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Abstrak
Salah satu soal utama dalam histroriografi awal Sulawesi Selatan ialah perbedaan
penggambaran Kerajaan Cina, sebuah kerajaan Bugis kuna, dalam sumber sejarah dan
sastra. Dalam sumber sejarah, Cina nyaris tak tampak; dalam sumber sastra kerajaan ini
ternyata besar. Artikel ini memanfaatkan silsilah-silsilah dan geografi wilayah Bugis untuk
merekonstruksi luas bentangan Cina dan tetangganya di utara, Luwu, sebagai dua bagian
yang saling melengkapi dalam sebuah kerajaan yang diperintah oleh satu kelompok
kekerabatan dari leluhur yang sama. Pemahaman baru ini membutuhkan kami menimbang
ulang asal mula kerajaan-kerajaan Bugis yang muncul lebih belakangan seperti Bone,
Soppeng, dan Wajo. Hal ini menantang kami untuk melihat Luwu bukan sebagai tanah asal
peradaban Bugis, tetapi sebagai bagian dari satu kompleks ekonomi dan politik yang
berfokus di kawasan persawahan subur di selatan Danau Tempe.

Pendahuluan
Artikel ini membahas sejarah Orang Bugis, Sulawesi Selatan, sejak 1200 sampai 1600 CE.
Khususnya kami mengarahkan perhatian pada Kerajaan Cina yang nyaris lenyap dari
catatan sejarah. Sulawesi Selatan adalah provinsi bentukan masa moderen, terletak di
jazirah baratdaya Pulau Sulawesi, dan merupakan penghasil beras terbesar di Indonesia
setelah Jawa. Orang Bugis adalah etnis terbesar di kawasan tengah jazirah ini; secara
historis, mereka terbagi dalam sejumlah kerajaan, masing-masing dengan sejarah dan
tradisi sendiri. Istilah kerajaan di sini dipakai untuk menjelaskan domain berpemerintahan
(polities) yang terpusat secara longgar, menempati wilayah-wilayah tertentu, para ahli
arkeologi menyebutnya perkauman kompleks (complex chiefdom). Dalam artikel ini kami
menyarankan bahwa Cina mewakili tahapan awal perkembangan kehidupan politik
kompleks Orang Bugis, ketika kekerabatan masih menjadi aspek sangat penting dalam
kehidupan politik.

Penggambaran kami tentang kerajaan-kerajaan Bugis sebagian besar berasal dari pelbagai
sumber yang ditulis pada abad ke 17 dan 18, ketika kerajaan sudah berkembang
setidaknya selama empat abad dan telah meluas sampai kira-kira mirip dengan batas-batas
wilayah kabupaten bernama sama saat ini. Menulis dengan aksara yang berasal dari India,
awalnya di atas daun lontar lalu kertas, bermula pada kisaran tahun 1400, setelah
beberapa abad Orang Bugis sudah menghasilkan karya tulis yang melimpah, meliputi
aneka genre sejarah semisal silsilah elite, kronik, dan catatan harian. 1 Berdasarkan sumbersumber lokal ini, para peneliti sejarah telah menghasilkan banyak sejarah daerah Sulawesi
Selatan2 dan edisi suntingan dari kronik utama Bugis dan Makasar. 3
Perkembangan tulisan juga berperan melestarikan tradisi yang penting secara kultural,
yaitu tradisi puisi lisan La Galigo, serangkaian episode yang saling terhubung dalam cerita
berseri panjang yang merentang hingga tujuh generasi. 4 Cerita berseri ini dimulai dengan
datangnya mahluk dewata ke bumi dan berakhir dengan kembalinya mereka ke dunia atas
dan dunia bawah, dan mencerminkan sebuah kosmos pra-Islam. Geografi politik La Galigo
sangat berbeda dengan yang bisa dijumpai dalam kronik-kronik abad ke 17 yang mencatat
peristiwa-peristiwa yang merentang ke belakang sampai abad ke 15 dan mungkin sedikit
lebih awal. Sejumlah peneliti mengajukan pendapat bahwa La Galigo menyajikan tahap
awal evolusi politik di semenanjung ini (Abdurrazak 1968; Zainal Abidin 1974; Pelras
1996). Tetapi, senantiasa sulit untuk menyelaraskan gambaran masa awal Sulawesi
Sealatan dalam La Galigo dengan penggambaran dalam naskah silsilah, kronik, dan
sumber-sumber arkeologis.
Lihat Cense 1966; Noorduyn 1961,1965; Caldwell 1988; Caldwell dan Wellen 2016.
Banyak dari karya ini diterbitkan dalam jurnal Bingkisan di Makassar (Ujung Pandang) sejak tahu
1967 sampai 1969 oleh Jajasan Kubudajaan Sulawesi Selatan. Lihat, khususnya, artikel tentang
sejarah Soppeng, Tanete, Sidenreng, Pangkajene-kepulauan, dan Sanrabone oleh Daeng Pattunru
Abdurrazak, dan tentang Soppeng dan Luwuq oleh Zainal Abidin. Sehimpunan lengkap Bingkisan
tersimpan di Canberra di perpustakaan Australian National University dan National Library of
Australia.
3 Noorduyn 1955; Abdurrazak 1964; Wolhoff dan Abdurrahim 1969; Rahim dan Boharima 1975.
4 La Galigo bukan satu karya tunggal, tetapi rangkaian episode yang sebelumnya tersebar secara
lisan. Ceritanya tersusun di seputar tujuh generasi sebuah keluarga dewa, dan seringkali berfokus
pada petualangan tokohnya, Sawerigading, pangeran Luwu, yang menikahi sepupunya Wé Cudaiq,
puteri Cina. Sementara Sawerigading berkelana ke banyak negeri, Luwu dan Cina menjadi lokasi
utama pada bagian-bagian awal cerita epik ini. Kini La Galigo bertahan dalam bentuk tertulis
disusun dalam bahasa sastrawi yang cuma bisa dipahami sedikit orang. Kealpaan kata-kata serapan
dari Arab dan nyaris lenyapnya perujukan terhadap Islam menyiratkan bahwa bahasa La Galigo
sudah rampung berkembang sebagai tradisi lisan sebelum 1600, setelah itu sebagian besar Orang
Bugis memeluk agama Islam.
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Bagian-bagian awal La Galigo berlatar dua kerajaan utama Bugis: Luwu dan Cina. Sampai
kira-kira dua puluh tahun yang lalu, lokasi persis dari dua kerajaan ini masih belum
diketahui. The Origin of Complex Society in South Sulawesi Project (OXIS) yang berlangsung
1997-2000, menemukan bahwa Luwu pra-Islam bukan berlokasi di Kota Palopo tetapi di
pantai utara Teluk Bone, kini menjadi kawasan terpencil dan berpenduduk sedikit. Proyek
ini juga menyimpulkan bahwa istana pusat Luwu di Malangke didirikan oleh pendatang
dari jantung pertanian di sekitar danau-danau besar di kawasan tengah semenanjung.
Luwu sudah lama dianggap sebagai kerajaan paling awal dan prestisius di Sulawesi Selatan,
dan merupakan tanah asal peradaban Bugis. Pada abad ke 15 sampai abad 17 kerajaan ini
mendominasi sebagian besar semenanjung (L. Andaya 1981: 20-21). Setelah masa
surutnya yang berlangsung cepat pada awal abad ke 17, Luwu tetap hidup dalam bentuk
yang lebih lemah sampai abad ke 20; sementara Cina sepertinya lenyap pada awal abad ke
17. 5 Dalam artikel ini kami mengajukan pendapat bahwa Cina dan Luwu diperintah oleh
cabang berbeda dari satu garis kekerabatan dari satu leluhur yang berbagi kepentingan
ekonomi dan politik. 6 Melalui pemeriksaan terhadap sumber-sumber sejarah dari
kerajaan-kerajaan Bugis lain, kami menyimpulkan bahwa lenyapnya Cina pada abad ke 16
disebabkan oleh menanjaknya domain-domain berpemerintahan lain di pinggirannya.
Dengan begitu, kami menjawab sejumlah anomali dalam sejarah awal Bugis dan membuat
kerangka sejarah awal Sulawesi Selatan yang terintegrasi, yang tunggal.
Metodologi dan Temuan
Untuk memahami lebih baik peran Cina dalam sejarah Sulawesi Selatan, kami menelisik
apa yang kami percaya sebagai salah satu sumber sejarah tertua di semenanjung ini.
Sumber ini berupa satu rangkaian naskah yang memuat enam silsilah keluarga elite yang
berkerabat dekat di sebelah barat atau hulu lembah Cenrana, sebuah kawasan yang dalam

