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To’ Mamasa 
 
Nama Mamasa berasal dari kata mamase yang artinya pengasih atau tanah yang 
penuh kasih. Ketika orang mulai mendiami lembah Sungai Mamasa mereka kagum 
akan kesuburan tanahnya serta banyaknya binatang buruan. Menurut 
Mandadung1 orang-orang ini menamai diri mereka tomamase, ’seorang yang 
memperoleh belas kasih’. Orang-orang ini datang sebagai pengembara yang 
miskin, namun menjadi makmur karena ‘belas kasih’ dari tanah dan buah-buahan 
yang melimpah dari daerah itu. Dengan alasan demikian, maka orang-orang 
Mamasa wajib menyambut para pendatang baru melalui keramahtamahan dan 
pertolongan, sebagai ungkapan terima kasih atas peristiwa masa lampau. Dalam 
perkembangan lanjut, ketika orang-orang Belanda datang ke daerah ini ketika 
awal abad kedua puluh, mereka mengubah namanya menjadi ‘Mamasa’, yang 
lebih sesuai dengan lidah mereka. 
 
Mamasa merupakan salah satu daerah yang berada di dataran tinggi 
pengunungan tengah pulau Sulawesi. Kontur ekologi orang mamasa didominasi 
area pegunungan yang hampir disetiap cerukan dan punggung-punggung bukit 
dialiri sungai-sungai kecil. Orang Mamasa membangun  unit pemukimannya di 
sekitar lembah-lembah dan punggung perbukitan. Sistem pertanian merupakan 
salah sau sumber penghidupan orang Mamasa. Mereka telah mengenal sitem 
pertanian sejak jauh-jauh hari, seturut dan setua hubungan sosial yang terjalin 
didalamnya. Dengan lahan datar yang terbatas, pengelolaan tanaman padi 
kemudian dikembangkan dalam dua bentuk dan cara: sistem padi ladang (padi 
gunung) dan sistem persawahan. Sungai-sungai keci (salu’-salu’) disetiap 
punggung perbukitan yang digunakan sebagai sumber pengairan persawahan.  
 
Ritual dan kebiasaan orang tua 
 
Perayaan adat merupakan hal yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan harian 
orang Mamasa. Masyarakat Mamasa sendiri memiliki kepercayaan lokal yang 
disebut dengan Ada’ Mappurondo. Ada’ Mapapurondo sendiri dikenal di daerah di 
sebelah barat, sementara Aluk Tomatua lebih popular di bagian utara, timur dan 
selatan Kabupaten Mamasa.2 Kata ada’ sama saja dengan kata aluk yaitu aturan 
yang harus ditaati manusia. Kata mappurondo berate lisan. Maka, ada’ 
mapparondo adalah suatu ajaran yang diturunkan dari generasi ke generasi secara 
lisan, tidak tertulis. 
 
Salah satu ritual orang Mamasa, ialah rambu solo atau perayaan kedukaan. 
Kematian bagi mereka merupakan suatu proses salami dari dunia yang bersifat 
sementara menuju ke dunia alam baka. Masyarakat Mamasa, ketika seseorang 
meninggal dunia, maka tubuh, nafas dan jiwanya akan terbagi tiga, yaitu: 
Pertama, Penawa (nyawa atau nafas) akan langsung melayang keatas langit dan 
tertitip pasif di tempat dewa menanti bagaian lainnya yang pada saatnya akan tiba 
di sana. Kedua, Batang Rabuk (jenazah) akan tinggal di dunia sebagai monument 

                                                           
1
  Kees Buijs, Kuasa Berkat Dari Belantara dan Langit (Makassar: Ininawa, 2009), hal.16 

2
  Arianus Mandadung, Keunikan Budaya, (Mamasa: 2015) Hal.47 
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keluarga yang setiap saat bisa dilihat, setiap saat pula bisa dijenguk oleh rohnya 
sendiri (anitunna atau bombona). Ketiga, Sungnga’ (jiwa) yang akan menuju ke 
sebelah barat atau arah arus air sungai dan sampai di dunia seberang yang disebut 
Pullondong di bawah kekuasaan seorang dewi yang dikenal dengan Indo’ Robo.3 
Dalam perjalanan dari dunia fana menuju alam baka, roh simati harus 
menyebarangi Salu Mariri’. Roh manusia tidak akan mampu menyebarangi salu 
mariri’ tetapi roh babi dan roh kerbau saja yang bisa dipakai untuk menyebari 
sungai tersebut dengan mengendarainya ketika roh hewan-hewan itu berenang 
menyebarangi salu mariri’ tersebut. Olehnya dalam perayaan-perayaan orang 
Mamasa, cara khusus perayaan duka tak boleh tidak dilepaskan dari cerita 
tentang penyembelihan kerbau dan babi. Menurut cerita masyarakat, roh kerbau 
belang (tedong doti) paling cepat dan kuat berenang, disusul roh kerbau hitam 
(tedong lotong) yang sedikit lambat berenang, roh babi berenang juga tapi lebih 
lambat lagi. Terlepas dari lambat atau cepatnya roh-roh hewan tersbut, yang pasti 
roh hewan tersebut dapat dan mamapu menyebari salu mariri’. Itulah mengapa, 
seseorang yang meninggal dunia haruslah dipotongkan babi atau kerbau. Roh 
yang tidak bisa dipotongkan kerbau dan babi akan tertinggal di pinggir salu mariri’ 
menunggu sanak keluarga mempotongkan babi atau kerbau.  
 
Salah satu aturan bersama yang ada di Ballatumuka’ pada saat hari-hari duka ialah 
tidak diizinkan bagi sanak keluarga dan kerabat yang sedang berduka untuk 
memakan nasi. Hal ini mengandung makna bahwa pada saat kedukaan para 
keluarga dan kerabat tidak boleh bermewah-mewahan. Kemudian yang dijadikan 
makanan pengganti ialah nasi jagung. 
 
Terdapat juga perayaan kelahiran. Dalam etnik sosial-budaya penduduk Mamasa, 
mereka meyakini kelahiran seorang anak dihubungkan dengan kuasa-kuasa berkat 
dari para dewa bumi. Merekalah yang memberikan kesuburan hingga anak itu 
bisa lahir. Ada beberapa ritual yang kemudian dirayakan pada saat kelahiran. 
Ritual-ritual demikian disebut pangngukusan. Dalam  ritual pertama dari 
pangngukusan digelar di lingkup keluarga terdekat. Sang ayah atau salah satu 
anggota keluarga yang dituakan dapat melaksanakan ritual ini. Dalam prosesi awal 
ritual ini, seekor ayam disembelih di dapur dan dijadikan persembahan bagi dewa-
dewa langit, termasuk para dewa leluhur. Dalam keyakinan masyarakat Mamasa, 
dapur memiliki arti yang penting. Hubungan seseorang dengan tungku dapur 
mempunyai makna yang sangat intim. Artinya adalah hubungan dengan asal, 
yakni keluarga, para leluhur dan tempat lahir.  Tungku memiliki nilai yang sangat 
dalam bagi masyrakat Mamasa. Kadang pada saat akan pindah rumah, mereka 
mengambil beberapa abu tungku untuk dibawa ke rumah yang baru. 
 
Selain dari ritual kelahian terdapat juga perayaan hari jadi. Perayaan hari jadi atau 
ulangtahun haruslah dirakyakan satu kali dalam penggalan kehidpuan seseorang. 
Perayaan ini dilaksanakan sebelum umur anak tersebut lebih dari lima tahun. Hari 
jadi atau juga disebut dipaisungngi diselenggarakan dengan menyembeli babi. 
Dipaisungngi sebagai Permohonan atau doa syukur untuk selanjutkan usia anak 
menjadi lebih panjang lagi. 

                                                           
3
  Arianus Mandadung, Keunikan Budaya, (Mamasa: 2005) Hal.48-49 
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Dalam perayaan dipaisungngi terdapat ritual angka’. Angka’ sendiri mengandung 
pengertian pemberian daging pada orang-orang yang dianggap telah berjasa 
dalam proses kelahiran dan pemeliharaan anak tersebut. Jumlah atau ukuran 
daging yang diberikan memiliki tingkatan sesuai yang telah diatur dalam perayaan 
dipaisungngi. Pertama-tama, pemberian daging diberikan pada anak yang 
bersangkutan dengan ukuran satu kaki babi. Kedua, orang tua anak. Orang tua 
anak dianggap sebagai orang-orang yang berjasa saya memelihara anak tersebut 
sejak dalam kandungan sampai melahirkan dan bertumbuh. Ketiga, kepada to 
pake’ anak sebagai orang yang terlibat dalam proses kelahiran anak. Biasanya 
yang dimaksud to pake’ anak ialah dukun melahirkan atau bidan. Keempat, to 
mabasse’ ialah orang yang membersihkan anak yang baru melahirkan. Dan yang 
kelima, to ma’pasusu ialah mereka yang menyusui anak selama ibu dari anak 
tersebut sedang dalam keadaan mengembalikan tenaga setelah proses kelahiran. 
Selain daripada itu, dalam proses penyembelihan babi untuk perayaan 
dipaisungngi ada beberapa doa yang kemudian dipanjakan. Pertama, pada pemilik 
ternak yang disembeli. Doa tersebut dipanjatkan dengan tujuan agar ternak yang 
disembeli bermanfaat dan menjadi berkah bagi yang mendakan acara dan orang-
orang yang memakannya. Kedua, kepada anak yang bersangkutan.  
 
Banua dan Alang 
 
Pada periode awal tahun 2000-an Ballatumuka’ ditetapkan sebagai desa wisata. 
Penetapan sebagai desa wisata merujuk pada masih terjaga dan terpeliharanya 
bangunan rumah khas Mamasa berserta lumbung padi, terdapat sekitar 300 unit 
rumah mamasa. Masyarakat Ballatumuka’ menyebut rumah dengan banua dan 
lumbung sebagai alang. Banua dan alang merupakan satu kesatuan yang tak 
dapat dipisahkan dalam kepercayaan masyarakat Mamasa, termasuk penduduk 
kampung Ballatumuka’. Mereka meyakini, alang sebagai perempuan dan banua 
sebagai laki-laki. Hubungan laki-laki dan perempuan dalam sejarah hidup manusia 
memiliki pengertian yang mendalam. Dalam satu pengertian, hubungan diantara 
saling mengisi dan saling melengkapi, begitu halnya dengan banua dan  alang. 
 
Model banua Mamasa mirip bentuk perahu. Melengkung ke atas dan pada bagian 
dan belakang terdapat tiang penyanggah yang disebut penulak. Penulak memiliki 
diameter yang relatif besar dengan tinggi yang menjulang dari dasar tanah sampai 
ujung atap rumah. Para aki-laki akan berkumpul dan merencanakan waktu untuk 
mengambil batang kayu tersebut dari dalam hutan. Biasanya sumber kayu yang 
dipergunakan dalam membangun rumah ialah kayu-kayu yang tersedia di hutan 
yang berada dekat kampung. kayu yang diperguakan salah satunya, kayu uru’.  
 
Sebelum membangun rumah, ada beberapa ritual yang kemudian di yakini 
sebagai ritual penolak bala. Mangngassa’ adalah suatu proses persiapan bagi para 
tukang atau tomanarang dengan alat-alatnya untuk berangkat masuk hutan, 
menyembeli seekor ayam memintah berkah kepada dewa agar ramuan rumah 
yang akan diambil membawa berkah bagi keluarga pemilik rumah. Sebelum 
menebang pohon harus menyembelih seekor ayam meminta maaf kepada 
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penguasa hutan serta penghuni-penghuninya agar pohon yang ditebang tidak 
membawa malapetaka. Pohon yang tumbang atau jatuhnya ke arah barat, tidak 
diperkenankan untuk ramuan rumah, sebab akan membawah malapetaka. 
Demikian juga dengan pohon yang tumbang walaupun tidak mengarah kearah 
sebelah barat, tapi tersangkut di pohon kayu yang lain, dan tidak langsung ke 
tanah, maka inipun tidak boleh dipakai sebagai ramuan rumah. Alasannya adalah 
hidup akan tersendat menghuni rumah itu.  
 
Proses pembuatan banua memiliki makna yang sangat dekat dengan alamnya. 
Alam kemudian dikonsepsikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 
kehidupan manusia. Olehnya, dalam memperlakukannya perlu kehati-hatian dan 
penuh penghargaan. Selain daripada itu, arah sebelah barat atau arah 
tenggelamnya matahari kemudian dikonsepsikan periode kegelapan yang syarat 
akan malapetaka.  
 
