo Hilir,  Labu Jontal dan Teluk Santong di Kecamatan Plampang, dan Labu Jambu di Kecamatan 
Terano. Kantong-kantong pemukiman itu hanya berupa kampung yang merupakan bagian dari desa 
yang sebagian besar dihuni juga oleh etnis pribumi. Perbandingan wilayah geografis pemukiman 
tersebut, secara otomatis memunculkan juga jumlah penduduk paling banyak dibandingkan dengan 
etnis Bugis. Artinya, etnis pribumi merupakan penduduk mayoritas, sedangkan etnis Bugis adalah 
etnis minoritas dalam berbagai wilayah demografi desa yang ada di wilayah kabupaten itu. Desa itu 
pun sekaligus dipimpin oleh seorang yang berasal dari warga etnis pribumi. Hal itu dibarengi oleh 
gempuran bahasa dan budaya etnis pribumi terhadap etnis Bugis, salah satunya berupa penamaan 
semua desa di wilayah huni etnis Bugis tersebut menggunakan bahasa pribumi (Samawa). Nama-
nama desa tersebut pada mulanya bukan merupakan bahasa Bugis, namun karena etnis tersebut 
tinggal di wilayah desa yang bersangkutan maka nama-nama tersebut disesuaikan dalam sistem 
fonetik bahasa Bugis, labu mapin menjadi labuang maping, labu alas menjadi labuang alasa, labu 
kuris menjadi labuang kurisi, labu jontal menjadi labuan jontala. Sebaliknya, nama santong dan 
jambu tetap dalam pengucapannya karena kedua nama tersebut langsung berfonem akhir konsonan 
/ng/ dan vokal /u/ yang merupakan ciri khas sistem fonetik akhir bahasa Bugis. Artinya, penamaan 
desa itu aslinya bukan berasal dari bahasa Bugis tetapi kemudian dibugiskan apabila yang digunakan 
dalam bahasa Bugis. Kondisi inilah yang merupakan wujud hegemoni etnis pribumi mulai dari sistem 
geografi, demografi, politik, budaya sampai sistem bahasanya.  

Adanya kontak bahasa dan juga budaya antara etnis pendatang dengan etnis pribumi sedikit 
banyak terjadi konvergensi. Konvergensi yang terjadi dalam setiap kontak dalam satu wilayah 
biasanya yang lebih dominan berpengaruh adalah etnis mayoritas dibandingkan etnis minoritas. Akan 
tetapi, adanya kontak budaya dan bahasa yang dialami orang Bugis di Sumbawa tidak mengalami 
perubahan. Kebertahanan etnis Bugis di berbagai wilayah pantai Pulau Sumbawa dikarenakan dalam 
budayanya diyakini ada petuah-petuah leluhur berupa pappaseng. Pappaseng ini dijadikan pedoman 
dalam kehidupan sehari-hari baik di wilayah asal maupun di pemukiman lain. Pedoman hidup yang 
ada merujuk pada berbagai orientasi nilai budaya, yaitu mengajarkan tentang hidup, menjalin 
hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan pemanfaatan sumber daya 
mereka dalam berkarya. Adapun hakikat hidup orang Bugis adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, 
kebijaksanaan, kehormatan, kesabaran, dan keamanan, serta selalu mengikuti perubahan yang terjadi. 
Dalam kehidupannya baik bagi setiap warga ataupun yang ada hubungannya dengan orang lain, etnis 
Bugis selalu berdasarkan pada hakikat hidup tersebut sehingga mereka selalu mendapatakan 
kelancaran dalam berbagai aspek kehidupan di wilayah etnis pribumi.  

Dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia, etnis Bugis melaksanakannya dengan cara 
saling mengasihi, memupuk kebersamaan, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak mengikuti jejak 



orang jahat. Etnis Bugis juga tidak berambisi untuk meraih kekuasaan di wilayah orang lain, namun 
selalu memberikan kesempatan kepada pemilik wilayah atau etnis lain sebagai pemimpin di wilayah 
huni mereka. Dengan hakikat hubungan ini akan meminimalkan terjadinya konflik sehingga selalu 
terjalin hubungan harmonis di antara mereka. Dalam sejarah kedatangan sampai pada pergantian 
beberapa generasi, belum pernah terjadi konflik antara etnis Bugis dengan etnis pribumi. Perilaku-
perilaku etnis Bugis yang disesuaikan dengan pappaseng itu membuat etnis pribumi menerima 
kedatangan dan menghargai keberadaan dan perkembangan di wilayah mereka sampai sekarang.  

Pappaseng juga mengajarkan tentang pemanfaatan dan peningkatan sumber daya manusia 
dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam berkaya, etnis Bugis selalu mengajarkan tentang 
keseriusan, strategi, dan semangat kerja. Perilaku ini selalu muncul agar hasil yang dicapai sesuai 
dengan harapan. Dengan hakikat karya ini, etnis Bugis tidak pernah merasa terbebani dan selalu 
mendapatkan kemudahan dalam menjalani aktivitas hidup sehari-hari baik di wilayah asal maupun 
tempat tinggal orang lain apalagi pemilihan wilayah ini didasarkan pada kriteria yang ada pada 
pappaseng untuk mencari nafkah hidup sehari-hari. Untuk itu, sebagian besat warga pribumi yang 
mengenal budaya Bugis menyebutnya sebagai etnis yang pekerja keras dan pantang menyerah. 
Perilaku-perilaku ini dimunculkan untuk menjaga kelancaran roda ekonomi rumah tangganya di mana 
pun mereka berada dan sekaligus menjaga hidup kolektif etnisnya di wilayah orang lain (pribumi) 
sampai sekarang. Upaya itu dilakukan melalui perilaku-perilau yang berdasarkan nilai budaya dan 
penempatan serta penegasan diri sebagai etnis pendatang dengan penggunaan medium bahasa etnis 
pribumi dalam berkumnikasi di antara etnis lain (di samping bahasa Indonesia) dan mengahargai serta 
mengikuti juga semua peraturan adat setempat di samping norma-norma budayanya. Adanya upaya 
mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari warga pribumi itu sehingga etnis Bugis diterima oleh 
etnis Sumbawa. 

Penggunaan pappaseng secara terus menerus di wilayah etnis lain sekaligus juga menampilkan 
sistem penggunaan dalam bentuk bahasanya secara rutin. Hal ini secara nirsadar merupakan 
pembertahanan bahasa di wilayah etnis lain. Selanjutnya, dengan perilaku-perilaku yang positif di 
wilayah asing melalui pappaseng itu membuat mereka tetap diterima di tengah kemayoritasan dan 
hegemoni etnis pribumi tersebut. Dengan adanya nilai-nilai yang ada pada pappaseng, etnis Bugis 
dapat memasuki  dunia orang lain sehingga dapat hidup di berbagai wilayah yang ada di Nusantara. 
Adanya pergeseran wilayah dari wilayah asli ke wilayah asing (Samawa, Sumbawa) tidak diikuti oleh 
pergeseran bentuk bahasanya karena pappaseng dijadikan sebagai salah satu sarana untuk 
mempertahankan identitas itu sebagai etnis (bahasa dan budaya) Bugis di tengah hegemoni identitas 
etnis pribumi. Artinya, kebertahanan hidup orang Bugis tidak ditentukan oleh ruang tertentu tetapi 
pemertahanan nilai-nilai budaya yang ada dalam pappaseng itulah yang selalu dipedomani agar tetap 
hidup di dalam ruang itu.   
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