Sekira 1620 permukiman di Malangke ditinggalkan dan sebuah pemerintahan lebih kecil didirikan
di Palopo. Tempat ini masih menjadi pusat kerajaan islam Luwu sampai masa kolonialisasi Belanda
(Bulbeck and Caldwell 2000; Mahmud 2003).
6 Sebuah kelompok kekerabatan berleluhur tunggal adalah sebuah kelompok individu yang punya
hubungan dengan perhatian pada pengendalian dan transmisi sumber-sumber ekonomi (SeymourSmith 1986:55). Karakteristik kelompok seperti ini meliputi: identitas yang khas, ada aturan untuk
memasukkan dan mendepak individu anggotanya, dan terdapat bukti empiris bagi keanggotaan.
Dalam kasus kalangan elite Bugis yang mengontrol kawasan tengah pertanian, ciri-ciri ini meliputi:
menjadi keturunan dari satu nenek moyang, pentingnya status terberi, dan silsilah tertulis yang
mendokumentasikan anggota kelompok.
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tradisi lisan berhubungan dengan hilangnya Kerajaan Cina.7 Silsilah-silsilah ini tampaknya
disusun pada abad ke 17 dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis dari masa lebih
awal.8 Silsilah-silsilah ini dilabeli Silsilah Istana Cina (Caldwell 1988: 81); di sini kami
merujuk enam silsilah ini secara kolektif dengan nama Silsilah Lembah Cenrana (dari sini
disingkat SLC). Masing-masing dari silsilah ini cukup konsisten dengan yang lain dalam hal
struktur dan isi sehingga tampak mencerminkan satu tradisi tunggal. Silsilah-silsilah ini
disunting oleh Caldwell (1988) dalam sebuah edisi naskah yang memasukkan keterangan
tentang varian dari lima versi lain. Kecuali disebutkan tidak demikian, dalam artikel ini SLC
merujuk pada edisi naskah tersebut. Kami pun meneliti silsilah-silsilah berhubungan yang
ditemukan di perpustakaan Universitas Leiden (NBG 99: 41-46), dengan struktur yang
konsisten dengan SLC dan memuat individu-individu tambahan yang berhubungan. Secara
kolektif, silsilah-silsilah ini memuat hampir 200 individu yang merentang sampai 16
generasi, dari pendahulu mitis sampai penguasa-penguasa abad ke 17.
Garis utama silsilah-silsilah ini berpangkal dari satu daftar raja-raja yang berisi antara 20
sampai 22 individu yang secara tradisional diyakini sebagai penguasa Cina.9 Tiga penguasa
pertama dalam daftar itu adalah sosok dari dunia mitos, yaitu seorang dewa yang turun
dari dunia atas, tomanurung Simpurusia, beserta anak dan cucunya. Keluarga ini adalah
sumber status para elite penguasa Cina, sebuah sumber yang juga dibagi bersama keluarga
istana Luwu (Caldwell: 1988 Gambar 2-3). Masa hidup penguasa keempat sampai ketujuh
sulit diketahui dengan tepat, sebab mereka mendahului perkembangan tulisan yang
bermula pada sekira 1400, dan didasarkan pada tradisi lisan (Caldwell dan Wellen 2016:
127). Penguasa ketiga dari tujuh individu ini, La Balaonyi, disebut sebagai ‘orang pertama
yang punya pedang yang menjadi benda pusaka Pammana sampai masa sekarang’
(Caldwell 1988: 82). Individu pertama yang meyakinkan secara histroris ialah tiga orang
bersaudara—La Pottoanging, La Pasangkadi, and La Padasajati—yang berkuasa di Wawolonrong, Pammana, dan Tetewatu di bagian barat lembah Cenrana pada sekira 1400.
Generasi-generasi selanjutnya tak dapat disangkal secara historis. Baik tradisi tentang
penguasa Cina dan SLC berakhir pada La Sangaji Pammana, disebut sebagai orang yang
meminta agar kerajaan itu dinamai Pammana sesaat sebelum mangkat (Zainal Abidin
Silsilah-silsilah ini ditemukan dalam MAK 124:144–45; MAK 187:53–54; MAK 223:140–42; NBG
99:236–41; NBG 100:31–32; NBG 101:30–33. Silsilah-silsilah ini menunjukkan kemiripan struktur
dan linguistik dan dapat dipilah menjadi dua kelompok yang berbeda (Caldwell 1988:84).
8 Kesimpulan ini dibuat dari keberadaan La Tenritatta, Arung Palakka, dalam silsilsah-silsilah ini
yang menjadi penguasa tertinggi Sulawesi Selatan setelah kekalahan Gowa pada 1669.
9 Daftar ini ditemukan dalam beberapa naskah Bugis. Caldwell (1988:81–7) memaparkan sejumlah
masalah untuk membuat daftar yang definitif.
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1983:219). Atas dasar inilah, kami mengidentifikasi silsilah-silsilah ini sebagai catatan elite
penguasa Cina, meskipun nama Cina tidak tampak lagi.
Pendekatan kami diilhami oleh karya Campbell Macknight dan Barbara Andaya. Sebuah
artikel seminal oleh Macknight (1983) tentang geografi yang digambarkan dalam Kronik
Bone (Macknight dan Mukhlis, belum terbit) menyajikan sebuah analisis mengenai
perluasan Kerajaan Bone dengan mengaitkan peristiwa-peristiwa dalam catatan sejarah
dengan geografi semenanjung ini. Metodologi yang sederhana namun produktif ini
menggugah para peneliti selanjutnya untuk mengerjakan kajian-kajian multidisiplin
mengenai sejarah awal jazirah ini. 10 Perhatian khusus kami pada keluarga sebagai ciri
utama dalam menjalankan negara tradisional di Asia Tenggara terinspirasi oleh monogafi
tentang Sumatra tenggara karya B. Andaya yang terbit tahun 1993; khususnya, analisisnya
mengenai peran keluarga dalam politik regional mendorong kami untuk menelisik
perkawinan kalangan elite yang tercatat dalam silsilah-silsilah dari bagian hulu atau barat
lembah Cenrana. Kami mencatat kapan dan di mana perkawinan-perkawinan ini
berlangsung pada sebuah peta berskala besar dengan rentangan 12 generasi. Demi
menyajikan konteks yang lebih luas bagi temuan kami, kami melakukan kerja serupa
dengan memanfaatkan silsilah-silsilah yang punya ikatan dengan keluarga penguasa Bone,
Wajo, dan Soppeng, tiga kerajaan besar tetangga. Untuk meneriksa silang temuan kami,
kami menggunakan rangkaian data lain yang hanya mencatat perkawinan-perkawinan
yang punya hubungan dengan penguasa Cina dan anak-anak mereka; kami kemudian
mengerjakan hal serupa untuk kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng. Tujuan dua rangkaian
kerja ini ialah untuk membangun peta minat geopolitik masing-masing kerajaan dan
hubungannya dengan kerajaan-kerajaan lain (Gambar 1).11 Kami kemudian menafsir
temuan-temuan ini dengan memanfaatkan bukti naskah dan arkeologis yang relevan.
Dengan membandingkan perkawinan elite dengan bentang alam, muncul satu gambaran
mengejutkan mengenai geografi politik semenanjung ini sebelum tahun 1600. Cina, yang
awalnya dianggap sebagai sebuah kerajaan kecil di timur istana pusatnya dekat Sengkang
(Bulbeck and Caldwell 2000:83), menunjukkan persebaran geografis perkawinan elite yang
lebih luas dibandingkan kerajaan Bugis lainnya. Perkawinan-perkawinan ini membentang
Lihat misalnya Kallupa et al. 1989; Caldwell 1995; Bougas 1998; Bulbeck 2000; Bulbeck dan
Caldwell 2000; Fadillah dan Mahmud 2000; Fadillah dan Sumantri 2000; Caldwell dan Lillie 2004;
Caldwell dan Bougas 2004; Druce 2009.
11 Sebuah daftar lengkap nama tempat dapat dilihat di http://www.oxis.org/resources-3/mapsofsulawesi/maps-caldwell--wellen-2017/index.html
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dari pusat Wajo menuju Soppeng bahkan bergerak jauh ke tenggara hingga Bone, termasuk
satu perkawinan di Taq, sangat dekat dari istana pusat Bone di Watampone (Gambar 1).