Lumbung atau alang umumnya dimiliki bangsawan dan atau orang kaya, sebab 
lumbung juga merupakan simbol yang mewakili bahwa orang tersebut memiliki 
area persawahan yang luas dan banyak. Padi-padi disimpan diatas lumbung 
setelah dijemur berhari-hari sampai kering dalam bentuk ikat-ikat padi atau kutu’ 
pare. Mereka mengambilnya sesuai kebutuhan dan ditumbuk untuk memisahkan 
dengan kulitnya. Lumbung identik dengan dewi atau perempuan dan pantang bagi 
pria untuk naik keatas mengambil padi kecuali para wanita tidak berada 
dikampung karena ada kesibukan diluar kampung. 
 
Fungsi lain dari lumbung padi adalah sebagai tempat duduk pertama jika 
seseorang hendak bertamu ke kampung atau rumah tentu. Biasanya tamu 
haruslah terlebih dahulu duduk di lumbung padi, lalu penghuni rumah 
menemuinya dengan menyugukan sirih pinang atau rokok sebagai tanda gembira 
jika ada tamu datang, sebab tamu membawa rejeki dalam hidup manusia. 
Sesudah itu barulah menuju banua untuk maksud selanjutnya, dilarang masuk 
rumah tanpa menyentuh lumbung, sebab lumbung padi adalah penyimpan rejeki. 
Selain daripada itu, lumbung juga kadang difungsikan sebagai tempat pertemuan 
besar jika tidak mungkin termuat di atas rumah, seperti upacara syukuran, 
perkawinan dan kedukaan. Dalam hal ini alang atau lumbung menjadi tempat 
dimana relasi atau hubungan sosial terjalain baik antar sesama penduduk 
kampung, maupun, dengan orang-orang yang datang dari luar kampung.  
 
Babi dan kerbau 
 
Babi dan kerbau merupakan hewan-hewan yang tak bisa dilepaskan dari cerita 
orang Mamasa. Baik babi maupun kerbau memiliki makna lebih dari sekedar 
hewan ternak untuk disembeli. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam 
perayaan duka atau Rambo solo masyarakat Mamasa meyakini dengan memotong 
Babi dan kerbau itu dapat membantuh mengantarkan arwah orang yang 
meninggal melewati salu mariri’ (sungai kuning). Olehnya kebutuhan akan kerbau 
dan babi itu haruslah senantiasa terjaga. 
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Penduduk Ballatumuka’ sendiri mengenal beberapa jenis kerbau: Tedong Lotong 
dan Tedong Doti. Tedong doti atau kerbau belang sendiri memiliki nilai yang 
istimewah masyarakat Mamasa. Keistimewahan dari tedong doti ialah kerbau 
belang yang matanya bercampur hitam dan putih. seekor kerbau belang bisa 
dibarter dengan lebih dari sepuluh tedong lotong (kerbau hitam) jika pada kerbau 
belang itu terdapat beberapa point tanda taksiran, seperti: bentuk dan ukuran 
tanduk, indahnya ekor dan indahnya belang-belang kulit dan bulunya. Kerbau 
jenis tedong doti diyakini apabila disembeli pada saat upacara kematian, 
perjalanan arwah orang yang telah mati akan lebih cepat menyembrangi salu 
mariri’. Selain itu adapula tedong lotong, kerbau tersebut berbeda jika 
dibandingkan dengan tedong doti. Secara umum, tedong lotong atau kerbau 
hitam memiliki nilai yang tak setinggi tedong doti, namun, tetap disembeli pada 
saat upacara-upcara adat. Tedong lotong juga merupakan kerbau standar dalam 
perayaan adat. Selain daripada itu, untuk memenuhi kebutahan kerbau, kadang 
penduduk Mamasa memeliharanya sendiri. biasanya kerbau-kerbau tersebut 
digembalakan di tanah-tanah lapang disekitar kampung dan diikat tali dengan 
ukuran 10 sampai dengan 15 meter.  Biasanya, setiap pagi dan sore hari para 
pengembala kerbau memberi makan kerbaunya. Kerbau-kerbau tersebut bisanya 
diberi makan alang-alang.  
 
Cerita serupa juga terjadi pada hewan babi. Babi sendiri umunya dipelihara oleh 
penduduk Ballatumuka’. Babi selain untuk dijual kadang dipergunakan untuk 
perayaan-perayaan adat. Biasanya, penduduk Ballatumuka’, memelihara induk 
dan jantan babi yang telah dewasa. Jarang terdengar mereka mejual induknya. 
Biasanya mereka hanya menjaul anak-anak babi atau babi jantan.  Babi kadang 
dipelihara di belakang rumah. Kayu disusun untuk mmenjadi kandang dengan 
ukuran sekitar 3x4 meter. 
 
Babi disatu sisi, menjadi pemasukan yang relative menjanjikan bagi penduduk 
kampung. biasanya, anak babi yang usia 3 bulan dijual dengan harga 500-600 ribu 
per ekornya. Babi sendiri merupakan salah satu jenis hewan yang terbilang cukup 
produktif. Dalam sekali ia bisa melahirkan enam sampai Sembilan anak.  Dan 
untuk Babi dewasa dapat dijual dengan kisaran harga sekitar empat sampai lima 
juta per-ekornya. Untuk mengetahui besarnya seekor babi secara taksiran 
terdisional, bukan beratnya dan panjangnya, tetapi dilakukan dengan mengambil 
tali lalu dililitkan pada lingkar badannya dan diukur dekat ketiak keliling babi. 
Masyarakat Mamasa meyakini, Babi merupakan sibolisasi dari kemakmuran, dan 
kesejahteraan.   
 
Berkah dan Kemuraman di atas Tanah Leluhur 
 

 “Kehidupan orang tua dulu bisa dikatakan cukup susah, tapi hal 
baiknya sejauh ini belum pernah ada cerita kita mati kelaparan. 

Selalu saja ada yang bisa dimakan sekalipun itu sangat terbatas. 
Syukur juga kepada Tuhan, karena kita itu kampung yang dekat 
dengan hutan. Jadi, kalau kehabisan makanan, kita bisa masuk 
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kehutan mancari makanan atau sayur-sayuran. Orang-orang dulu 
sebenarnya berkecukupan.” 

- Sirjon, Pereangan, 2017.  
 

Kira-kira terletak di bagian barat pulau Sulawesi terdapat satu komunitas 
masyarakat yang membangun kehidupan di lembah-lembah yang dikelilingi 
jejeran pegunungan. Gunung, bukit, mata air, sungai dan hutan menjadi alas 
ekologis yang sangat mempengaruhi keberlanjutan kehidupan mereka. Penanda-
penanda alam bukan hanya menjadi artefak fisik yang tak memiliki arti, melainkan 
menjadi bagian yang bermakna.  Menjadi rujukan hidupan. Kemudian hari, kontur 
ruang yang demikian melahirkan berbagai perangkat pengetahuan, kebudayan 
dan spritualitas orang dataran tinggi Mamasa.  
 
Seperti di tempat-tempat lain, dimana kehidupan itu menjadi ada, determinan 
alam senantiasa menuntut manusia untuk beradaptasi terhadap kondisi-kondisi 
yang ada. Hubungan timbal balik, antara manusia-alam, menuntut keselarasan 
tempo antara bagaimana manusia memproduksi kebutuhan hariannya dengan 
daur alam itu sendiri. Tidak ada keberjarakan antara kedua hal tersebut, selama 
motif yang didasarkan masih dalam takaran sesuai pemenuhan kebutuhan. 
 
Bingkai Sosial-Ekologi Pereangan 
 
Kampung Pereangan terletak di sebelah barat, kota Mamasa. Dibutuhkan 
perjalanan sekitar tujuh jam untuk sampai ke sana. Berangkat dari pusat kota 
Mamasa dengan menggunakan mobil panter yang telah dimodifikasi. Ban gerigi 
dan per kaki mobil diranncang secara khususuntuk menyesuaikan dengan rute 
perjalanan yang akan ditempuh. Dengan rute jalan yang berlumpur dan 
bergelombang, membuatnya menjadi perjalanan yang tidak biasa. Goncangan dan 
bau mesin disel menjadi kekhasan dari perjalanan ini. Penumpangannya bukan 
cuma manusia, mulai dari pupuk, alat-alat pertanian sampai dengan pakaian-
pakaian yang dikemas dalam karung juga ikut serta dalam perjalanan. Perlu 
membagi kursi dengan barang-barang tersebut. Mobil dipacuh membelah 
pingiran punggung perbukitan. Berbelok menyesuaikan lekukan bukit. Melewati 
dari satu kampung ke kampung lain. Sesekali terlihat beberapa orang mengarak 
kudanya yang mengakut kayu yang telah dihaluskan dan dibentuk menjadi papan. 
Jarak antar satu pemukiman pun juga tak terlalu padat. Berjarak-jarak dan 
pisahkan oleh hamparan sawah atau hutan-hutan rimbun.  
 
Beberapa saat kemudian, mobil yang ditumpangi berhenti di daerah Lakahang, 
pusat Kec. Tabulahan. Perjalanan pun dilanjutkan dengan mengunakan ojek 
motor. Sama halnya dengan kendaraan sebelumnya, motor yang mengantar pun 
telah dimodifikasi. Rute terjal dan menanjak menjadi bagian dari perjalanan. 
Menyusuri pinggir sungai dengan jejeran kebun coklat disisi yang lainnya. Sekitar 
satu jam perjalanan sampailah di Kampung Pereangan. 
 
Kampung Pereangan berada di lembah yang dikelilingi jejeran pegunungan. Ada 
dua bukit yang menghapit Pereangan, Buntu Bulo dan Kapusaan. Bagi orang 
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Mamasa, khususnya orang Pereangan, Buntu Bulo dan Kapusaan memiliki makna 
yang penting. Kedua-duanya merupakan bukti fisik yang merekam cerita hidup 
orang Mamasa.   
 

 Cerita tentang Buntu Bulo dan Kapusaan 
 
Nama Buntu Bulo dan Kapusaan sungguh tak asing bagi orang Pereangan. Jarak 
yang tak jauh dari perkampungan membuatnya sangat akrab dengan kehidupan 
harian orang Pereangan. Berbagai tuturan melekat pada kedua bukit tersebut. 
Diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.    
 
Dalam bentang sejarah orang Mamasa, salah satu periode migrasi yang cukup 
terekam dalam ingatan mereka ialah kedatangan nenek Pongka Padang. Pongka 
Padang berasal dari ulu’ sa’dan, Toraja. Bersama beberapa pengikutnya ia pun 
melakukan perjalanan untuk mencari tempat-tempat baru untuk ditinggali. 
Perjalanannya pun mengantarkan ia sampai di salah satu daerah, yang saat ini 
dikenal sebagai Buntu Bulo. Buntu yang berarti bukit dan bulo sendiri berarti 
bambu. Buntu Bulo merupakan tempat yang banyak di tubuhi pohon bambu. 
Tidak banyak penjelasan yang cukup memadai tentang alasan Pongka Padang 
meninggalkan Ulu’ Saddan, Toraja. Namun terlepas dari keterbatasan itu, Ronal, 
Kampung Buntu Buda’, menceritakan,  
 

“hijrahnya Pongka Padang dari Ulu’ Saddan menuju mamasa 
merupakan satu peristiwa politis. Ia tidak setuju dengan adat 
yang disana yang dijalankan oleh keluarga-keluarganya 
sendiri. Makanya, Ia mencari wilayah-wilayah baru yang bisa 
sepemahaman dengan dia. Dan Pongka Padang bukan nenek 
moyang orang Mamasa seara keseluruhan. Namun, ia menjadi 
icon nenek moyang karena dialah yang melahirkan penguasa-
penguasa komunitas suku di Mamasa, bahkan sampai ke 
Mandar ”  

 
Satu waktu nenek Pongka Padang melihat gumpalan asap dari bukit salah satu 
bukit, Kapusaan. Setelah mendatangi tempat tersebut ia menemukan seorang 
perempuan, To ri Jenne’. To ri Jenne’, merupakan pelafalan kata khas  jazirah 
selatan Sulawesi. To ri Jenne’  berarti orang dari air. Ia pun menikahi perempuan 
tersebut dan menetap di lembah Tabulahan. Keturunan Pongka Padang kemudian 
menyebar, ditujuh hulu sungai (Pitu Ulu’ Salu). Ibu Ari Tahir, Kampung Salu 
Timoro, menceritakan: 

 
“kalau bahas sejarah kampung, khususnya kampung 
Tabulahan. Itu karena dahulu nenek Pongka Padang bertemu 
To’ ri Jenne’ di Kapusaan. Akhirnya, mereka menetap di lembah 
Tabulahan. Salah satu pertimbanganya, lembah Tabulahan 
dijadikan kampung karena banyak air (salu’ dan kalimbuang) 
dan hutan (panggala). Disana terdapat sumber makanan.” 
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Selain dari cerita Pongka Padang yang tersemat pada Buntu Bulo dan Kapusaan. 
Orang Pereangan memiliki penilaian tambahan atas kedua bukit tersebut. Bagi 
mereka, kedua bukit tersebut merupakan tempat dimana mereka mendapatkan 
beberbagai sumber pangan. Biasanya orang Pereangan ke Kapusaan untuk 
berburuh dan mengambil hasil hutan. Dan Buntu Bulo umumnya, dijadikan lokasi 
untuk berladang. Pak Ian, Pereangan, menceritakan: 
 

“Disini ada dua gunung yang menghapit kampung, buntu bulo 
dan kapusaan. Kalau menurut cerita orang tua, di buntu bulo 
merupakan tempat awal nenek Pongka Padang bermukim. Di 
bagian atas, terdapat hamparan tanah datar tiga susun. 
Sekarang Buntu Bulo dijadikan sebagai lokasi perladangan, 
bahkan orang-orang dari Tabulahan datang juga membuka 
ladang disana. Kalau kapusaan, dinamakan kapusaan karena 
jika kita masuk kedalamnya kita akan bingung, tersesat (pusa’) 
karena ada banyak puncak. Biasanya orang kampung masuk 
ke kapusaan tersebut untuk mengambil rotan atau berburu 
babi. Jika didalam hutan sungai yang menjadi patokan, agar 
tidak tersesat.” 

 
Buntu Bulo dan Kapusaan juga merupakan kantung yang menyedikan sumber air 
bagi orang Pereanga. Terdapat banyak kalimbuang (mata air) disetiap punggung-
punggung bukit. Kalimbuang-kalimbuang kemudian membentuk salu’-salu’ 
(sungai kecil) dan bertemu di Bone Hau’ (Sungai Hau’). Sumber-sumber air inilah 
yang kemudian dimanfaatkan oleh penduduk kampung untuk kebutuhan hari-
hari. Pak Ian menambahkan,  tak ada kodisi dimana orang kampung harus ribut 
untuk mendapatkan sumber air. 
 

 Riuhnya Bone Hau’ 
 
Perkampungan Pereangan dibelah oleh salah satu sungai, Bone Hau’. kata bone 
berarti sungai dan hau’ berarti gemuru atau riuh. Penamaan tersebut berdasarkan 
gambaran riil Bone hau’. Batuan-batuan besar yang ada di pingiran sungai 
membelah derasnya arus sungai, sehingga membuat suara yang bising. Bone Hau’ 
merupakan gabungan dari sungai-sungai kecil yang membelah pegunungan 
Gandang Dewata. Hulunya berada di Gandang Dewata, dan bermuara dipesisir 
barat Mamuju. 
 
Arus deras tak menghalangi orang Pereangan berhubungan dengan Bone Hau’. 
Bone Hau’ menjadi bagian dari kehidupan harian orang Pereangan. Kegiatan 
harian seperti mandi dan mencuci masih dilakukan disana. Selain itu, salu-salu 
(sungai kecil) yang mengalir ke Bone Hau’, juga dijadikan sebagai sumber air untuk 
kebutuhan minum, masak, dsb. 
 
Bone Hau’ juga menjadi penghubung antar kampung yang ada di Gandang 
Dewata. Biasanya, kampung-kampung berada di sekitar sungai Bone Hau’. Orang 
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Pereangan jika akan mendatangi kampung tetangga, ia akan menyusuri aliran 
sungai Bone Hau’.  
 
Dahulu pada saat orang Pereangan masih memeluk kepercayaan ada’ 
Maparondong sering diadakan beberapa ritual dipingir sungai. Mereka memotong 
ayam, dengan meletakan daun sirih. Menurut para orang tua, ritual itu dilakukan 
untuk menolak bala dan agar kemudahan-kemudahan datang dihari selanjutnya. 
Namun, sejak mereka telah memeluk agama kristen ritual tolak bala di Bone Hau’ 
juga ditinggalkan. Berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perayaan 
syukuran, doa pemberkatan atau bahkan penolakan bala kemudian menjadi tugas 
pihak gereja. 
 

 Tanah yang Diwariskan 
 
Sumber penting untuk mengetahui asal-muasal orang Pereangan dapat ditelusuri 
dari tuturan harian ataupun cerita rakyat yang ada kampung tersebut. Dibutuhkan 
proses penguraian ingatan yang mungkin penanda waktu, seperti tahun, tak dapat 
lafalkan. Kondisi tersebut didasarkan bukan karena lupa. Namun dalam bingkai 
ingatan mereka, masa lalu direkam bukan dari penanda waktu, melainkan 
berdasarkan peristiwa dan konteks yang terjadi pada saat itu. 
 
Ingatan atas satu peristiwa kemudian dicerikan secara terus menerus. Antar 
generasi. Ruang bersama menjadi saluran untuk saling bercerita. Bagi orang 
Mamasa, dapur memiliki peran yang penting. Di rumah-rumah mereka bisa 
dijumpai, ruangan dapur selalu jauh lebih besar dari ruang-ruang lainnya. Dapur 
menjadi tempat berkumpul keluarga dan menerima kerabat. 
 
Sebuah kisah tentang asal-muasal orang Pereangan diceritakan pak Ian dengan 
menyebutkan kalau nenek moyang mereka berasal dari Loe’. Kampung Loe’’ 
berada di kaki gunung Gandang Dewata. Memperoleh hidup dari layanan alam 
yang ada disekitarnya. Sekalipun masih dalam bentang ekologis yang sama 
dengan kampung Pereangan, saat ini antara kedua kampung tersebut dipisahkan 
secara administratif pemerintahan. Loe’ menjadi bagian kec. Kalumpang kab. 
Mamuju. Sedang, Pereangan bergabung dalam kec. Tabulahan kab. Mamasa. 
Namun, pembelahan itu tak banyak berlaku dalam ingatan maupun tuturan 
mereka. Baik orang yang ada di Tabulahan dan Loe’ masih mengakui kalau mereka 
berasal dari keturunan yang sama, nenek Pongka Padang. Selain itu gunung 
Gandang Dewata yang merupakan tempat makan bersama mereka menjadi 
penanda untuk saling mengenali satu sama lain. Mereka mengindentikan diri 
dengan To’ ri Gandang. To’ ri Gandang berarti orang berasal dari Gandang  
Dewata atau orang yang hidup dari gunung Gandang Dewata. Proses perpindahan 
orang Loe’ ke Pereangan coba diuraikan oleh pak Ian: 
 

“Nenek kami datang dari Loe’.  Itu punya sejarah panjang. 
Salah satu keturunan dari Pongka Padang ada yang ke Loe dan 
beranak pinak disana. Satu waktu, Ballo kila (keturunan nenek 
Pongka Padang) membuat perayaan adat di Loe’. Ia 
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mengundang salah satu kerabatnya, Dettumana (yang juga 
masih keturunan Pongka Padang) dari Tabulahan. Pada 
perayaan adat itu, tante Ballo Kila memimpin langsung ritual. 
Tante ballo kila, memiliki fisik yang sedikit berbeda dengan 
yang lain. Ia memiliki gondok yang cukup besar dan panjang. 
Saking panjangnya kadang gondoknya disimpan di pundaknya 
dan djulurkan ke bagian belakang badannya.   
 
Sesaat setelah perayaan tersebut selesai, Dettumana berfikir 
untuk mengadakan ritual tersebut ditempatnya (Tabulahan). Ia 
berencana untuk mengajak tante Ballo Kila untuk memimpin 
perayaannya. Segera Ia menyampaikan keinginannya pada 
Ballo kila. Ballo Kila pun menyanggupi permintaan Dettumana, 
dengan satu syarat. “boleh saja kau membawa tante saya ke 
tempatmu untuk memipin perayaan. Tapi dengan ingat karena 
kondisi fisiknya berbeda dengan orang pada umumnya, 
janganlah orang-orangmu mengolok-oloknya. Sebab bila itu 
terjadi, akan ada pertikaian diantara kita, karena kalian telah 
meyinggung perasaan kami semua.” Dettumanan berjanji akan 
mengikuti syarat itu. Berangkatlah ia kembali ke Tabulahan 
bersama dengan tante Ballo Kila. 
 
Sesampainya di Tabulahan, tante Ballo kila segera memimpin 
perayaan. Dan pada saat ia sedang mempin perayaan, anak-
anak kecil yang ada pada saat itu menertawainya karena ia 
memiliki gondok yang panjang.  Tante ballo kila pun merasa 
tersinggung, dan memutuskan untuk kembali ke loe pada esok 
harinya. Sesampainya di Loe, ia pun menceritakan perlakuan 
yang didapatinya pada saat ia di Tabulahan. Mendengar cerita 
tersebut Ballo kila pun murka. Ia pun menyuruh orang-
orangnya untuk mengasa parang, untuk menyerang 
Tabulahan.  
 
Sesampainya di Tabulahan, Ballo Kila pun melakukan 
pembicaraan dengan Dettumana’. Untuk meredam 
kemungkinan perang, Dettumana’ pun menawarkan putrinya 
agar dinikahi Ballo Kila. Ballo kila pun mempertimbangkan 
tawaran tersebut. selang beberapa hari, Ballo kila mengirim 
anggota untuk menyapaikan kabar bahwa ia sepakat dengan 
tawaran dari Dettumana. Pernikahan terjadi antara Talabinna’ 
(anak Dettumana) dan Ballo Kila. Perangpun tak terjadi.  
 
Sebelum Talabinna’ berangkat ke Loe’ mengikut Ballo Kila yang 
telah menjadi suaminya, iapun ditawarkan oleh Dettumana, 
“apa yang aku berikan padamu anakku? Apakah kau 
menginginkan  kerbau, pengikut atau tanah?”. Tallabinna’ pun 
meminta tanah, agar kelak anak cucunya bisa menempati 
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daerah tersebut. Dettumana pun menujukan lokasi yang akan 
diberikan pada Tallabinna’. Tanah-tanah yang berada 
disepanjang sungai Hau (bone hau) itu yang menjadi 
bagiannya. Pemberian itu diingat dan sampaikan kepada anak 
cucunya.  
 
Pada masa yang berbeda, terjadi peperangan di Loe’. Dua 
kelompok bertarung untuk merebutkan wilayah. pada saat itu 
kelompok yang kalah, keturunan Ballo kila dan Talabina’. 
Mereka memutuskan untuk lari karena tak ingin dijadikan 
budak oleh kelompok yang menang. Mereka memutuskan 
untuk mendiami tanah milik orang tuanya (Talabina’) yang 
berada di sepanjang Bone Hau’. Kampung baru tersebut 
dinamakan Talopa’ (yang dikemudian hari menjadi 
Pereangan).” 

 
Sekalipun telah berpindah kampung, mereka tetap menyandarkan 
pengihidupannya dari berladang padi. Selain itu, hutan juga masih menjadi 
tempat dimana mereka bisa mendapatkan makanan. Dan itu dilakukan setiap kali 
mereka masuk hutan untuk berburuh babi dan rusa. Cerita tersebut menjadi 
periode awal, pembentukan satu kampung baru yang dilatarbelakangi oleh 
peperangan antar kampung dimasa lalu. Sejak saat itu orang Loe’ mulai 
membangun penghidupan baru disekitar sungai Hau’ (Bone Hau’) . Kampung 
tersebut bernama kampung talopa’.  Talopa’ berasal dari kata talo’ atau ditalo’ 
yang berarti kalah. 
 

 Meninggalkan Banua Busung 
 
Cerita hidup orang Pereangan tak bisa dilepaskan dari ingatan tentang Banua 
Busung. Banua Busung, merupakan rumah bersama orang-orang yang ada dalam 
satu kampung. lingkar tiang yang ada disetiap sisinya memiliki diameter yang 
besar pula. Dengan bentuk rumah yang besar bisa menampung sampai tiga puluh 
kepala keluarga. Ramuan Banua Busung mengunakan kayu hutan, pohon uru’. 
Batu-batu besar disusun sebagai alas tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya serupa 
dengan pion catur dan terdapat bentangankayu yang menghubungkan antara satu 
tiang dengan tiang yang lain. Antar satu kayu dengan kayu lainnya tidak 
mengunakan paku/besi. Kayu pasak, dijadikan alat untuk menguatkan dan 
mengkancing masing-masing kayu.   
 