GAMBAR 1 Nama-nama tempat dalam silsilah lembah Cenrana

Luasnya distribusi perkawinan kerabat istana Cina sangat mungkin mencerminkan
kepentingan geopolitisnya, dan kemampuanya mengatur persekutan ini mengisyaratkan
pengaruh politis yang luas. Tercatat ada tiga perkawinan yang berlangsung pada abad ke
15 dengan anggota elite penguasa Cina dan elite penguasa Luwu, serta perkawinan We
Tenrisida, anak perempuan dari penguasa Cina dengan seorang penguasa Sidenreng
bernama Porié awal abad ke 15 (NBG 99: 241-242). Perkawinan-perkawinan
merupakanbagian dari perkawinan antar-kerajaan sebelum 1600 yang tercatat dalam
silsilah Bugis (Caldwell 1995: 397). Pola perkawinan-perwakinan ini menyiratkan bahwa
Cina punya kepentingan ekonomi yang besar terhadap wilayah di baratdaya dan tenggara
pusat istana lamanya, yang sebelumnya tidak pernah diduga. Perkawinan dengan Porié
khususnya menarik sebab menunjukkan bahwa danau-danau di tengah semenanjung tak
menjadi penghalang bagi perkawinan kerabat istana Cina. Berdasarkan pemahaman baru
ini, Cina tampak sebagai sebuah kekuatan besar di belahan timur dan tengah Sulawesi
Selatan pada abad 15 dan 16.12
Hasil pemetaan kami mengindikasikan bahwa pada abad ke 15 Cina tidak hanya hadir di
lembah Cenrana, tetapi juga di lembah Walanae dan di domain-domain sebelah selatan
lembah Cenrana. Menurut SLC, Cina punya istana di Amali sebelah utara daerah dataran
Bone, didirikan oleh La Panyorongi, seorang penguasa pada pertengahan abad ke 15. Dari
sana, penguasa Cina bisa memerintah permukiman-permukiman penghasil padi di selatan
muara Cenrana, yang kini menjadi bagian utara Bone. Pola kerkawinan keluarga penguasa
Cina juga menyingkap ketertarikan mendalam terhadap kawasan-kawasan padi di lembah
Walanae. Dalam silsilah-silsilah itu, La Panyorongi tercatat sebagai orang yang mendirikan
Baringeng yang terletak tepat di timur situs istana Soppeng.13 Pada generas-generasi
selanjutnya, tiga perkawinan diselenggarakan oleh penguasa Cina di Alliwengeng, Ganra,
dan Lompulle yang terletak di dekat Baringeng. Dua perkawinan lagi dilangsungkan di
Laumpulu ri Lau dan Kebo yang terletak kurang dari 13 km dari Baringeng. Bukti ini
mendukung gagasan bahwa Cina adalah kekuatan politik yang besar pada abad ke 14, 15,
dan 16. Kalau begitu, lantas mengapa Cina nyaris lenyap dalam catatan sejarah?
Selain dari perkawinan dengan Porié, tak ada bukti bahwa Cina memainkan peran penting di
barat Danau Sidenreng. Tradisi lisan dan tulis mengenai kerajaan-kerajaan Ajattappareng tak
menyebut La Galigo ataupun anggota SLC. Kawasan barat danau besar, suku-suku perbukitan
tampak memainkan peran penting dalam pendirian domain berpemerintahan di dataran rendah
(Druce 2009).
13 Situs istana Soppeng di Bukit Tinco, sekira dua kilometer di utara Watansoppeng, disurvai pada
1986 (Kallupa et al. 1989). Ketika Caldwell mengunjungi situs di Baringeng pada 1998 dia
menemukan bukti peleburan dalam bentuk ampas biji besi.
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Satu kemungkinan penjelasan bagi langkanya penyebutan Cina dalam catatan-catatan
sejarah ialah bahwa kerajaan ini telah surut sebelum perkembangan penulisan kronik pada
abad ke 17 dan 18.14 Tetapi pendapat ini tak bisa menjelaskan alpanya Cina dalam tradisi
sastra orang biasa. Ada banyak tradisi lisan yang berkisah tentang para penguasa awal
Luwu dan sejumlah kerajaan Bugis lainnya; 15 tetapi sampai sekarang kami belum
menemukan tradisi lisan sebanding tentang Cina. Karena itu, kami bertanya-tanya apakah
kami tidak sedang berhadapan dengan sebuah kerajaan awal, melainkan sekadar satu
kelompok kerabat elite yang menyebar dari hulu lembah Cenrana ke daerah yang sekarang
menjadi Wajo, Soppeng, dan Bone. Sejauh manakah silsilah-silsilah ini mewakili
persekutuan politis di seputar kawasan danau-danau besar sejak abad ke 14 sampai 16?
Silsilah-silsiah tidak menunjukkan indikasi adanya satu titik kuasa permanen: sejumlah
Datu [penguasa] Cina tampak menjadi penguasa di Pammana, sebagian di Baringeng dan
Amali, dan lainnya di Taq. Menurut data-data yang tipis ini, Cina tidak tampak punya
sebuah pusat yang baku; tetapi, para elite penguasanya terlihat mengambil manfaat dari
bentang alam yang masih sedikit dihuni dan dibuka, serta peluang yang ditawarkan oleh
kondisi itu untuk pengembangan pertanian. Jika demikian, apakah gagasan tentang Cina
hanyalah cara mudah untuk menyebut satu kelompok kerabat elite yang teridentifikasi
sebagai keturunan dari satu leluhur, to manurung Simpurusia?16
Naskah-naskah yang menjadi bagian SLC tidak memungkinkan kita menjawab pertanyaanpertanyaan ini dengan kesimpulan meyakinkan. Tetapi, mereka menyajikan sebuah
gambaran ambigu yang dapat ditafsir dengan dua cara. Pertama, silsilah-silsilah ini hanya
mencatat sehimpunan orang yang mengklaim sebagai keturunan to manurung Simpurusia.
Kedua, silsilah-silsilah ini menampilkan pernyataan politis mengenai realitas Cina,
khususnya hak sekelompok kekerabatan elite untuk berkuasa di sebuah kawasan. Tafsiran
kedua ini didukung oleh fakta bahwa silsilah-silsilah itu tidak hanya mencantumkan namanama dan perkawinan individu tetapi juga di mana mereka menikah dan di mana mereka
berkuasa. Walaupun ini merupakan peran lazim dari sebuah silsilah, kami mengajukan
argumen dalam artikel lain bahwa silsilah-silsilah Bugis disusun di seputar garis utama
Berdasarkan struktur internalnya masing-masing, Macknight (2000) memberi pertanggalan pada
Kronik Gowa, Talloq, dan Bone, yang tidak lebih tua dari akhir abad ke 17. Kronik Wajo dan Tanete
berasal dari abad ke 18 dan 19.
15 Lihat misalnya cerita-cerita La Kilo, Kéqnikéqnié, To Apanangi, and To Anginraja dalam
LATTM:112–130.
16 Hal ini konsisten dengan praktik masa kini Orang Bugis dalam memulai hubungan dengan orang
lain dengan bertanya mengenai garis kekerabatan dan tempat tinggal.
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para penguasa (Caldwell dan Wellen 2016) dan mereka bisa saja dianggap sebagai silsilah
resmi negara. Di sisa artikel ini kami membandingkan SLC dengan bukti-bukti tertulis
Bugis yang lain, serta catatan arkeologis.
Cina dalam Mitologi dan Kepustakaan Historis
Sekalipun puisi epik lisan La Galigo bukan sumber sejarah, cerita-ceritanya, seperti yang
kita jumpai dalam bentuk naskah sejak abad ke 18, tampak melestarikan ingatan sangat
umum suatu kurun ketika Cina dan Luwu merupakan dua kerajaan utama Bugis (Pelras
1996: 50-51). Gambaran Cina yang tampak dalam La Galigo berupa kerajaan berbasis
dagang yang berpusat di sekitar muara sungai di mana perahu-perahu besar bisa berlabuh,
dengan sebuah istana di dekatnya (Kern 1939). Sejumlah peneliti menerima gambaran ini
sebagai kerajaan pesisir berbasis dagang yang valid secara historis (Zainal Abidin 1974;
Pelras 1996) tetapi kekurangan bukti arkeologis sehingga menuntun peneliti lain untuk
menepis La Galigo sebagai sumber sejarah yang bisa diandalkan (Bulbeck dan Caldwell
2000, 2008). La Galigo boleh jadi memang memuat keterangan tentang masa awal Sulawesi
Selatan, tetapi sulit ditambang untuk menemukan fakta sebab, sebagaimana jamaknya
syair yang disusun dari bentuk lisan, rangkaian syair ini memakai pemadatan yang
anakronistik untuk membangun narasinya. Artinya, cerita ini membaurkan elemen-elemen
dari masa historis berbeda untuk membuat sebuah gambaran bermakna. Sebagaimana
disarankan Finlay (1964) untuk Iliad, apabila bukti sejarah atau arkeologi tidak tersedia,
tak mungkin memisahkan elemen-elemen itu. Secara praktis, ketika membaca La Galigo,
sulit meletakkan benda yang dikenal secara historis semisal tempayan, bedil, bubuk mesiu,
dan kain Malayu bersama gambaran-gambaran imajiner mengenai para penguasa dewa
dan perahu dari dunia atas dengan tiang utama dari emas dan layar berbahan sutera. Akan
tetapi, penggambaran cerita epik ini tentang Luwu sebagai kerajaan besar, kuat, berbasis
dagang secara umum sejalan dengan catatan arkeologis (Bulbeck dan Caldwell 2000).
Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa penggambaran La Galigo tentang Cina,
sebagaimana Luwu, punya sejumlah landasan dalam kenyataan historis.
Terdapat sangat sedikit penyebutkan Cina dalam sumber-sumber historis Bugis. Mungkin
yang paling terkenal adalah penyebutannya dalam kronik Wajo terkait seorang pangeran
Cina yang disebut sebagai pendiri Cinnotabbiq (Abdurrazak 1964: 26). Sebagaimana
disebut sebelumnya, nama Cina tidak tercantum dalam SLC. Bila kita menerima bahwa
naskah itu mencatat kalangan elite Cina dan domain-domain yang mereka perintah, maka
wilayah inti awal kerajaan ini akan tampak berlokasi di hulu lembah Cenrana. Selama abad
ke 15 tampaknya Cina meluas ke selatan menuju negeri-negeri yang kini berada di Bone