Dalam proses mandasang, atau membangun rumah, para laki-laki akan secara 
bersama-sama mengambil kayu untuk dibawah ke kampung. Para perempuannya 
akan berkumpul didalam kampung untuk memasak dan menyedikan segala 
kebutuhan dalam proses pembangunan. Jika saat mendirikan Bunua Busung ada 
yang mengalami kecelakaan, pembangunan banua akan dihentikan. Selanjutnya, 
akan ditentukan waktu yang baik untuk mendirikan banua. Setelah Banua Busung 
berdiri akan diadakan perayaan syukuran, Pa’buasaan. Kerbau dan babi dipotong 
sebagai hidangan pada saat perayaan tersebut. 



12 
 

 
Banua Busung selain menjadi tempat tinggal, disana juga biasa diadakan 
perayaan-perayaan adat. Ne’ Lona menceritakan biasanya setelah panen, sebagai 
ucapan syukur atas hasil yang didapatkan diadakan perayaan ma’kendek. Orang-
orang dari kampung tentangga akan ikut diundang, termasuk kampung Kallang. 
Pada saat ma’kendek, orang-orang akan bernyayi dan menari bersama selama 
satu malam, prosesi itu disebut ma’oles. 
Saat ini sudah sulit lagi menemukan Banua Busung. Bangunan lama yang dahulu 
ditempati sudah lapuk dan hancur. Saat ini orang Pereangan, membangun rumah 
sendiri berdasarkan anggota keluargannya.  
 
Sekitar tahun 1940-an, terjadi proses perubahan pada sebagaian orang yang ada 
dikampung. Pada saat itu sudah beberapa orang mulai memeluk agama kisten dan 
meninggalkan kepercayaan leluhur. Di daerah barat Mamasa, kepercayaan leluhur 
disebut ada’ ma’purondong. Ada’ yang berarti kepercayaan atau ajaran. 
Ma’purondong dari kata ondo atau di’ondo yang berarti dikumpulkan. Ada’ 
ma’purondong dapat dipahami sebagai ajaran dari hasil pengalaman langsung 
oleh para orang tua. Orang-orang yang telah memeluk kristen memutuskan untuk 
membentuk kampung baru. Ne’ Lona, Pereangan, menuturkan: 

 
“Waktu itu, orang-orang yang telah masuk kristen memilih 
untuk membentuk kampung baru. Makanya, kampung yang 
sekarang namanya Pereangan, dari kata reang yang berarti 
menyebarang. Mereka menyebarangi Bone’ Hau dan 
membentuk kampung disana. Mereka memilih pindah karena 
tidak mau lagi satu rumah dengan orang-orang ada’ 
ma’purondong. Sudah berbeda kepercayaan.” 
 

Bone Hau’ menjadi pembatas antara kampung Talopa dan kampung Pereangan. 
Sekitar tahun 1970-an, kampung Talopa benar-benar kosong dan ditinggalakan. 
Perpindahan dari kampung tua ke kampung baru, juga menjadi penanda hilangnya 
Banua Busun dalam hidup harian mereka. Umumnya, mereka yang berada di 
Pereangan, tidak lagi membangun Banua Busung. Bagi mereka Banua Busung 
merupakan tempat yang yang indentik dengan kepercayaan ada’ maporondong. 
 
Pemisahan itu juga berlangsung sampai pada pemutusan ingatan bersama orang 
Pereangan akan sejarahnya. Kondisi yang paling gamblang terlihat dalam tuturan 
orang Pereangan ialah pengistilahan to’kappe (kafir) dan tidak beradab bagi 
orang-orang  atau leluhur yang masih memeluk kepercayaan lokal. Tuturan 
tersebut menjadi pembatas sekaligus penegasan dari babakan kehidupan baru 
orang Pereangan. 
 
Menabur dan Menuai dari Tanah 
 
Umumnya, tanah memiliki nilai yang  penting dan menjadi dasar utama dari 
semua kegiatan kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dengan tanahnya 
berlangsung dalam berbagai ikatan. Baik secara material, memenuhi kebutuhan 



13 
 

pangan, air dan energi, serta ruang himpun dari segala kebudayaan dan 
spritualitasnya. Tanah menjadi alas kehidupan, benang penghubung antara satu 
kehidupan dengan kehidupan yang akan datang.  
Bagi orang Mamasa, sistem pengurusan tanah dibagi menjadi dua: litak marekpo 
(lahan kering) dan litak bossik (lahan basah). litak marekpo, berada di punggung-
punggung bukit. Ladang, pasang (tempat pengembalaan kerbau), panggala 
(hutan) dan tempat tinggal berada di litak bossik. Sedang, Litak bossik biasanya 
terletak dicerukan atau lembah-lembah yang dikelilingi pegunungan. Dalam 
pemanfaatanya, litak bossik diperuntukan sebagai area persawahan. Baik litak 
marekpo dan litak bossik, kedua-duanya menjadi sumber penghidupan yang 
memasok kebutuhan pangan orang Mamasa.  
 

 Pare Uma’ Sebagai Sumber Penghidupan 
 
Salah satu sumber pangan orang Mamasa ialah beras. Penanaman padi tidak 
hanya berlangsung pada lahan basah, sawah. Di salah salah satu kampung, 
Pereangan, masyarakatnya memanfaatkan punggung-punggung bukit untuk 
ditanami padi ladang/padi gunung. Sistem perladangan berpindah menjadi ciri 
penanam padi mereka. Tiap tahunnya, setiap penanaman padi mereka berpindah 
dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ladang berpindah membuat area jelajah orang 
Pereangan sangat dinamis dan tak mengenal tapal batas yang tegas. 
 
Menurut cerita masyarakat, pengenalan mereka dengan padi ladang sudah sejak 
dahulu. Pengetahuan serta teknik pengurusannya didapati dari para orang tua dan 
diwariskan secara turun-temurun. Umumnya, kampung-kampung yang berada di 
sekitar kaki gunung Gandang Dewata, menyadarkan sumber penghidupannya dari 
berladang padi. Dikemudian hari orang-orang yang tinggal di kaki Gunung Dewata 
ini yang kemudian menyebar dan membentuk kampung-kampung baru sesuai 
dengan area persebaran padi ladangnya. Keterangan ini tergambarkan melalui 
tuturan pak Ian, kampung Pereangan. Ia menceritakan: 
 

“Orang-orang sini bermula dari Kallang. Kallang terletak di kaki 
Gunung Gandang Dewata, dan sampai sekarang kampungnya 
masih ada di dalam, tempat nenek moyang kita lahir dulu. 
Lama kelamaan, lokasi ladang semakin semakin jauh dari 
kampung awal. Orang-orang mulai membuka ladang di sekitar 
Buntu Bulo dan gunung Kampusaan. Sekitar tahun 40-an 
karena sudah semakin banyak orang yang datang ke sini untuk 
berladang,  mereka merasa semakin sulit bolak-balik ke dalam 
(kalllang) untuk melakukkan ritual-ritual keagamaan saat itu, 
maka, mereka sepakat untuk membuka kampung di sini, 
kampung Talopa...” 

 
Ladang orang Pereangan umumnya tersebar di sekitar Buntu Bulo dan Kapusaan. 
Dua bukit tersebut menghapit kampung Pereangan. Terbatasnya lahan-lahan 
datar yang dapat diolah menjadi persawahan, membuat kebanyakan orang-orang 
kampung berladang padi menjadi pilihan utama. Dibutuhkan kira-kira satu tahun, 



14 
 

untuk pengelolaan padi ladang, mulai dari pembukaan lahan sampai dengan 
panen. 
 
Pada tahapan awal, pertama-partama akan dilakukan pemilihan lokasi 
pembukaan ladang. porses ini disebut lao’ ma’toto. Seperti yang dijelaskan 
sebelumnya, lokasi yang telah dibuka sebagai area penanam padi ladang, tidak 
dapat ditanami kedua untuk kalinya. Sebab, itu akan berpengaruh pada 
pertumbuhan  dan kesuburan padi selanjutnya. Dalam tahapan lao’ ma’toto, ada 
beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Salah satnya, lokasi yang dipilih 
haruslah lokasi yang ditumbuhi pohon-pohon besar, yang berusia sekitar 7 sampai 
10 tahun. Pak Agus, kampung Timoro, menjelaskan: 
 

“Salah satu yang menjadi pertimbangan mengapa harus 
melakukan peladangan berpindah ialah karena lokasi yang di 
telah dibuka atau dimanfaatkan sebagai lahan perladangan 
rentan atau cepat ditumbuhi rerumputan. Makanya, kita 
memilih lokasi baru yang di mana ada pohon-pohon besar 
yang telah berumur tujuh sampai sepuluh tahun, karena di 
lokasi yang ada pohon-pohon besarnya kurang rumputnya. 
Ada memang tapi tidak sebanyak lokasi yang kosong. Ini 
dilakukan setiap kali akan melakukan proses tanam padi..” 
 

Tahapan selanjutnya ialah, dirabang atau menebang pohon. Untuk membuka 
lahan yang terdapat pohon-pohon yang besar, mereka mengunakan parang, 
kapak dan tali tambang. Dalam proses yang demikian membutuhkan curahan 
tenaga yang besar dan itu berarti membutuhkan keterlibatan orang-orang banyak. 
Biasanya pada saat dirabang, para penduduk kampung akan bersama-sama 
mengerjakan satu lokasi, dan selanjutnya itu akan digilir sampai semua lokasi 
ladang selesai dibuka. Tidak perantara uang atau upah. Satu dengan yang lain 
akan bertukar tenaga. Proses kerja bersama-sama ini mereka sebut ma’ lettena. 
 
Pohon-pohon yang telah ditebang kemudian dikeringkan. Dalam proses 
pengeringan dibutuhkan waktu sekitar satu sampai dengan tiga bulan. tergantung 
dari cuaca. Jika hujan datang, kemungkinan proses pengeringan akan memakan 
waktu yang lebih panjang. Selanjutnya, Ma’noe, atau pembakaran. Kayu-kayu dan 
rumput-rumput yang telah ditebang, kemudian dikumpulkan dan dibakar. Bekas 
pembakaran kemudian akan disebar di seluruh area ladang, dan akan menjadi 
kompos bagi tanaman padi. Kemudian pariu/ma’kalung, pembersihan sisa-sisa 
pembakaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan kalau semua kayu-kayu sudah 
habis terbakar. Dan apa bila masih terdapat kayu yang tak terbakar proses ma’noe 
(pembakaran) akan dilakukan lagi sampai kayu-kayu tersebut habis terbakar. 
 
Setelah proses pembukaan selesai, akan dibangun loko’ (lumbung) sebagai tempat 
beristirahat pada saat berada di ladang. Umumnya, loko’  akan diisi dengan jagung 
dan padi. Loko’ terbuat kayu dengan beratapkan rumbiah. 
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Sebelum menabur benih, mereka akan ma’pebulan. Ma’pebulan atau melihat 
bulan dilangit dilakukan untuk menentukan jadwal tanam yang baik dan tepat. 
Biasanya, pada saat bulan tepat berada diatas kepala, merupakan waktu yang 
tidak tepat untuk melakukan poses tanam karena tanaman-tanamanya akan 
diserang oleh tikus dan hewan-hewan lain dari hutan seperti babi dan monyet. 
Setelah menentukan waktu yang tepat, proses menabur benih akan dilakukan. 
Dalam tahapan ini laki-laki dengan mengunakan kayu akan membuat lubang. 
Kemudian para perempuan mengikutinnya dengan menabur benih kedalam 
lubang yang telah dibuat. Tahapan ini dinamakan ma’bubu’. 
 
Ma’pebulan tidak hanya berlaku dalam menanam tanaman padi. Pada saat 
mereka menami ubi, jagung, dsb, juga memperhatikan bulan terlebih dahulu. 
Orang Pereangan meyakini, bila tidak memperhatikan bulan tanaman akan rusak 
atau gagal. 
 
Dalam pengurusan padi ladang mereka tidak mengunakan bahan-bahan kimia 
untuk mengusir hama. Sekitar satu sampai tiga bulan setelah proses pembenihan, 
adakan dilakukan proses tu’morak. Tahapan ini merupakan pembersihan rumput-
rumput yang berada disekitar padi. Rumput-rumput akan dicabut secara manual. 
Selain dari tu’morak, mambole’ juga dilakukan. Mambole’ merupakan tahapan 
pembersihan yang dilakukan secara intensif sampai padi panen. Proses mambole 
atau pembersihan ini dilakukan agar tikus tidak bersarang di sekitar padi. 
 