dan Soppeng. Walaupun terasa janggal, keberadaan kecamatan Cina di belahan selatan
Bone menyiratkan bahwa pada suatu masa seluruh wilayah dataran Bone bisa jadi berada
di bawah kekuasaan Cina.
Pusat istana Cina berlokasi di dekat Sengkang, Wajo, di tepi barat Danau Tempe. Situs
istana utama oleh orang setempat dikenal sebagai Bukit Allangkangnge ri La Tanete
(‘istana di puncak bukit’; dari sini diringkas Allangkanangnge) di Sarapao, Desa We Cudai. 17
Bukit rendah di tepi lembah kecil ini mengandung serpihan keramik yang berlimpah,
menunjukkan adanya permukiman yang berkelanjutan oleh sekelompok elite makmur dari
abad ke 13 sampai 16. Himpunan keramik yang ditemukan di sini antara 1998 dan 2004
punya proporsi lebih tinggi untuk barang dagangan Tiongkok awal ketimbang situs-situs
istana kerajaan Bugis lainnya. Bukit ini juga menonjol dalam hal jumlah temuan pecahan
Cizhu dari pengumpulan di permukaan tanah, nyaris tanpa pengecualian pecahan-pecahan
ini hanya ditemukan di situs-situs istana utama (Bulbeck dan Caldwell 2008: 9).
Hampir tak ada situs arkeologis di semenenjung ini yang menghadirkan bukti awal
sentralisasi politis semacam ini. Lokasi situs sesuai dengan tradisi yang terekam dalam
silsilah-silsilah Bugis bahwa keluarga istana Cina dan Luwu adalah turunan dari satu sosok
pendiri kerajaan, to manurung Simpurusia, yang muncul di Lompoq, sebuah bukit di
pinggiran Sengkang (Bulbeck dan Caldwell 2000: 104). SLC menyatakan bahwa:
Ketika ia tahu bahwa isterinya menyembul di Luwu, Simpurusia turun ke Luwu.
Isterinya datang, ia dijadikan Arung [panguasa] di Luwu. Mereka punya dua anak,
yang satu bernama Batari Toja dan yang lain bernama Wé Jangkeqwanua. Batari
Toja diangkat menjadi Datu Luwu. Wé Jangkeqwanua menikahi sepupunya, anak
Linruttalaga dari Uriling, [yaitu] saudara perempuan Da La Ako. Ia bernama La
Tupusalo. Anak mereka adalah La Malalae. La Malalae menikahi sepupunya, anak
Batari Toja, bernama Wé Matengngaémpong, dan anak mereka adalah La
Sengngeng.
Caldwell 1988:92
Dalam La Galigo, Kerajaan Cina punya dua istana Cina ri Aja dan Cina ri Lauq (Cina Timur dan
Cina Barat) (Kern 1939:241). Cina Timur umumnya dipercaya terletak di Sumpang Alleq, kira-kira
enam kilometer di selatan Sarapao. Wé Cudaiq adalah pewaris Cina ri Aja, lokasi istana La Tanete;
kakak perempuannya Wé Tenriésaq berkuasa di Cina ri Lauq (wawancara Sirtjo Koolhof, 14-032016).
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Dalam kutipan ringkas ini, SLC memerinci bahwa keluarga penguasa Luwu dan Cina
berasal dari leluhur yang sama, Simpurusia. Dia punya dua anak perempuan, Batari Toja
dan We Jangkeqwanua; yang pertama menjadi penguasa Luwu dan yang kedua menjadi
penguasa Cina. Mitos pendirian serupa juga ditemukan, dengan sedikit variasi, dalam
silsilah istana Luwu (Caldwell 1999), mengisyarakatkan bahwa para elite penguasa Luwu
dan Cina dulunya berasal dari satu garis keturunan, dengan dua cabang yang berstatus
setara.
Sumber-sumber lain juga menyebutkan dekatnya ikatan kekerabatan antara keluarga
penguasa Cina dan Luwu. NBG 99: 243 menyajikan bukti bahwa dua kerajaan
memertahankan ikatan keluarga mereka sampai abad ke 15. Naskah ini mencatat
pernikahan anak perempuan La Pasangkadi, salah satu penguasa pertama yang
meyakinkan secara historis, dengan La Paliburung dari Luwu. Perkawinan ini
menghasilkan satu anak, La Usa. Wé Teppodinro dan La Paliburung bercerai, dan La
Paliburung pulang ke Luwu, bersama anaknya La Usa. Nama sapaan La Usa adalah To
Pajung, ayah para Pajung [penguasa] Luwu. Pada satu generasi berikutnya, La Térénga,
putera La Panyorongi, penguasa Cina, menikah dengan Wé Apputana dari Luwu. Kedekatan
hubungan keluarga ini tergambar oleh fakta bahwa La Térénga adalah keponakan La Usa,
dan sebagaimana tersirat oleh nama nama sapaan La Usa, adalah sepupu penguasa Luwu.
Bukti bahwa Cina pernah menjadi kerajaan penting dapat dihimpun dari kronik kerajaankerajaan tetangga mengkaji penaklukan lokal, yang nilai pentingnya tidak terapreasiasi
sebelumnya. Kronik Wajo mencatat bagaimana penguasa awal abad ke 16 La Tadampare
menaklukkan Sengkang, Wage, Tempe, dan Tampangeng, di baratdaya atau hulu lembah
Cenrana (Noorduyn 1955: 178-179). Permukiman-permukiman ini disebut dalam Lontaraq
sukkunaq Wajoq (Sejarah Wajo) sebagai tana polé ri Mancapai, negeri yang datang dari
Majapahit (Zainal Abdin 1985:202). Attoriolonna Simpurusia (Cerita asal-usul penguasa
Luwu) juga mencatat bahwa tanah dari Mancapai dibawa ke Luwu oleh orang-orang dari
Wage, Tempe, dan Sengkang, yang bertemu di Tampangeng (sekarang daerah pinggiran
Sengkang), dan bahwa permukiman-permukiman ini disebut ‘negeri yang dijaga’ (Caldwell
1988: 46). Kami percaya, berdasarkan bukti dalam SLC, bahwa negeri-negeri ini
membentuk pusat awal Cina. Tafsiran ini didukung oleh tradisi lisan masa moderen yang
mengatakan bahwa Tampangeng pernah menjadi bagian dari Cina (Caldwell and Druce
1998:15). Empat permukiman ini ditaklukkan pada sekitar 1500 oleh La Tadampareq,

Puang ri Maqgalatung.18 Peristiwa besar ini berada di balik cerita perubahan nama Cina
menjadi Pammana atas permintaan penguasa akhir abad ke 16, La Sangaji Pammana. Cerita
ini sangat mungkin merupakan metafora bagi penaklukan permukiman-permukiman Cina
paling awal.19
Demikian pula, Kronik Bone mengadirkan bukti perluasan Bone ke daerah-daerah
kekuasaan Cina di utara Watampone. Kronik ini menggambarkan bagaimana Mampu
menjadi daerah bawahan Bone di bawah penguasa awal abad 16, La Tenrisukki:
Juga ketika dia [La Tenrisukki] berkuasa di Bone, orang Mampu dan orang Bone
berselisih. Perang pecah di antara mereka dan mereka saling meneriakkan seruan
perang agar mereka bertempur di selatan Itterung. Orang Mampu ditahan dan
dipukul mundur ke wilayah mereka. Kemudian ArumMampu datang dan memberi
tawaran berdamai dengan pembayaran seribu kali lipat. ‘Anda bisa melakukan
apapun, ArumPone, jika Anda tidak mengusir anak dan isteri saya [dari saya].’
ArumPone berkata ‘Saya hanya membawa Anda pulang, ArumMampu, jadilah
bawahan Bone, Anda bukan tidak penting bagi Bone, Anda tidak kekurangan emas
murni, pakaian-pakaian panjang, barang-barang panjang untuk Anda wariskan
kepada keturunan Anda.’
Setelah itu ArumMampu bersumpah [setia]. Setelah ArumMampu
rombongannya bersumpah [setia], ArumMampu pulang ke tanah asalnya.

dan

Macknight dan Mukhlis, belum terbit
Meskipun kronik ini tidak menyebutkan alasan perselisihan ini, geografi menawarkan
sejumlah petunjuk. Mampu terletak tepat di timur Amali dan sangat mungkin merupakan
daerah bawahan Cina. Setelah menaklukkan Mampu, Bone bisa menyerang permukiman
berbenteng di muara Sungai Cenrana itu, yang didirikan oleh Dewaraja, penguasa Luwu (s.
1490- s. 1520), untuk menanggapi penaklukan oleh Wajo atas daerah-daerah bawahan
Penaklukan permukiman-permukiman ini akan memberi Wajo kendali atas perdagangan dari
kawasan persawahan tengah semenanjung sampai ke hilir Sungai Cenrana di pantai timur.
19 Ikatan politik Pammana berubah-ubah dari waktu ke waktu. Terletak di perbatasan Wajo,
kadang-kadang Pammana berafiliasi dengan Wajo, di waktu lain dengan Bone (L. Andaya 1981:42–
3).
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Cina di sekitar Sengkang. Kronik Bone dan Wajo mencatat bagaimana perkubuan yang kuat
ini ditaklukkan oleh Bone setelah serangkaian serangan oleh Bone selama pertengahan
abad ke 16.20 Setelah itu, Bone mengendalikan muara Sungai Cenrana.
Perluasan pertanian Cina ke negeri-negeri yang punya hutan di selatan dan baratnya
sangat mungkin membutuhkan pasokan peralatan besi yang dapat diandalkan, termasuk
parang dengan ujung yang berat sehingga bisa berfungsi ganda sebagai senjata. Bulbeck
dan Caldwell menyarankan bahwa sumber besi ini ialah Luwu. Mereka mengajukan
hipotesa bahwa pada sekira 1300 para pendatang Bugis dari kawasan danau tengah
semenanjung, dipimpin oleh anggota keluarga penguasa Cina, mendirikan sebuah kampung
di Malangke di pantai utara Teluk Bone. Perkampungan ini berdagang dengan domain
Baebunta yang berpenutur Lemolang yang terletak di hilir lembah Rongkong, lokasi
sumber biji besi. Permukiman ini kemudian berkembang menjadi kerjaaan Bugis bernama
Luwu (Bulbeck dan Caldwell 2000).
Setelah surutnya Cina pada abad ke 16, Luwu sepertinya juga mengalami kemunduran dan
berada di bawah pengaruh Gowa. Situs istananya di Malangke ditinggalkan tiba-tiba pada
dekade-dekade awal abad ke 17.21 Sisa-sisa kerajaan itu kemudian pindah ke Palopo,
dimana mereka bisa berdangang dengan Toraja di utara dan barat, tetapi Luwu saat itu
sudah menjadi bayangan dari masa lalunya. Ketika James Brooke mengunjungi Palopo pada
1840, dia sungguh tak terkesan:
Luwu adalah negara tertua Bugis dan paling melapuk […] Palopo adalah sebuah kota
yang menyedikan, berisi sekira 300 rumah, bertebaran dan rongsok […]. Sulit
memercayai bahwa Luwu pernah menjadi sebuah negara kuat, kecuali dalam
tahapan sangat dasar peradaban masyarakat setempat […] Seluruh negeri hidup
dalam kepapaan.
Mundy 1848:154–5
Walau demikian, ingatan tentang kebesaran Luwu tetap bertahan. Sir Thomas Stamford
Raffles mencatat: ‘Di Luwu khususnya, negara itu memiliki lebih banyak ritual dan negara
Kronik Gowa juga mencatat penaklukan Cenrana oleh penguasa Gowa pada pertengahan abad ke
16 Tunipalangga (Cummings 2007:33).
21 Berdasarkan bukti dari pekuburan yang sudah terjarah, perkiraan penduduk Malangke menurun
dari 14.500 pada abad ke 16 menjadi 900 pada abad ke 17 (Bulbeck and Caldwell 2000: Table 2–9).
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yang terkait dengannya dibandingkan negara lain di pulau itu tetapi dengan sedikit
pengaruh otoritas.’ (Raffles 1817: Appendix F:cxi) Luwu tetap hidup sebagai sebuah
kerajaan sampai dimulainya kolonialisme Belanda pada awal abad ke 20. Sampai sekarang,
keluarga penguasa Luwu dianggap mewakili sebagian besar garis kelauarga tua para
penguasa Sulawesi Selatan. Menurut kami, prestise ini tidak hanya merefleksikan
kebesaran militer dan kemakmuran ekonomi Luwu pada abad ke 15 dan 16, tetapi juga
membawa gema kebesaran Cina sebagai kerejaan Bugis penting paling awal.
Sejumlah Anomali dalam Sejarah Sulawesi Selatan
Pemahaman baru kita mengenai usia, ukuran, dan posisi penting Cina punya dampak
meluas bagi masa awal sejarah Sulawesi Selatan. Hal ini menguatkan pemahaman kita
mengenai bentangan politik yang kelak memunculkan kerajaan-kerajaan seperti Bone,
Soppeng, dan Wajo. Pemahaman ini pun membantu kita mahami perincian dalam sumbersumber sejarah Bugis yang sebelumnya kurang dianggap penting. Pemahaman ini
memungkinkan kita menjelaskan pelbagai anomali dalam penggambaran lazim masa lalu
Sulawesi Selatan. Di bagian ini kami akan menelaah dampak dari temuan-temuan kami
dengan menelisik sejarah dari tiga kerajaan tetangga.
Bone
Kronik Bone bisa mewakili kronik-kronik Bugis lain dalam hal bahwa kronik ini
memaparkan terbentuknya Bone sebagai penyerapan permukiman-permukiman pertanian
(wanua) yang sudah ada sebelumnya tanpa merujuk afiliasi politik mereka sebelumnya.
Kronik ini menggambarkan bagaimana tatkala penguasa Bone, La Saliu, juga dikenal
sebagai Kerrampélua, meluaskan kerajaan ini pada pertengahan sampai akhir abad ke 15
dari sehimpunan perkampungan di sekitar Watampone sampai ke negeri-negeri di utara
Sungai Paccing dan selatan Sungai Pattiro, lewat kombinasi penaklukan dan persekutuan
(Gambar 2). Kronik ini dibuka dengan pernyataan tegas bahwa ‘Dulu ada raja-raja,
demikianlah ceritanya, pada [masa] Galigo, tetapi kemudian tiada lagi yang disebut raja.’
Pernyataan ini menggambarkan sebuah kurun kekacauan ketika ‘Orang saling memangsa
seperti ikan. Mereka saling menjual setiap saat [sebagai budak]. Tiada lagi tatanan adat,
apalagi apa yang bisa disebut hukum’ (Macknight dan Mukhlis, belum terbit).

GAMBAR 2 Perluasan Bone di bawah pemerintahan La Saliu (Menurut Macknight
1983: 104)
Meskipun sudah banyak penelitian arkeologi dikerjakan, belum ditemukan bukti mengenai
masa kerajaan berbasis perdagangan maupun masa kekacauan politis yang menyusulnya.
Metafora orang saling memakan seperti ikan berasal dari tradisi Sansakerta, kemungkinan
lewat Jawa (Macknight dan Mukhlis, belum terbit), dan bisa ditafsir sebagai sebuah
peribahasa yang menyiratkan permulaan sesuatu. Atau, metafora itu bisa ditafsirkan
sebagai sebuah ingatan akan peperangan yang sepertinya berlangsung selama masa
perluasan bertahap Bone di negeri-negeri yang sepertinya berada di bawah Kerajaan Cina.
Penyebutan kronik ini akan ‘raja-raja Galigo’ tentu bisa dijelaskan sebagai perujukan
umum terhadap cerita-cerita La Galigo. Tetapi, para penyusun kronik ini menulis seabad

lebih setelah surutnya Cina, penyebutan ini bisa juga dibaca sebagai penyebutan langsung
Cina dalam kronik tersebut.
Tafsiran terakhir ini didukung oleh catatan Kronik Bone mengenai masa kekuasaan La
Saliu, yang memerintah Bone selama 72 tahun sebagai anak-anak dan seorang dewasa
pada akhir abad ke 15. Setelah menjelaskan praktiknya mengutuk musuh sebelum sebuah
serangan, kronik ini dengan tajam menyatakan: ‘raja-raja terdahulu, yang sudah pulang ke
Galigo, sudah punya [laku] negosiasi dan pemberian perintah yang tertata’. Pernyataan ini
menunjukkan bahwa sebelum perkembangan Bone di bawah La Saliu sudah ada sistem
pemerintahan dan diplomasi di kalangan orang Bugis. Tafsiran ini menyiratkan bahwa
Bone bukan meluas ke sebuah ruang kosong, tetapi merebut negeri-negeri baru itu dari
Kerajaan Cina yang lebih tua.
Catatan Kronik Bone mengenai penguasa keempat, Wé Benrigauq (juga dikenal sebagai
Makkalempié), yang berkuasa selama empat tahun pada awal abad ke 16, boleh jadi juga
memuat penyebutan miring tentang Cina. Wé Benrigauq disebut telah membeli ‘bukit Cina’
dengan 90 kerbau dan memerintahkan orang menetap di sana dan membuka kebun.
Dimazkulkan untuk menaikkan puteranya La Tenrisukki, Wé Benrigauq kemudian hidup
bersama puteranya yang lebih muda La Tenrigorreq di Cina, tempat dia menghilang ketika
terjadi kebakaran. Setelah meninggal Wé Benrigauq dikenal sebagai Mallajangngné ri Cina,
‘Yang raib di Cina’.
Keterlambatan Penyatuan Soppeng
Satu ciri menonjol dalam masa awal sejarah Sulawesi Selatan ialah agak terlambatnya
penyatuan Soppeng menjadi satu kerajaan tunggal. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan
bahwa lembah Walanae, lokasi Soppeng, sudah dihuni setidaknya sejak satu milenium
sebelum masehi (Bulbeck 2008: 200).22 Catatan tertulis Soppeng merentang sejak
permulaan budaya tulis sekitar tahun 1400 dan memuat nama empat penguasa yang
bersifat legenda, yang diyakini berkuasa pada abad ke 14. Catatan-catatan tertulis ini
menunjukkan hubungan awal dengan Suppaq, sebuah pelabuhan berlaut dalam di
baratlaut semenanjung. Catatan-catatan ini menyajikan perincian penting mengenai
penguasa perempuan Soppeng awal abad ke 14, Wé Tékkéwanua, yang diklaim berkuasa di
Soppeng dan Suppaq. Dia disebut dalam tradisi tulis maupun lisan sebagai pemimpin kuat
Soppeng terkenal akan melimpahnya temuan megalitik di situs istana di Watansoppeng. Temuan
ini termasuk menhir, batu lesung, dan dakon; lihat Hasanuddin 2015.
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yang memindahkan penduduk bukit untuk meluaskan lahan pertanian di sekitar Danau
Tempe. Masa kekuasaannya dikenang sebagai kurun perluasan pertanian, ketertiban
politik, dan kemakmuran ekonomi. Setelah Wé Tékkéwanua, silsilah raja-raja Soppeng
menyajikan daftar sembilan penguasa, sampai dan termasuk Béoé yang memeluk Islam
pada 1609. Tetapi menurut tradisi, Soppeng Barat (Soppeng ri Aja) baru disatukan dengan
Soppeng Timur (Soppeng ri Lauq) untuk membentuk satu kerajaan pada pertengahan abad
ke 16 oleh La Mataesso (Raja Matahari), yang mengusir sepupunya La Makkaroda keluar
dari Soppeng Timur (Abdurrazak 1967: 10). Gambar 3 menunjukkan Soppeng Barat pada
sekira tahun 1500, sebelum pembentukan kerajaan Soppeng. Kecilnya ukuran negara ini
mengundang pertanyaan. Mengingat kekayaan potensi pertanian di wilayahnya, dan bukti
dari tempat lain di semenanjung ini akan keberadaan kekuasaan terpusat yang bermula
setidaknya sejak abad ke 14, mengapa terlampau lama sampai sebuah kerajaan bersatu
muncul di lembah Walanae?
Anomali sejarah ini tampaknya disebabkan oleh Soppeng Barat yang masih berupa
perkauman bawahan Cina sampai pertengahan abad ke 16. Perkauman-perkauman
bawahan merupakan komponen yang membentuk entitas yang oleh sejarawan disebut
kerajaan dan para arkeolog menyebutnya sebagai perkauman kompleks. Penguasa sebuah
kerajaan dengan demikian adalah seorang primus inter pares dalam hal bahwa dia adalah
pemimpin paling penting di sebuah wilayah. Sebelum abad ke 17, secara umum dengan
keluarga perkauman bawahan inilah keluarga-keluarga penguasa dari masing-masing
kerajaan atasan menikah. Daftar perkauman bawahan dan domain Soppeng yang disusun
pada akhir abad 17 (Druce 2014) mencantumkan bawahan Soppeng seperti Lamuru,
Marioriwawo, Goagoa, Pattojo, Ujumpulu, Lompengeng, Baringeng, Tanah Tengah,
Appanang, Belo, Ganra, Bekkeq, Leworong, Marioriawa, dan Citta (Caldwell 1988: 134).
Sebelum pertengahan abad ke 16 hanya ada satu perkawinan yang tercatat antara Soppeng
Barat dengan perkauman-perkauman ini; perkawinan ini berlangsung dengan seorang
anggota keluarga elite penguasa Baringeng, tempat sebuah istana didirikan oleh Cina pada
abad ke 15 (Caldwell 1988: 167). Akan tetapi, SLC mencatat bahwa keluarga penguasa Cina
menyelenggarakan perkawinan di lima dari perkauman di atas: Lompengeng, Pattojo,
Ujumpulu, Ganra, dan Marioriwawo. Para penguasa Cina juga menyelenggarakan tiga
perkawinan dengan perkauman Soppeng Barat; di semua kasus seorang perempuan dari
Soppeng menikah dengan pria dari Cina. Sangat mungkin bahwa sebelum pertengahan
abad ke 16 sebagian besar lembah Walanae berada di bawah kekuasaan Cina, dan tradisi
bahwa Soppeng berdiri sebagai satu kerajaan independen oleh penguasa kedua belas
Soppeng Barat, La Mataesso, tidak keliru.