Me’pare, atau panen. Dalam proses tersebut dipotong  seekor babi. Babi dipilih 
sebagai salah satu hewan yang disembelih dalam proses tersebut karena ia 
memiliki angka’ (memiliki nilai yang berharga) bagi orang Pereangan, selain dari 
pada itu babi juga dijadikan sebagai hidangan pada saat panen, karena semua 
orang-orang kampung datang membantu proses tersebut.  
 

Tabel 1. Kelender Musim Padi Ladang, Desa Pereangan, Kec. Tabulahan. 2017 
 

KEGIATAN 
JA
N 

FE
B 

MA
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AP
R 

ME
I 

JU
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JU
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SE
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OK
T 

NO
V 

DE
S 

Lao’ ma’toto             

Dirabang             

Pengeringan             

Ma’noe             

Pariu/Ma’kalu
ng 

            

Meloko             

Ma’pebulan             

Ma’bubu’             

Tu’morak             

Mambole             

Me’pare             
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Pada musim tanam selanjutnya, akan dipilih lokasi yang lain lagi. Orang Pereangan 
mengetahui area mana saja yang dahulu pernah dibuka jadi ladang. Biasanya, 
setelah me’pare mereka akan menanam tanaman tabang disekitar lokasi. 
Tanaman Tabang dijadikan penanda lokasi, karena tanaman tersebut sulit mati. 
Pun kalau dicabuti ia akan tumbuh kembali, karena akar akarnnya masih tersisa di 
dalam tanah. Ukurannya tanamannya tidak telalu besar. Daunya berwarna ungu 
dengan ukuran daun yang besar. 
 

 Mendapatkan Hasil 
 
Luasan ladang orang Pereangan berkisaran satu sampai satu setengah hektar. 
Pengurusannya dilakukan secara bersama maupun antar anggota keluarga. 
Pengurusan bersama terlihat dari bagaimana kegiatan ma’lettena saat ini masih 
terjaga. Biasanya, ma’lettenan dilakukan pada saat proses lao’ ma’toto dan 
me’pare. Selain itu pembagian kerja antara laki dan peremuan atau sesama 
anggota keluarga dapat terlihat dalam berbagai tahapan-tahapan pengurusan 
padi ladang. Seperti pada saat lao’ ma’toto dan ma’taba itu akan dikerjakan para 
lelaki. Sedang, pada saat me’pare perempuan yang akan mengambil tugas 
tersebut. Pembagian kerja antara laki dan perempuan atau anggota keluarga 
lainnya, didasarkan pada kebiasaan dan kecakapan masing-masing. Sekalipun 
demikian, pembagian kerja antara laki dan perempuan dalam pengurusan padi 
ladang tidak bersifat kaku dan tegas.  
 
Pada saat me’pare orang-orang kampung akan berkumpul bersama dan 
membicarakan tahap-tahap dari proses memanen. Biasanya ma’lettena akan 
dilakukan untuk memudahkan dan mempercepat proses panen. Dari satu ladang 
ke ladang lain, sampai semuanya benar-benar selesai. Sebelum memotong padi, 
orang-orang kampung dikumpulkan di depan pondokan (ma’ka soro) dan pada 
saat ma’ka soro disitu kemudian babi dipotong. Mereka meyakini, jika pada saat 
panen ada babi yang dipotong, itu akan mendatangkan hasil yang baik pula. Padi 
akan lebih mudah panen, sedikit saja padi yang dipotong bisa jadi sudah satu ikat. 
Kemudahan itu disebut ma’narang pare’. Selain itu, babi juga akan menjadi 
hidangan bagi orang-orang yang datang pada saat memotong padi. 
 
Kegiatan memotong padi menjadi ruang bersama orang-orang kampung. Tidak 
hanya orang dewasa, bahkan anak-anak kecil pun ikut serta. Di Pereangan, 
terdapat satu sekolah dasar, yang bila musim panen murid-murid yang datang ke 
sekolah itu akan berkurang. Dini hari, saat gelap masih menyelimuti kampung, 
mereka sudah berangkat ke lokasi ladang yang akan dipanen. Jarak antar ladang 
dan perkampung berbeda-beda. Ada yang dekat dengan perkampung dan ada 
juga memiliki jarak cukup jauh, bahkan harus melewati beberapa bukit. 
 
Dengan luasan ladang sekitar satu hektar, hasil yang didapati bisa sampai seratus 
ikat padi. Padi-padi akan dihitung bukan berdasarkan hitungan liter, melainkan 
ikatan. Padi diikat sebesar dua lingkar tangan orang dewasa. Para perempuan 
dengan cekatan memotong dan memilah padi-padi yang sudah dapat dipanen 
mengunakan rakapan. Rakapan atau ani-ani terbuat dari kayu, pegangannya 
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terbuat dari selongsong bambu kecil dan sebilah pisau kecil. Rakapan kadang 
dipergunakan untuk memotong bulir padi satu persatu. Rakapan sendiri menurut 
para petani dapat memilah batang padi karena tidak semua padi dapat dipanen 
atau dipotong pada saat yang sama, biasanya untuk padi yang masih hijau akan 
disimpan, disisakan untuk dipanen dikemudian hari. Padi-padi yang sudah diikat 
kemudian digantung di batttayan yang terbuat dari bambu yang diselonjorkan 
bersusun. Sebelum dimasukan kedalam loko padi-padi akan dijemur terlebih 
dahulu. Sekitar tiga sampai lima hari, jika tak hujan, padi dikeringkan. 
 
Pengeringan dilakukan agar padi bisa bertahan lama. Menurut penuturan mereka, 
padi yang telah dikeringkan dan disimpan ke dalam loko dapat bertahan sampai 
tiga tahun, dan tidak rusak. Padi yang ada dalam loko akan dikonsumsi sampai 
panen selanjutnya datang lagi. Tak pernah ada cerita dimana hasil padi kemudian 
dijual. Salah satu faktor yang mempengaruhi apakah persedian padi mampu 
bertahan sampai panen selanjutnya ialah hasil yang didapat pada saat panen. 
Umumnya, satu hektar tanah yang dibuka untuk lokasi perladangan mampu 
menghasilkan sekitar seratus ikat lebih. Namun, bisa saja hasil dibawah seratus 
ikat. Kemungkinan itu bisa saja terjadi jika padi yang ada diladang diserang oleh 
tikus. Olehnya, mambole (pembersihan rumput-rumput yang ada disekitar padi) 
selalu dilakukan agar tikus-tikus tidak bersarang. 
 
Pada saat persediaan padi telah habis, dan panen masih lama biasanya mereka 
mencapur beras dengan jagung untuk dimasak bersama, mereka menyebutnya 
tumbo’ bata (nasi jagung). Padi akan dikau’, atau ditumbuk, bersama dengan 
jagung. Selain padi, jagung juga merupakan tanaman yang ditanam oleh mereka. 
Penanaman jagung biasanya berada dilokasi yang sama dengan padi ladang. 
 
Hutan yang berada disekitar perkampungan juga menjadi berkah tersendiri bagi 
orang Pereangan. Pada saat persediaan beras di loko sudah berkurang, hutan 
menjadi alternatif untuk mendapatkan sumber makanan. Mereka akan masuk 
hutan untuk mencari sayur-sayuran liar. Sayur-sayuran itu kemudian akan 
dicapurkan dengan setengah gelas beras dan itu bisa memberi makan satu 
keluarga. Mereka menyebutnya, kalembo’. Biasanya, saat mereka memakan 
kalembo’ itu ditemani dengan minuman dari fermentasi pohon enau, ballo’. Bagi 
mereka dengan meminum ballo’ itu bisa memulihkan energi meraka. 
 

 Loko dan Pengurusannya 
 
Orang Pereangan mengantungkan hidup dari berladang padi. Dibutuhkan waktu 
yang tidak singkat, satu tahun menjadi jarak dari proses membuka ladang, 
menanam sampai dengan panen.  Pengurusan dan penyimpanan padi menjadi hal 
yang mutlak harus diketahui. Sistem perladangan berpindah membuat loko’ 
mereka pun tak memliki tempat yang tetap. Loko’ akan dibangun berdasarkan 
letak ladang. Jadi pada saat panen, padi-padi akan langsung dimasukan kedalam 
loko’. Dengan ikatan padi yang besar dan berat, membuatnya tak langsung 
diangkut ke kampung. 
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Terdapat satu kebiasan, dimana hanya satu orang yang akan masuk kedalam loko. 
Biasanya, yang mengambil peran itu orang tua perempuan. Orang tua perempuan, 
istilah yang digunkan untuk mengambarkan perempuan yang paling tua dalam 
satu rumah. Secara umum, mereka yang mengurusi padi yang ada dalam loko’ 
adalah perempuan yang secara fisik masih mampu dan kuat. Sekalipun dalam satu 
rumah terdapat dua rumah tangga, tetap saja hanya satu orang yang akan 
bertugas untuk mengambil dan mengurus padi-padi yang ada dalam loko’. Setelah 
dijemur, padi-padi dimasukan kedalam loko’. Laki-laki bertugas mengangkat padi 
ke atas loko’ dan orang tua perempuan akan mengaturnya. Orang tua perempuan 
akan mengatur, padi-padi yang akan dijadikan bibit dan untuk dimakan. Mereka 
meyakini, jika ada lebih dari satu tangan yang memegang padi, padi akan cepat 
habis. Pengaturannya akan tidak terukur jika banyak tangan yang memegang. 
 
Orang tua perempuan akan menuju ke loko setiap kali akan menumbuknya. 
Biasanya, ia akan mengambil untuk persediaan satu minggu, atau disesuaikan 
dengan kebutuhan. Padi-padi akan dijemur kembali, untuk memudahkan pada 
saat ditumbuk. Sekalipun, jarak loko’ jauh dari perkampungan tak pernah 
terdengar kejadian padi-padi yang ada didalamnya berkurang atau habis karena 
diambil orang lain. 
 
Imajinasi dari ‘Pesisir’ 
 
Bagaimana pandangan orang luar, khususnya pemerintah, dalam melihat 
komunitas masyarakat yang berada disekitar kaki Gunung Gandang Dewata?. 
Setidaknya, pertanyaan ini bisa mengurai apa dan bagaimana kondisi yang terjadi 
pada komunitas masyarakat tersebut dan bagaimana presepsi, atau lebih 
tepatnya setriotipe yang disematkan pada mereka.  
 
Petama-tama, bisa dibayangkan bahwa tekanan dari kebijakan pemerintah sedikit 
banyak mempegaruhi perubahan yang di kampung itu sendiri. Berlandaskan 
semangat ‘pembangunan’, kehidupan yang ada dikampung kemudian 
direkondiskan ulang. Struktur birokrasi nasional sampai desa (atau dusun) menjadi 
saluran gagasan, serta struktur pelaksana pembagunan. Dalam banyak kondisi, 
konsep maupun praktik, ‘pembangunan’ sebagai mekanisme dari atas ke bawah. 
Orang kampung diposisikan hanya sebagai objek dan sasaran pembangunan. Pola 
dari atas ke bawah,  pada gilirannya menuntut adanya cara-cara baru. 
 
Kegiatan harian komunitas masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Gandang 
Dewata, seperti perladang berpindah, berburuh ke hutan dan sebagainya, 
dianggap sebagai sesuatu tidak produktif dan di satu sisi merusak kelestarian 
lingkungan. Pak Nus yang dijumpai di Buntu Budda’, yang juga pesiunan dinas 
kehutanan, menjelaskan: 

 
“Kegiatan ladang berpindah yang dilakukan masyarakat 
sekitar Gandang pada dasarnya itu merusak. Bayangkan saja, 
setiap tahunnya ia merambah dan membuka hutan dengan 
cara-cara primitif. Padahal, sekitar Gandang itu banyak hutan-



19 
 

hutan yang menjamin agar mamasa tidak banjir. Tapi kalau 
pohon-pohonnya ditebangi, bisa jadi datang banjir besar…”  
 

Pak Nus tidaklah sendiri yang berkesimpulan seperti itu. Lebih jauh lagi, anggapan 
orang-orang yang berada disekitar daerah hulu dan hutan merupakan masyarakat 
yang tidak produktif dan tertinggal juga tercerminkan dalam berbagai kebijakan 
pemerintah. Pada tahun 1969, pemerintahan orde baru, mengeluarkan kebijakan 
pembinaan suku terasing melalui kementrian sosial. Komunitas masyarakat yang 
berada disekitar hulu dan hutan kemudian dipindahkan dan dimukimkan kembali 
(resettlement). Dalih dari pemukiman kembali, agar masyarakat yang sebelumnya 
mendapatkan makanan dari hasil hutan itu meningkatkan produktifitsnya. 
Peningkatan produktifitas ini berbanding lurus dengan pengenalan sistem-sistem 
baru: intesifikasi teknologi pertanian, pegerjaan sawahan dan pengurusan 
tanaman-tanaman komoditas. 
 
Satu waktu, sekitar tahun 1970an, terjadi peristiwa pemindahan besar-besaran 
orang Pereangan. Kondisi itu berlangsung dengan cepat dan menyisakan hanya 
sembilan kepala keluarga saja. Ada sekitar 80 kepala keluarga dari kampung 
Pereangan, Talopa’, Tabulahan, dan sekitar yang kemudian dipindah ke daerah 
pesisir, Mamuju. 
 
Pada saat itu, Sitorerung yang bertemu tokoh-tokoh masyarakat. Ia mengajak dan 
menghimbau agar orang-orang yang kampung bersedia pindah ke daerah pesisir. 
Ia menjadi penghubung informasi, sekaligus penggungjawab dari program 
tersebut. Penunjukan Sitorerung bukan tanpa alasan. Ia orang Pereangan dan 
masih memiliki ikatan darah dengan orang-orang kampung. Ia mengambarkan 
kalau daerah yang akan dituju memiliki lahan datar luas yang dapat dijadikkan 
sawah. Mereka kemudian tersebar disekitar tiga belas titik: Tarinding, Timoro, 
Salu Batu, Keang, Tabelo, Ta’rani, Salu Eno, Pelosian, Paradang, Sabu Take’, Mao, 
Talopa pesisir, dan Salu Ma’nangga.  
 
Pak Ian, menceritakan pada saat itu hanya sekitar sembilan kepala keluarga yang 
masih menetap di kampung. Salah satu yang bertahan ialah orang tuanya. 
Bapaknya tinggal sebab ia tugas sebagai guru di daerah Lakahang. Kondisi serupa 
juga terjadi pada Petrus K. Raya, yang juga guru SD Lakahang. Pak Ian sendiri yang 
pada saat itu masih muda, mencoba peruntungan dan ikut pindah. Umumnya, 
mereka yang tinggal ada orang-orang yang bertugas sebagai guru. Selain itu pak 
Ian, menambahkan: 
 

“Selain yang bertugas jadi guru, waktu itu ada juga yang 
menolak untuk pindah. Biasanya, karena ia meiliki usaha 
dikampung, seperti, ternak dan kebun kopi. Selain itu, salah 
satu pertimbangannya ialah nanti mereka mengikut di 
belakang. Tapi karena seiring waktu ada yang kembali datang, 
makanya mereka tidak jadi memutuskan untuk keluar 
kampung.” 
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Dalam waktu singkat, kampung-kampung mendadak sepi dan rumah-rumah 
banyak yang tak berpenghuni. Sampai sekitar tahun 1974 kampung kembali terisi. 
Pada saat itu beberapa orang yang telah berpindah memutuskan untuk kembali 
ke kampungnya. Sekalipun, ada juga yang memutuskan untuk tetap tinggal di 
tempat barunnya.  Jarak dari 1971 sampai 1974 menjadi bentang waktu orang-
orang kampung untuk kembali. Proses kembali itu berlangsung secara perlahan. 
 
Apa yang terjadi pada kampung-kampung yang ditinggalkan? Dan apa yang 
menjadi alasan kenapa beberapa keluarga memutuskan untuk kembali?. Ne’ Lona 
menyebutkan, bahwa situasi tersebut merupakan suatu kejadian yang cukup 
bersejarah. Kondisi tersebut menjadi pengujung dari cerita kampung Talopa’. 
Sebelum tahun 1970an, masih ada yang tinggal dikampung tersebut, sekalipun 
beberapa diantaranya sudah menyebarang ke kampung Pereangan, karena 
memeluk agama kristen. Pada saat program pemukiman kembali berlangsung, 
kampung tersebut betul-betul kosong dan ditinggalkan. Sejak pada saat itu orang-
orang yang memeluk kepercayaan ada’ maporondong juga habis. Sekarang, 
kampung tersebut hanya menjadi lahan kosong, hanya terdapat dua pondokan 
yang dalam keadaan lapuk dan rusak. 
 
Pak Ian, salah satu orang yang memutuskan untuk pulang ke kampung. Ia tidak 
sendiri, ada beberapa kepala keluarga yang juga memutuskan untuk kembali. Saat 
itu pilihannya untuk pulang karena mereka beranggapan kehidupan yang ada 
dikampung lebih menjamin dari pada tempat sebelumnya. Di kampung ia 
mempunyai pohon kopi dan ada juga tanah orang tua. Pilihan untuk pulang untuk 
mengurus tanah orang tua.  
 
Dalam kontek ini, anggapan yang mengatakan bahwa komunitas yang berada di 
sekitar hulu dan pinggiran hutan merupakan kelompok masyarakat yang tidak 
produktif adalah sepenuhnya keliru. Upaya pembinaan melalui pemukiman 
kembali (resettlement), bertentangan dengan satu kenyataan sejarah, dimana 
mereka telah membuktikan mampu hidup dan bertahan dalam ratusan tahun 
dengan cara mereka sendiri. 
 
Berkenalan dengan Coklat 
 
Sekitar medio 90-an, orang Pereangan memulai perkenalannya dengan tanaman 
coklat. Sebelumnya, mereka secara intensif membudidayakan tanaman kopi. Kopi 
sendiri memiliki sejarah yang panjang bagi orang Mamasa, khususnya orang 
Pereangan. Petrus k. raya menceritakan, pihak pemerintah Belanda melalui 
Parengge menyuruh orang-orang yang kampung untuk menanam kopi. Dalam 
ingatan Petrus K. Raya, kejadian itu berlangsung kira-kira tahun 1920-an. Saat itu 
himbauan untuk menanam kopi dilakukan untuk mengurangi kegiatan peladangan 
berpindah yang dilakukan oleh orang-orang kampung. Namun, bagi orang 
Pereangan meninggalkan peladangan berpindah sama dengan meninggalkan 
sumber makanan, sekalipun kopi telah ada dan dibudidayakan. Umumnya, pada 
saat itu, peladangan berpindah dan menanam kopi tetap dikerjakan bersama-
sama. 
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Umumnya orang Pereangan membudidayakan jenis kopi robusta. Jenis kopi 
robusta cukup sesuai dengan topografi daerah Pereangan yang berada di 
ketinggian sekitar 900mdpl dengan masa panen satu tahun sekali mulai dari bulan 
Maret sampai Juni. Pada tahun 90-an tanaman coklat mulai dibudidayakan di 
daerah Mamuju. Tanaman tersebut semakin cepat berkembang sampai di 
Pereangan. Orang Pereangan mulai tertarik menanam coklat karean mereka 
mendengar harga untuk tanaman tersebut cukup menjajikan. Satu per satu orang 
kampung mulai mengganti tanman kopinya dengan coklat. Secara signifikan 
keselurhan penduduk kampung beralih ke tanaman coklat. Dengan usaha sendiri 
mereka menuju daerah Mamuju untuk mengambil bibit coklat.  
 

 Ekonomi Coklat Dan Peningkatan Putaran Cash 
 
Setiap kali bercerita tentang masa-masa jaya dari tanaman coklat, raut wajahnya 
yang selalu memperlihatkan ekspresi bahagia dan bangga. Ia bahkan bercerita 
mampu membeli berbagai macam barang, membangun rumah bahkan sampai 
menyekolahkan anak-anak di perguruan tinggi. Ia selalu mengharapkan 
keberhasilan tanaman coklat bisa berulang kembali. 
 
Siang itu, saat hujan sedang turun lebat-lebatnya, pak Ian mulai bercerita tentang 
keluarga dan anak-anaknya. Si bungsu menjadi anak yang cukup ia banggakan. 
Beberapa kali ia menujuk foto wisuda si bungsu yang tergantung di dinding sambil 
bercerita tentang dirinya. Sekarang anaknya sudah bekerja sebagai konsultan di 
Papua. Dari tiga orang anaknya, hanya si bungsu yang bersekolah sampai jenjang 
perguruan tinggi. Dahulu si bungsu kuliah di Poltek Ujung Pandang, ia mengambil 
jurusan teknik. Pak Ian merasa beruntung karena pada saat anaknya berkuliah 
pada saat yang itu juga tanaman coklat sedang jaya-jayanya. Coklat menjadi 
sumber pendapatan yang mampu mengsubsidi biaya pengeluaran sekolah. Sudah 
bukan rahasia lagi, biaya kuliah dan hidup di kota membutuhkan uang yang tidak 
sedikit. Uang sebesar satu juta, tiap bulannya harus dikirim ke Makassar untuk 
biaya hidup anaknya. Belum lagi per enam bulan ia harus mengeluarkan uang 
sebesar sekitar dua juta untuk pembayaran semester. Tidak cukup sampai disitu, 
ia juga sempat membeli motor metic untuk menunjang proses kuliah anaknya di 
Makassar. Baginya, kesempatan menyekolahkan anak adalah satu berkah yang 
harus didukung. 
 
Mendulang hasil dari tanaman coklat hampir sepenuhya dirasakan oleh orang 
Pereagan. Menurut cerita masyarakat, pada saat produktifitas coklat masih baik 
rata-rata mereka merenovasi rumahnya. Beralih dari rumah kayu ke rumah batu. 
Setiap sore, akan terdengar dentuman musik dari rumah-rumah. Kebiasaan 
memutar musik dengan speker melekat pada orang-orang kampung sejak mereka 
mulai membudidayakan tanaman coklat. Uang dari coklat digunakan untuk 
membeli berbagai perabotan rumah, mulai dari TV, DVD, Speker, dan sebagainya. 
 
Satu waktu, Baharudin kepala sekolah SDN 004 Pereangan bercerita, dengan 
perkembangan yang ada sekarang sedikit banyak menciptkan pola-pola baru di 
kampung. Latarbelakangnya sebagai guru membuat ia menaruh perhatian pada 
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pola perilaku anak-anak, khususnya murid-muridnya. Biasanya pada saat jam-jam 
sekolah berlangsung, beberapa anak-anak menghilang dari kelas. Mereka pulang 
kerumah untuk menonton siaran kartun. Baginya itu persoalan serius. Dalam 
beberapa kesempatan, ia sudah memberitahu tau para orang tua untuk 
memperhatikan anaknya dan menegur langsung anak-anak yang mangkir. Tapi itu 
tidak mengubah apa-apa. Sampai satu waktu, ia coba membicarakan hal ini 
dengan kepala desa. Sejak saat itu, setiap jam sekolah listrik sekampung akan 
dipadamkan. Listrik padam hanya berlangsung sementara, dan itu tidak 
mengubah kencanduan menonton TV. Menonton menjadi cara baru untuk 
menghabiskan waktu. Energi listrik di kampung Pereangan didapati dari turbin. 
Sudah sekitar sepuluh tahun turbin beroperasi. Pemanfaatan listrik melalui turbin, 
ada oleh bantuan pemerintah, PNPM. 
 
Sekalipun kondisi jalan masuk ke kampung masih susah, tapi itu tidak menghalagi 
putaran keluar-masuk uang dan barang. Bongga merupakan salah satu tukang 
ojek yang menghubungkan orang-orang kampung dengan toko-toko yang berada 
dipasar Lakahang. Biasanya pemilik warung yang ada di kampung akan 
menitipkan uang padanya. Dan ia akan membeli barang-barang di pasar Lakahang 
sesuai dengan permintaan pemilik warung. Uang sebesar lima juta diputar dalam 
dua hari oleh pemilik warung. Dan seterusnya Bongga akan mengatarkan barang 
baru lagi setiap dua hari. Bongga paham betul dengan kondisi itu. Ia sudah 
menjadi tukang ojek bagi kampung-kampung di sekitar kaki Gandang Dewata 
sejak tahun 2005. Ia menambahkan, barang-barang yang paling sering dipesan 
ialah rokok, kebutuhan dapur (garam dan minyak goreng), serta snack-snack 
jajanan anak-anak. Barang-barang yang dikemas dalam karung dan dos diikat di 
motornya, sehingga hanya menyisakan stir dan tuas kaki sebagai ruang yang 
kosong. Dengan penuh semangat ia menceritakan hal itu. Sesekali ia 
memperagakan kodisi pada saat ia menganggkut barang-barang. 
 