GAMBAR 3 Perkauman Soppeng Barat sebelum kisaran 1550 (Menurut Caldwell
1995: Gambar 2)
Hipotesis kami bahwa Cina adalah kekuasaan dominan di lembah Walanae sebelum
penyatuan Soppeng didukung, meski secara tersamar, oleh cerita asal usul Soppeng.

Tulisan ini bercerita tentang negeri Soppeng, mereka dengan leluhur yang bisa
ditelusuri sampai pada masa Galigo tidak ada lagi. Gattarang dan Sewo ditinggalkan
dan orang-orang datang dan tinggal di Soppeng. Orang Sewo disebut orang Soppeng
Barat dan orang Gattarang disebut Soppeng Timur. Ada enam puluh pemimpin di
Soppeng Timur dan Soppeng Barat dan tubuh rakyat Soppeng dibagi dua.
Caldwell 1988:109
Sebagaimana dalam Kronik Bone, nama Cina tidak muncul, tetapi elite politik awal disebut
dengan istilah ‘Galigo’. Cerita asal-usul Soppeng menjelaskan bagaimana
selama tujuh generasi [lapiq, lapis] orang Soppeng tak punya pemimpin. Mereka
yang nenek moyangnya bisa ditelusuri sampai pada kurun Galigo tidak ada lagi,
enam puluh pemimpin menguasai negeri. Lalu pemimpin kami muncul di Sekkanyili.
Sosok yang turun dari dunia atas ini dinyatakan sebagai penguasa pertama Kerajaan
Soppeng, terdiri dari Soppeng Barat, Soppeng Timur (domain selatan berpusat di
Gattarang), dan bekas perkauman bawahan Cina di lembah Walanae. Sebagaimana Bone,
jelas bahwa Soppeng tidak muncul dari kekosongan politik.
Luwu sebagai Asal Mula Peradaban Bugis
Teka-teki utama lain dalam historiografi Sulawesi Selatan ialah kenapa Kerajaan Luwu
secara tradisional dipercaya sebagai tanah asal peradaban Bugis. Kerajaan ini terletak di
pantai utara Teluk Bone, sebuah daerah dengan penduduk bukan penutur bahasa Bugis.23
Situs istananya didirikan sekitar tahun 1300 di Malangke, timurlaut Palopo, dan
ditinggalkan pada awal abad ke 17. Bahkan diperkirakan bahwa di masa puncaknya pada
abad ke 16, Malangke tak pernah dihuni oleh lebih dari 15.000 penduduk; terlebih lagi,
tidak semua penduduk ini berbahasa Bugis. Tidak cocok untuk pertanian, makanan pokok
Malangke adalah sagu dan ekonominya bergantung pada peleburan dan penempaan besi
(Bulbeck, Bowdery, and Field 2007). Lantas mengapa sebuah kawasan pinggiran, non
Bugis, dengan penduduk dengan makanan pokok dari sari palem rawa, bisa memunculkan
sebuah peradaban yang bersandar pada pertanian padi beririgasi di selatan jazirah ini?
Pertanyaan ini belum pernah coba dijawab.
Kerajaan ini menyebut dirinya Wareq. Kota Palopo saat ini kadang-kadang disebut Waraq oleh
Orang Malangke; perbedaan antara Wareq (Malangke) dan Waraq (Palopo) dijelaskan kepada
Caldwell ketika dia mengunjungi Malangke pada 1995.
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Dalam Descriptive dictionary of the Indian island and adjecet countries yang dia tulis,
administratur Inggris John Crawfurd menilai bahwa tanah asal Orang Bugis ‘sangat
mungkin’ berada di daerah danau-danau tengah (Crawfurd 1856: 74). Pendapat ini
diabaikan selama hampir satu setengah abad, pada kurun ketika Luwu berulang-ulang
ditunjuk sebagai tanah asal peradaban Bugis (Van Braam Morris 1889; L. Andaya 1981;
Pelras 1996). Penilaian Crawfurd berlandaskan pada fakta bahwa kawasan danau-danau
tengah merupakan lahan paling subur dan produktif di semenanjung ini. Bukti dari OXIS
yang memerkirakan bahwa masyarakat kompleks di daerah danau-danau tengah
mendahului permukiman Bugis di Malangke dengan selisih paling sedikit satu abad
mendukung hipotesis Crawfurd. Dengan begitu, Luwu akan tampak lebih sebagai negeri
rantau ketimbang tanah asal Orang Bugis.
Keterlibatan politik dan militer Luwu di semenanjung Sulawesi Selatan sebelum kisaran
1600, sebagaimana klaim tentang usianya yang tua, juga masih teka-teki. Menulis pada
tahun 1759, seorang gubernur Belanda di Makassar melaporkan sebuah tradisi bahwa,
selain Teluk Bone, Luwu juga menguasai seluruh Wajo, sebagian besar Bone, dan seluruh
kawasan pesisir dari Bone sampai kawasan yang sekarang menjadi Jeneponto (Blok 1817:
3-4). Tradisi ini didukung oleh sumber-sumber lain. Sebuah perjanjian damai pada
pertengahan abad ke 15 antara Bone dan Luwu menetapkan status Bone sebagai anak dari
Luwu (LKL: 375); sebuah Kronik Wajo mencatat bahwa para penguasa Luwu
mengumpulkan pajak di Wajo (Zainal Abidin 1985: 64); dan pengusa Luwu pada awal abad
ke 16, Déwaraja, memerintah di permukiman dengan perkubuan dekat muara Sungai
Cenrana (Zainal Abidin 1983: 210). Dengan bantuan Wajo, Luwu melancarkan tiga
serangan ke Kerajaan Sidenreng yang baru menanjak pada sepanjang abad ke 16. Tak lama
setelah penyerangan dan pembakaran istana Sidenreng, Luwu menyerang Bone, kali ini
dengan konsekuensi yang berat. Pasukan Luwu dibantai di Attasalo dan penguasanya,
Déwaraja, dibiarkan melarikan diri kembali ke Luwu hanya dengan 20 pengikutnya.
Mengingat bahwa ekonomi politik Luwu yang berbasis besi sangat berbeda dengan
ekonomi kerajaan-kerajaan di selatan semenanjung, kegetolan Luwu menindas domaindomain pertanian yang ada di Bone dan bagian timur danau-danau besar menuntut
penjelasan. Secara logis, Luwu seharusnya menjadi rekan dangang bagi tiga kerajaan ini.
Tetapi, kerajaan ini menjadi polisi sungguhan, merekrut pasukan dari suku-suku
perbukitan dan mengangkut mereka dengan perahu menyusuri pesisir untuk menjalankan
kekuasaannya. Penjelasan tentang perilaku janggal Luwu sepertinya terletak pada