Terdapat sekitar tiga warung yang di Kampung Pereangan. ketiga warung tersebut 
kemudian menyediakan berbagai kebutuhan harian orang-orang kampung. Jika 
dilihat dari barang-barang yang dijual tidak ada perbedaan yang kontras antara 
satu warung dengan warung yang lain. Umumnya warung-warung tersebut 
menjual, rokok, sabun, gula, garam, tabung gas dan beberapa kebutuhan dapur 
lainnya. Rokok menjadi barang yang paling lasir diperdangkan. Menurut cerita 
salah sorang pemilik warung, dalam satu harinya ia bisa menghabiskan dua slop 
rokok DT. Tidak hanya itu, di warung ia juga menjual timun. Selain dari cemilan 
snack, anak-anak juga biasa membeli timun sebagai jajanannya. Satu buah timun 
dijual 1.000rupiah. Dengan semakin besarnya putaran uang hasil dari tanaman 
komoditas coklat membuat timun yang dahulu tidak diperjual belikan menjadi 
barang yang bernilai ekonomis.  
 
Hasil besar dari tanaman coklat menjadi basis dari berkembangnya moda ekonomi 
baru dan perubahan konsepsi mental orang-orang kampung. Peningkatan 
pendapatan, akan dikoneksikan dengan bebagai macam kebutuhan. Disatu sisi, 
membeli menjadi satu ukuran baru yang tak pernah dikenal sebelumnya. Dengan 
membeli segalanya akan terpenuhi, termasuk prestise dari lingkungan sosialnya. 
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Keinginan untuk prestise yang jauh lebih besar akan membuat ketergantung 
terhadap tanaman komodis semakin akut. 
Nilai jual coklat berkisaran dari 13.000/kg dan pernah mencapai 30.000/kg. 
Sekalipun terjadi ketidak stabilan harga, coklat tetap menjadi primadona bagi 
orang Pereangan. Pohon coklat setelah usia tiga tahun sudah dapat mengasilkan 
buah dan dipetik. Proses pemetikan berlangsung setiap tiga minggu. Dengan masa 
musiman per enam bulan. Luasan kebun coklat yang dimilikan orang Pereangan 
relatif bervariasi. Mulai dari setengah hektar sampai tiga hektar. Dalam satu 
hektar luasan kebun biasanya terdapat sekitar 600-700 pohon. Dengan jumlah 
600-700 pohon, dalam satu musim mampu menghasilkan kira-kira sekitar 8 kuital 
atau 800kg. Maret 2017, harga per kilogramnya sekitar 18.000. Jadi, dalam satu 
musim (atau per enam bulan) petani dengan luasan kebun sehektar bisa 
mengantongi uang sebesar 14.400.000,-. 
 
Saat musim pemetikan pertama dan kedua, jumlah buah coklat relatif banyak. 
pemilik kebun coklat biasanya memanggil dan mempekerjakan orang. Mama 
Ningsih menceritakan, biasanya yang diajak dipanggil untuk memetik dan 
membelah coklat itu para ibu-ibu. Ia menambahkan bahwa para lelaki sulit diajak 
untuk memetik coklat karena mereka memiliki banyak kerjaan. Selain itu, 
mengajak ibu-ibu untuk memetik coklat menurutnya jauh lebih baik, karena 
mereka sudah terbiasa dan bisa lebih cepat. Dalam satu harinya, seorang ibu yang 
dipekerjakan di upah sebesar 25rb/hari.  
 
Sistem upahan dalam pemetikan coklat mereka sebut dengan ma’saroh. Sistem 
ma’saroh bukanlah sistem yang kemunculannya bersamaan dengan budidaya 
coklat. Sebelumnya, pada saat mereka masih menanam kopi ma’saroh sudah 
dipergunakan. Tapi sejak budidaya coklat kian ramai, sistem saroh semakin akrab 
dengan orang Pereangan. Kebutuhan uang cepat dari pemetikan coklat 
mengkondisikan orang Pereangan untuk semakin bergantung dengan sistem 
ma’saroh. 
 
Seolah-olah tidak ada kemungkinan lain. Moda pengurusan produksi diindentikan 
dengan ma’saroh, berbasiskan uang. Tanaman komoditas menjadi media 
mengakarnya hubungan transaksional antar satu orang dengan yang lain. Sistem 
pengurusan bersama tidak lagi dilihat sebagai prioritas sejak berkenalan dengan 
tanaman komoditas. 
 

 Sisi Lain dari Coklat 
 
Kurang seperempat menit jam 19.00. Ajakan makan malam pun datang. Seperti 
kemarin, dalam ruangan yang dikelilingi dinding papan hanya ada saya dan pak 
Ian. Istri dan cucunya tidak ikut bergabung. Biasanya, mereka baru makan setelah 
kami makan. Diatas meja makan telah tersedia nasi putih dan telur dadar. Dengan 
raut wajah yang datar, pak Ian mengatakan, “maaf nak, tidak ada sayur dan ikan. 
Makluk saja, sekarang lagi tidak ada apa-apa.” Tutupnya sambil tersenyum. Sambil 
menikmati makan malam, ia bercerita kalau sudah dua tahun ini coklat mengalami 
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gagal panen. Kondisi itu bukan hanya terjadi di kampung Pereangan. di kampung-
kampung tetangga juga demikian.  
 
Pak Ian menambahkan kalau coklat sudah menjadi sumber pendapatan utama 
orang-orang kampung. Sejak mendengar kalau coklat jauh lebih menjanjikan 
daripada kopi, rata-rata penduduk kampung menebang pohon kopinya dan 
mengganti dengan coklat. Dua tahun lalu, sekitar pertengahan 2015, coklat 
mengalami penurunan produktifitas secara drastis. Mereka mulai melihat 
pertumbuhan aneh pada pohon-pohon coklatnya. Buah coklat menghitam dan 
membusuk. Bagi mereka coklatnya terkena penyakit atau virus. 
 
Berbagai kemungkinan diutarakan oleh warga untuk menjelaskan hal tersebut. 
Ada yang mengatakan coklat terkena virus karena beberapa tahun terakhir curah 
hujan tinggi, sehingga membuat pohon-pohon coklat lembab dan buahnya 
membusuk. Ada juga yang mengatakan, karena terlalu banyak mengunakan 
pupuk dan obat-obatan makannya pohon coklat terkena penyakit. Dari semua 
kemungkinan itu, masyarakat telah berusaha untuk meminimalisir penyebaran 
virus. Salah satunya dengan memangkas cabang-cabang pohon coklat. Tapi usaha 
tersebut tak banyak membantu. 
 
Untuk meningkatkan produktifitas coklat, pemerintah mengeluarkan program 
gernas (gerakan nasional) kakao. Orang-orang yang ada di kampung, biasa 
menyebut program tersebut dengan program sambung samping. Sebutan itu tak 
sepenuhnya salah. Mode pelaksanaan program tersebut ialah peremajaan pohon-
pohon coklat. Batang coklat baru disambung samping dengan pohon yang lama. 
Dari program tersebut diharapkan mampu menekan angka gagal panen dan 
memulihkan kembali produktifitas coklat. 
 
Dalam perjalanannya, program tersebut tak cukup berhasil. Mama Ningsih 
menceritakan pada saat pertama kali program tersebut dijalakan sempat berhasil. 
Tapi, ditahun selanjut hasil kembali jatuh dan buahnya mengecil. Selain itu pak 
Arif menambahkan, perbedaan antara pohon yang telah disambung samping 
dengan yang tidak ialah pada tingkat ketergantunggannya pada pupuk. 
Menurutnya, pohon-pohon yang telah disambung samping membutuhkan suplai 
pupuk yang tinggi. Dan dengan itu biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan 
pohon coklat juga semakin bertambah. Untuk pupuk bersubsidi harganya sampai 
90rb/sak dan yang tak bersubsidi 130rb/sak. Kondisi dimana biaya produksi yang 
lebih besar dari pada hasil yang didapatkan membuat para petani memutuskan 
tidak lagi mengurusi kebun coklatnya.  
 
Gagalnya tanaman coklat, dan disatu sisi meningkatnya ketergantungan 
terhadapat uang tunai memaksa orang-orang kampung untuk mengambil pilihan-
pilihan yang  tak menguntungkan. Mama Ningsih pada tahun 2016,  terpaksa 
meminjam uang disalah satu koperasi yang ada di Kampung tetangga. Uang kuliah 
anak menjadi latarbelakang keterdesakannya. Sebelumnya, biaya kuliah 
didapatkan dari hasil coklat. Pada saat hasil coklat anjlok ia pun kelimpungan dan 
harus terjerat utang-piutang. Ia menceritakan: 
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“...koperasinnya di laur kampung. di Salu Batu, Mamuju. Biasa 
anggotannya datang ke sini menawarkan ke orang-orang 
kampung untuk mendaftar dan melakukan pinjaman. Salah 
satu persayaratannya foto kopi KTP dan KK. Dan kalau 
seandainnya pinjamannya banyak kadang yang di jaminkan 
sertifikat tanah atau rumah. Kalau misalnya jatuh tempo dan 
belum dibayarkan, naik bungannya seribu per hari. Pokoknya 
sampai dibayar baru berhenti seribu perhari. Koperasi itu 
sudah lama berjalan, sekitar tiga tahun. Awalnya ia beroperasi 
di daerah To’poyo dan Mamuju. Saya pernah ambil uang di 
koperasi. Pertama kalinya saya ambil satu juta dan tahun lalu 
saya ambil uang lagi sekitar dua juta pas anak butuh 
pembayaran semester. Kadang mengambil uang kalau ada 
kebutuhan yang kepepet.” 

 
Pada gilirannya moda ketergantungan pada satu jenis tanaman menciptakan 
kerentanan pada orang-orang kampung. Budidaya tanaman komoditas secara 
intensif, disatu sisi menghilangkan beberapa bagian yang menunjang kehidupan 
orang-orang kampung dimasa lalu. Sumber-sumber makanan seperti, ubi, sayur-
sayuran, lombok, dsb perlahan mulai tersingkir digantikan tanaman komoditas. 
Alhasil untuk mendapatkannya, membutuhkan perantara uang. Apa yang dahulu 
tak dibeli, sekarang harus dibeli. 
 
Dalam waktu yang cukup panjang orang Pereangan sudah sanggat tergantung 
dengan tanaman komoditas. Tanaman komoditas memberikan berbagai model 
kemudahan baru dalam pemenuhan kebutuhan. Hasil yang didapatkan kemudian 
dengan cepat dipertautkan dengan berbagai daftar belanja rumah tangga yang 
terus diperbaharui. Gagalnya tanaman coklat dalam dua tahun ini menjadi petaka 
tesendiri bagi mereka. Berbagai kemudahan yang diberikan berbalik menjadi 
kesulitan yang perlu diakali. Ketegantungan atas barang komoditas mendorong 
sebagian masyarakat untuk mencari, dan melahirkan barang komditas lain. Di 
desa Timoro, masyarakatnya mulai beralih pada budidaya merica. Inisiatif 
budidaya merica dilatarbelakangi gagalnya tanaman coklat dan kebutuhan untuk 
barang komoditas baru. Menurut cerita masyarakat, beberapa orang  yang 
membudidayakan merica melakukannya dengan usaha sendiri. Mereka Bahkan 
pergi ke Palopo dan Mamuju untuk mendapat bibit merica.  
 
Tersingkir dari Hutan 

 
Orang Pereangan mengunakan istilah panggala’ untuk menyebut hutan. Sejak 
dahulu mereka memiliki hubungan dengan berbagai bagian yang ada dalam hutan 
dengan berbagai cara. Kontur ekologi dataran tinggi, membuat mereka tak asing 
dengan hutan dan gunung-gunung yang mengeilinginya. Hutan menjadi bagian 
yang menunjang secara langsung keberlanjutan hidup mereka. Berbagai 
kebutuhan seperti, pangan, air sampai hal-hal yang terkait dengan spritualitas 



26 
 

hidup menjadi alas yang mengikat dan menyatukan orang Pereangan dengan 
hutannya. 
 
Orang Pereangan selalu menyebut dirinya sebagai orang Loe’. Kelompok 
masyarakat yang membangun kehidupannya di sekitar Gunung Gandang Dewata. 
Dalam penyebutan lain, orang Loe’ juga sering disebut to’ ri Gandang atau orang-
orang dari Gandang Dewata. Gandang Dewata menjadi bagian yang melekat 
bahkan menyatu dengan kehidupan mereka. 
 
Gandang Dewata sendiri merupakan gunung tertinggi dari di sebelah barat pulau 
Sulawesi. Gandang Dewata berasal dari kata gandang yang berarti gendang dan 
dewata yang berarti dewa. Menurut cerita masyarakat, konon ada sebuah batu 
yang berbentuk seperti gendang di atas gunung. Batu tersebut akan 
mengeluarkan gema saat warga menabuh gendang pada prosesi ritual kematian 
di kampung. Padahal jaraknya dari kampung sangat jauh. Karena tidak diketahui 
sebab musababnya, mereka menyakini suara itu datang dari para dewa. Akhirnya, 
setiap kali mereka mendengar suara gema dari gunung Gandang Dewata itu akan 
menjadi penanda oleh orang-orang yang sedang dalam hutan bahwa di dalam 
kampungnya ada meninggal. 
 