hubungan dekatnya dengan Cina. Bila kita menerima bahwa keluarga penguasa Luwu dan
Cina berasal dari satu garis keturunan, dan bahwa hubungan antara dua kerajaan ini
dipertahankan lewat pernikahan dan kesamaan kepentingan ekonomi, penindasan yang
dilakukan Luwu atas kerajaan-kerajaan baru di pinggiran Cina menjadi masuk akal. Bukti
kedekatan hubungan historis antara dua kerajaan ini bahkan masih bertahan sampai
sekarang. Dalam dewan hadat Luwu pada masa moderen, tiga dari dua belas kursi
perwakilan pemimpin (matoa) diduduki oleh matoa Wage, Tempe, dan Tampangeng.24
Inilah negeri-negeri yang menurut Kronik Wajo dari abad ke 18 merupakan daerah-daerah
asal nenek moyang Luwu, dan merupakan kawasan inti Kerajaan Cina menurut SLC. Dilihat
dengan cara ini, kepentingan strategis Luwu dalam urusan Cina menjadi sangat bisa
dipahami.
Paradigma Baru Masa Awal Sejarah Bugis
Jika kita menerima bahwa Cina pernah menjadi kerajaan besar dan berpengaruh yang
mendominasi dataran rendah persawahan di selatan Sungai Cenrana dan sekitar Danau
Tempe, dan bahwa Luwu menjadi penting melalui hubungan saling menguntungkan
dengan Cina, menjadi mungkin untuk membangun kerangka satu sejarah terpadu bagi
semenanjung ini.25 Kami percaya, pemahaman baru ini melengkapi peralihan paradigma
yang dimulai oleh proyek OXIS dan berlanjut setelah tahun 2000 dalam karya-karya
pribadi para peneliti. Di tengah-tengah pemahaman baru ini ialah gagasan tentang Cina
sebagai kerajaan paling awal dan berpengaruh, tersembunyi di balik pendirian kerajaankerajaan Bugis setelahnya. 26
Cina sepertinya berkembang sebagai sebuah perkauman kompleks dari aliansi sekelompok
domain kecil yang berlokasi di hulu lembah Cenrana. Kronik Wajo menyebut Sengkang
sebagai salah satu dari empat negeri leluhur atau negeri tua Luwu. Sebagaimana
disampaikan di atas, kami yakin bahwa empat permukiman ini membentuk pusat Kerajaan
Cina. Bukit rendah tempat Kota Sengkang sekarang berada terletak di titik yang secara
alamiah menguntungkan bagi daerah danau-danau tengah dan daerah dataran persawahan
di selatannya. Nama Sengkang berasal dari frasa Bugis, si+engka+ng, yang berarti ‘datang
Komunikasi pribadi Caldwell dengan Andi Maradang Makulau, Datu Luwu ke XL (40), Palopo,
September 2014.
25 Masih sedikit yang diketahui mengenai pegunungan Toraja dan Mandar, tetapi daerah-daerah ini
adalah pinggiran dari cerita utama.
26 Pelras (2010), yang dibaca oleh penulis setelah merampungkan artikel ini, mengajukan argumen
serupa, tetapi tidak menyajikan bukti atau sumber. Tafsirannya kemungkinan bersandar pada La
Galigo.
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bersama’ dan mungkin merujuk pada titik di mana Sungai Walanae bersatu dengan Sungai
Bila ketika mengalir ke luar Danau Tempe untuk membentuk Sungai Cenrana. Siapa pun
yang menguasai titik strategis ini bisa mengendalikan jalur perdagangan penting ke laut,
beserta daerah-daerah pertanian di sekitarnya. Keunggulan geografis lereng batupasir
tempat Sengkang berada mengkontekstualkan pernyatan dalam SLC bahwa Simpurusia,
pendiri Luwu dan Cina, turun di Lompoq, sebuah bukit di pinggiran utara Sengkang, dan
isterinya, Pattiaqjala, menyembul dari buih air di Tampangeng di selatan Sengkang. Tradisi
yang dikenal luas bahwa istana utama Cina berada di Sarapo, desa We Cudai, di lereng yang
sama sebelah selatan Sengkang, didukung oleh bukti arkeologis dari Allangkanangngne.
Penetapan masa keramik dan radikarbon menunjukkan bahwa sebuah situs istana pernah
ada di sana pada abad ke 13-14 dan terus dihuni sampai pertengahan abad ke 17.
Sekalipun kini menjadi daerah terisolasi, kerang laut ditemukan di Allangkanangnge
berasal dari abad ke 13 sampai 15, menyarankan bahwa tempat ini mungkin pernah lebih
dekat dari pantai (Bulbeck et al., akan terbit).27
Pada masa puncaknya, Cina sepertinya berupa sebuah koalisi dari domain-domain yang
punya pemerintahan masing-masing di bagian tengah semenanjung. Menurut La Galigo,
pengaruh Cina membentang luas meliputi Soppeng ri Aja, Soppeng ri Lauq,
Lempanglempang, Saqbangparu, Paccing, Tempe, Wage, Teamusuq, Limpomajang,
Lampoko, Lompengeng, Canru, Maruq, Ganra, Saburo, Balangnipa, Laju, Pationgi,
Bombangcina, Salotungo, Buludua, dan Lamuru (Kern 1939: 287, 317–318). Seperti
ditekankan di atas, gambaran yang disajikan oleh La Galigo ini perlu diperlakukan secara
hati-hati.28 Tetapi, perlu pula dicatat bahwa sebagian besar nama tempat ini dapat
diidentifikasi di peta-peta masa kini, menyebar di kawasan luas di tengah semenanjung
dari danau-danu tengah di utara sampai Sinjai di selatan (Gambar 4).

Sangat mungkin bahwa ketinggian lembah Cenrana mengalami kenaikan dari permukaan laut
pada abad-abad terakhir karena terangkat oleh gerak tektonik; lihat Gremmen 1990, dan Caldwell
dan Lillie 2014. Level muka air tertinggi paling belakangan di lepas pantai semenanjung ini
berlangsung pada 4500 dan 1600 tahun lalu, ketika tinggi muka air masing-masing setinggi 5 dan
2,5 meter lebih tinggi daripada masa sekarang (Whitten 1987: 18-19). Di lembah hulu, tanah rawa
dikeringkan untuk pertanian dan pembukaan tutupan hutan berkontribusi terhadap sedimentasi di
kawasan hilir.
28 Dalam La Galigo istilah to Cina (Orang Cina) dan to ugiq (Orang Bugis) digunakan secara
bergantian. Sejarah lisan Orang Timor mencatat sebuah situs permukiman awal, Tutuala, di ujung
paling timur Timor Leste benama Cina Ratu (komunikasi pribadi dengan Sue O’Connor, 02-022016). Tampaknya memungkinkan bahwa ‘Cina’ merupakan istilah umum bagi pengunjung dari
Sulawesi Selatan, sebagaimana ‘Bugis’ kadang-kadang digunakan pada masa kini.
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GAMBAR 4 Perkauam-perkauman yang membentuk Cina menurut La Galigo (Kern
1939: 287, 317–318)

Bila kita menilik secara saksama, terdapat rujukan tekstual terhadap Cina yang bertebaran
dalam beberapa karya historis Bugis. Sumber-sumber ini jarang menyebut nama Cina,
tetapi menggunakan nama Galigo, atau hanya menyebut nama-nama tempat yang kami
simpulkan sebagai bagian dari Cina. Kronik Bone mengungkap cara penguasa ketiga Bone,
La Saliu, menggunakan sistem politik dan diplomasi yang sudah ada untuk menciptakan
sebuah kerajaan baru. Kronik ini menekankan bahwa prinsip-prinsip ini bukanlah
ciptaannya; bahkan, penulis kronik ini menyatakan bahwa La Saliu ‘disebut tidak terlalu
pintar’, melainkan menggambarkannya sebagai orang yang berani, piawai, dan awas.
Kronik ini menyebutkan bahwa La Saliu menggunakan prinsip-prinsip dan praktik seni
menjalankan negara dan peperangan yang sudah mapan untuk mengkonsolidasi
kerajaannya yang tengah meluas. Kronik ini mencatat bahwa: ‘Raja-raja terdahulu, yang
sudah pulang ke Galigo, sudah punya [laku] negosiasi dan pemberian perintah yang
tertata’. Pernyataan ini sepertinya menyiratkan hadirnya sebuah perkauman yang tertata
secara hierarkis dan sehimpun prinsip-prinsip diplomatis yang digunakan untuk menjaga
tatanan. Aturan bahwa pembawa pesan tidak boleh disakiti, apapun isi pesan mereka,
tampaknya telah ada pada abad ke 15. Kronik Bone mencatat bahwa ketika penguasa
Katumpiq membunuh seorang pembawa pesan yang dikirim penguasa ketiga Bone, La
Saliu, Bone menyatakan perang terhadap Katumpiq (Macknight dan Muklis, belum terbit).
Contoh lain ialah praktik memanggil daerah bawahan dan pasukan mereka menggunakan
bilabila, sehelai daun palem dengan sejumlah simpul yang menandakan jumlah hari yang
diharapkan dari pemimpin daerah bawahan dan pasukannya untuk melapor kepada atasan
mereka (L. Andaya 1981: 55). Sebagaimana kami sebut di atas, walaupun Cina terserap
pada abad ke 16 oleh perkauman pertanian di utara, selatan dan baratnya, tampaknya pada
saat itu prinsip-prinsip dasar kehidupan politis Bugis telah terbentuk.
Posisi penting Luwu secara politis pada masa awal Sulawesi Selatan kelihatannya sebagian
bertumpu pada hubungan khususnya dengan Cina, serta kemampuan menguasai sukusuku perbukitan di dataran tinggi yang mengelilingi daerah itu serta orang Bajo di pesisir. 29
Sebagaimana telah kami paparkan, Cina dan Luwu dihubungkan oleh leluhur istana yang
sama dan hubungan ini dijaga lewat perkawinan setidaknya sampai abad ke 15. Kedekatan
hubungan historis Cina dan Luwu tampak dalam cerita La Galigo lewat perkawinan
Sawerigading, seorang pangeran dari Luwu, dengan sepupunya Wé Cudai, puteri dari Cina.
Terdapat bukti pertukaran ekonomi antara Cina dan Luwu dalam bentuk serpihan gerabah
Komunikasi personal dengan Andi Anton, 1995. Orang Rongkong, sebuah lembah pegunungan di
utara Baebunta, mengklaim diri terkenal karena kepandaian bela diri, dan kesetiaan mereka pada
Datu Luwuq (Caldwell 2014:60).
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‘lembut’ kemerahan yang ditemukan di Allangkanangnge dan Luwu.30 Mengingat
banyaknya biji besi di dataran tinggi Luwu (Caldwell 2014) dan ketidakcocokan daerah itu
untuk menanam padi, tampaknya masuk akal apabila Luwu menyediakan peralatan dan
senjata besi kepada Cina, dan Cina memberi bahan pangan, pakaian, dan benda-benda
keramik kepada Luwu.31 Luwu mungkin juga menjual besi ke Majapahit: terdapat
penyebutan ‘Mancapai’ dalam sumber-sumber historis Bugis, dan menjadi nama sejumlah
kampung di Wajo dan Bone serta tenggara Sulawesi. 32 Selain itu, ada satu ragam keris Jawa
dengan pola tempaan atau pamor bernama pamor Luwu (Solyom and Solyom 1978:18;
Bronson 1987:13). Ada pula penyebutan Mancapai dalam tradisi tulis Bugis dan sebuah
tempat dengan nama ini ada di semenanjung tenggara Sulawesi, serta permukimanpermukiman bernama Garisi, Tuban, dan Suruboyo di Sulawesi Selatan. Dalam
Desawarnana, yang ditulis di Jawa pada 1365, Luwu dikelompokkan bersama Bantayan
(Bantaeng) dan sebuah domain bernama Uda yang belum dapat diidentifikasi, ‘ketiganya
merupakan tempat-tempat utama di pulau itu’ (Robson 1995: 34). Berdasarkan
pemahaman baru kita tentang Cina tampaknya memungkinkan bahwa Uda, yang tak dapat
diidentifikasi oleh Pigeaud (1962: 17), adalah Kerajaan Cina.
Kesuksesan ekonomi bersama Cina dan Luwu tampaknya dalam jangka panjang memicu
bangkitnya domain-domain penantang. Tantangan-tantangan ini mungkin sebagian
dimudahkan oleh menyebarnya teknologi besi, serta oleh kelemahan politis Cina yang
dimanfaatkan oleh La Saliu, La Tadamparaq dan La Mataesso. Wilayah inti Bone, Wajo, dan
Soppeng seluruhnya berada di pinggiran wilayah yang kami yakini sebagai Kerajaan Cina.
Sepertinya kerajaan-kerajaan lebih baru ini mencuat dalam konteks masyarakat kompleks
yang sudah ada dengan budaya politik yang sudah berkembang. Bangkitnya kerajaankerajaan baru ini membentuk tantangan lokal bagi kekuasaan Cina dan Luwu dan
berhubungan dengan perilaku agresif Luwu terhadap daerah-daerah pertanian yang baru
menanjak di perbatasan-perbatasan Cina itu. Tantangan-tantangan ini akhirnya berujung

Budianto Hakim dari Balai Arkeologi Makassar mengidentifikasi sekumpulan serpihan gerabah
lembut di Allangkanangnge sebagai benda yang sama atau sangat mirip, dengan yang digali di
Luwuq pada 1997 oleh proyek OXIS (Bulbeck et al. akan terbit).
31 Keramik Tiongkok dan Asia Tenggara dalam jumlah besar diimpor ke Sulawesi Selatan setelah
tahun 1200. Beberapa tekstil Gujarat dengan gambar cetakan menggunakan potongan kayu berukir
dari Sulawesi Selatan telah melewati uji radiokarbon dan ditetapkan berasal dari abad ke 14 dan 15
(Guy 1998).
32 Merenungkan penyebutan Luwuq dalam Desawarnana (Nagarakertagama), L. Andaya (1981:18)
menyebutkan bahwa Luwuq ‘mungkin telah menemukan pasar menjanjikan bagi besinya di
Majapahit’.
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pada terpilahnya bagian-bagian Kerajaan Cina untuk kemudian diserap menjadi bagianbagian dari kerajaan-kerajaan baru tersebut.
Berdasarkan bukti yang disajikan dalam artikel ini kami yakin bahwa Cina dan Luwu
awalnya diperintah oleh satu kelompok garis keturunan yang kelak terpilah menjadi dua
kerajaan. Setidaknya sampai pertengahan abad ke 15 kita bisa menganggap bahwa Cina
dan Luwu adalah dua elemen yang menjadi bagian dari satu kompleks politik. Kedua
kerajaan ini mengklaim berasal dari satu sosok, Simpurusia, sebagai permulaan bagi
keluarga istana mereka. Permukiman Tempe, Wage, Tampangeng, dan Sengkang, yang
dirujuk dalam Kronik Wajo sebagai negeri leluhur Luwu, muncul di SLC sebagai pembentuk
jantung kekuasaan Cina. Sangat mungkin bahwa Kronik Wajo melekatkan kampungkampung ini ke Luwu demi menghindari merujuk mereka sebagai bagian dari Cina, atau
bisa juga karena kedua kerajaan itu sinonim di pikiran para penulis kronik. 33
Di awal artikel ini kami mengarahkan perhatian pada langkanya penyebutan Cina dalam
sumber-sumber sejarah Bugis, meskipun kerajaan ini memegang peran penting dalam
cerita La Galigo. Kami percaya bahwa kami telah melangkah cukup maju untuk mengatasi
perbedaan ini, bahwa tafsiran baru kami jauh lebih dekat dengan gambaran Cina dalam
sumber-sumber sastra. Sejumlah masalah masih belum terpecahkan, semisal penekanan La
Galigo pada perdagangan sebagai basis ekonomi Cina. Akan tetapi, perdagangan memang
penting bagi kerajaan-kerajaan awal Bugis, sebagaimana ditunjukkan oleh ribuan serpihan
keramik Tiongkok dan Asia Tenggara daratan yang tersebar di seluruh bentang alam
historis Sulawesi Selatan. Bulbeck dan Caldwell (2000) menilai bahwa perdagangan
merupakan perangsang yang membangkitkan kerajaan-kerejaan pertanian melalui efek
berganda yang kompleks (Renfew 1972: Bab 3) dan bahwa perdagangan dan pertanian
merupakan aspek saling melengkapi bagi ekonomi politik Sulawesi Selatan. Demikian pula,
Cina dan Luwu, dengan basis ekonomi yang sangat berbeda, ditafsirkan di sini sebagai dua
cabang saling melengkapi dalam satu sistem ekonomi.
Sekarang sepertinya sudah memungkinkan untuk membangun kesepakatan di kalangan
peneliti sejarah mengenai kronologi masa awal Sulawesi Selatan. Kita tidak perlu lagi
menciptakan sebuah ‘Masa Galigo’ dalam periode antara 1000-1300. Tak ada bukti
Permukiman-permukiman ini disebut dalam Attoriolonna Simpurusia (Cerita keluarga pendiri
Luwu dan Cina) sebagai bagian dari hadiah pernikahan Wé Tappaqcinna, seorang puteri Majapahit
(Caldwell 1988:46). Hal ini menunjukkan bahwa mereka menjadi permukiman-permukiman awal
yang membentuk Cina.
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arkeologis bagi keberadaan kerajaan atau perkauman kompleks sebelum abad ke 13, juga
tak ada bukti mengenai keruntuhan politis menyeluruh atau ‘kerusuhan multidimensi’
pada sekitar abad ke 14 (Pelras 1996: 107). Sebaliknya, sumber-sumber arkeologis dan
sejarah mengindikasikan sebuah ekonomi yang tengah bertumbuh dan pertarungan
perebutan kuasa yang sengit di semenanjung ini pada abad tersebut. Meskipun demikian,
penekanan kuat Christian Pelras pada pentingnya Cina dalam perkembangan masyarakat
kompleks Bugis kini tampaknya punya dasar yang kuat.
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