Tidak hanya itu. Bagi mereka Gandang Dewata menjadi hal yang penting. Salu-
salu’ kecil di punggung-punggung gunung dan Bone’ Hau merupakan sumber air 
yang menghidupi orang-orang kampung.  Dalam bentang sejarah, tidak pernah 
terdengar orang-orang kampung menderita kekeringan.  
 
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada saat setelah panen, perayaan bersama 
akan dilakukan oleh orang-orang kampung. Perayaan itu sebagai ucapan syukur 
atas hasil yang didapati, sekaligus permohon agar diberikan hasil yang lebih baik 
lagi pada musim selanjutnya. Biasanya, orang-orang kampung akan masuk 
kedalam hutan untuk berburu babi. Anjing dibawa untuk melacak jejak babi, mo 
asu’. Kegiatan berburu ini biasa dilakukan oleh para pria. Berburu babi dihutan 
mereka sebut ma’ullang.  Hasil dari berburu ini akan dijadikan makanan bersama 
pada saat perayaan. 
 
Dahulu, jika akan masuk kedalam hutan, ada beberapa kebiasan yang dilakukan 
oleh para orang kampung. Mereka akan memotong ayam dan menyipan daun 
sirih di dalam hutan sebagai permohonan izin pada yang menjaga hutan, dan 
meminta agar mendapatkan hasil yang banyak. Sejak mereka memeluk kristen, 
kebiasan itu mulai ditinggalkan. Sekalipun beberapa tatacara berburu sudah 
berubah, sampai saat ini mereka masih tetap berburu. 
 

 Hutan Bersama Menjadi Taman Nasional 
 
2016 menjadi tahun yang membanggakan bagi sebagian orang Mamasa. Tapi, 
dalam kondisi sama ada pula yang harus merasa cemas. Pada tahun itu, melalui 
Keputusan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutan RI Nomor: 
SK.773/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2016 tanggal 3 Oktober 2016. Dengan adanya 
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surat keputusan mentri menjadikan Gandang Dewata sebagai taman nasional ke 
53 di Indonesia. Menurut papa Daud, penetapan status Taman Nasional Gandang 
Dewata melalui proses yang panjang. Sebelumnya, pada tahun 2013, LIPI 
melakukan penelitian terkait dengan ekosistem hayati yang ada di gunung 
tersebut, beserta hutan-hutannya. Ia menambahkan, dalam rombongan tersebut 
juga hadiri beberapa peneliti dari luar negeri. Mereka berasal dari Australia dan 
Kanada. Mereka mengumpulkan bebagai jenis hewan seperti, ular, kodok, dan 
sebagainya untuk dipelajari. Papa Daud cukup paham situasi yang ada pada saat 
itu karena ia menemani menelusuri hutan.  
 
Sekitar 189.208,17 hektar luasan tanam nasional Gandang Dewata. Berbagai 
upaya pengeloaan dan pelestarian digalang dan disosialisasikan oleh pemerintah 
daerah dan dinas-dinas terkait. Perlindungan terhadap anoa, rusa dan berbagai 
tumbuh-tumbuhan, menjadi alas argumen yang mendukung etos pelestarian. 
 
Penetapan kawasan hutan lahir sepaket dengan berbagai pembatasan dan aturan 
yang melingkupinya. Orang Pereangan, yang menyandarkan kebutuhan 
pangannya dari sistem ladang berpindah dianggap sebagai ancaman dari 
keberlanjutan dan kelestarian alam. Berbagai tekanan dan larangan atas aktifitas 
berladang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari harian mereka. Melalui peran 
aparatus desa, kepala desa, warga-warga pun diarahkan untuk meninggalkan 
sistem perladangan. Tidak hanya itu, dalam beberapa kali kesempatan petugas 
dari dinas kehutanan memberikan sosialisasi dan pengarahan bagi warga 
kampung. Namun, bagi mereka meninggalkan perladangan berpindah, sama 
dengan memutus hidup. Darinya sumber pangan didapatkan. 
 
Satu waktu, orang Pereangan dibuat heran dengan hadirnya orang-orang asing ke 
kampungnya. Mereka mengaku sebagai petugas dari dinas kehutan, yang akan 
mengsurvei lokasi hutan disekitar kampung. Pada saat itu orang kampung tak 
mengetahui lebih dampak dari survei tersebut. Bagi mereka, karena itu penugasan 
dari pemerintah, mereka juga tak bisa menolak. Petugas-petugas tersebut bahkan 
sempat membuat patok penanda kawasan hutan tepat di tengah-tengah 
kampung. 
 
Di kemudian hari semakin banyak orang-orang baru datang ke kampung. Dengan 
latar belakang yang sama, mereka mengaku dari dinas kehutan. Belakangan 
proses sosialisasi berjalan. Yang membuat mereka terkejut pada saat mereka 
diberitahu, kalau kawasan Gunung Gandang Dewata akan dijadikan kawasan 
taman nasional. Dan mereka diminta untuk tidak lagi membuka ladang disekitar 
area yang sudah ditetapkan. Patok yang ada di dekat kampung merupakan 
penanda dari area kawasan hutan. Bagi orang Pereangan, pelarang sistem 
peladangan berpindah adalah sebuah kekeliriuan. Apa lagi jika sistem perladangan 
dianggap sebagai penyebab kerusakan hutan. Bongga menjelaskan: 
 

“Kita tinggal disini itu bukan baru sekarang. Dari dulu bahkan 
sejak nenek moyang ta’. Sekarang kalau mau dibilang, ladang 
padi sebagai penyebab kerusakan hutan itu salah. Karena kita 
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buka lahan itu, ada pertimbangannya. Kita tidak buka lahan itu 
kalau didalam ada pohon dibawah umur tujuh tahun. karena 
kalau itu ditebang sudah tidak ada lagi pohon-pohon muda..” 
 

Patok yang ada disekitar kampung kemudian dibongkar oleh penduduk kampung 
dan dibuang ke sungai. Situasi tersebut sebagai ekspersi penolakan tehadap 
kebijiakan kawasan hutan. Bagi mereka, penetapan kawasan hutan tidak pernah 
meminta pendapat mereka. Terlebih memperhatikan kondisi mereka.  
 
Bentuk pelarangan dan pembatasan, dengan adanya kawasan hutan itu juga 
berlangsung dalam berbagai kondisi. Orang-orang kampung yang menyandarkan 
kebutuhannya dari hutan pun harus merasa tebatasi. Ma’ullang atau berburu 
kedalam hutan juga dianggap sebagai kegiatan yang mengancam kelestarian dan 
ekosistem hutan. 
 
Sebenarnya, pelarangan berladang dan berburu kedalam hutan bukan situasi 
pertama kali. Menurut Petrus K. Raya, pada saat jaman Belanda orang-orang 
kampung mendapati tekanan yang serupa. Pada saat itu mereka diharuskan untuk 
membuka sawah atau menanam kopi agar kegiatan perladangan ditinggalkan. 
 
Orang-orang yang ada di sekitar kaki Gandang Dewata selalu mengenali dirinya 
dengan sebutan To’ ri Gandang. Sebutan To’ ri Gandang bukan cuma berlaku bagi 
orang Pereangan, tapi bagi kampung-kampung yang ada di sekitar Gandang. 
Sebutan itu ada, karena mereka mendapatkan kebutuhannya dari hutan-hutan 
yang ada di sekitar Gandang. Gandang menjadi sumber penghidupan bersama 
yang menghubungkan satu kampung dengan kampung lain. Papa Dika bercerita, 
biasanya pada saat mereka masuk ke dalam hutan mereka akan bertemu dengan 
orang-orang kampung lain. Mereka juga sedang berburu atau mencari rotan dan 
damar. 
 
Dengan penetapan kawasan taman nasional, itu membatasi ruang jelajah To’ Ri 
Gandang. Gandang Dewata menjadi etalase dengan tapal batas administratif dari 
pemeritah. Bisa jadi, keterpisahan ini bisa berlangsung dalam waktu yang lama. 
Dan, buka tidak mungkin kampung-kampung yang ada di sekitar Gandang Dewata 
tidak saling terhubung lagi, satu sama lain.  

 
Cara-cara ‘Baru’ 

 
 “Aneh sekali disini, sayur cocok disini, ubi juga bisa ditanam, tapi rata-rata 
orang beli sayur. Itu mi saya bilang, sayur yang datang pasti ada tekniknya 

itu. Kalau kita mau dibandingkan sayur yang kita tanam sendiri itu sore 
sudah layu. kalau sayurnya mereka (pa’gandeng) sampai berhari-hari tidak 

layu. Saya juga tdak mau menuduh tapi harus juga kita menaruh cerita. 
Sayur di sini cocok sekali ditanam, tapi malasnya mungkin. Itu juga karena 

banyak faktor malasnya, makanya, lebih banyak yang kita beli. Kita beli 
sayur, tomat, ikan dan lombok. Sebanrnya kalau mau dipikir itu ada di 
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Nosu. Banyak lahan untuk ditanami tapi mungkin karena faktor kemalasan 
makanya kita beli semua.” 

-Irfan, Batu Papan, 2017 
 

Pemulaan April, 2017.  Selalu ada keramaian di bulan April. Bagi orang Mamasa, 
selain dari bulan Desember, bulan April merupakan moment  untuk berkumpul 
bersama dengan para keluarga. Di bulan itu, setiap malam orang-orang akan 
berkumpul di gereja untuk latihan paduan suara. Dengan iringan alat musik gitar 
dan keyboard, para muda mudi dengan semangat akan latihan. Latihan paduan 
suara ini dalam rangka menyabut perayaan paska. Berbagai kegiatan dan 
perlombaan akan diadakan untuk memeriahkan bulan paska. 
 
Selain itu, pada saat bulan paska mereka akan mengujungi makam para leluhur 
untuk membesihkan dan berdoa. Kegiatan itu mereka namakan ma’bulang liang. 
Menurut cerita masyarakat, dahulu ma’bulang liang biasa diadakan setelah panen 
raya. Pada saat ma’bulang liang mereka akan membawa pinang, sirih dan motong 
ayam di kuburan leluhur. Bawaan itu sebagai ucapan syukur kepada leluhur atas 
hasil panen yang didapati. Dalam perkembangannya tedapat bebagai perubahan 
yang berhubungan dengan ma’bulang liang. Perubahan pertama datang sejak 
orang-orang Mamasa mulai memeluk agama kristen. Saat itu pula, beberapa 
kebiasaan pada saat ma’bulang liang mulai berubah. Kebiasaan membawa 
pinang, sirih dan memotong ayam digantikan dengan kegiatan membersihkan 
makam dan berdoa sesuai kepercayaan agama kristen. Kondisi lain yang 
menyebabkan perubahan itu ialah, perubahan pola pertanian orang Mamasa. 
Dahulu, pada saat sistem pertaniaan sawah masih satu tahun sekali biasanya 
ma’bulang liang biasanya diadakan setiap bulan Agustus, saat panen raya. 
Berbagai perubahan tersebut kemudian diadaptasi dalam perayaan umat kristen, 
dalam hal ini paska yang jatuh setiap bulan April. 
 
Dalam kesempatan yang lain, perjumpaan dengan salah satu ibu menjadi cerita 
pembeda tentang kondisi yang ada di Mamasa. Ia bercerita kalau di Mamasa 
sebelah timur, Nosu, pada saat perayaan paska mereka tidak melakukan 
ma’bulang liang. Kegiatan ma’bulang liang dalam pengertian yang sederhana 
kunjungan kubur baru mereka lakukan pada saat bulan Agustus. Karena pada saat 
itu musim panen bagi orang Nosu.  
 
Umumnya, telah terjadi perubahan pola pertanian di daerah-daerah Mamasa. 
Perubahan ini berlangsung sejak tahun 2005. Pengenalan bibit baru dan 
pengunaan mekanisasi pertanian mendorong peningkatan produksi pertanian, 
khususnya untuk padi sawah. Model pertanian yang membutuhkan waktu sekitar 
satu tahun pengurusan, lambat laun berubah menjadi setengah tahun. Dan, itu 
berarti dalam satu tahunnya mereka bisa memanen sebanyak dua kali.  
 
Latar Sosial-Ekologi Nosu 
 
Dibutuhkan kesabaran menunggu untuk sampai ke Nosu. Mobil penumpang yang 
menghubungkan Mamasa-Nosu baru ada setiap hari selasa, kamis dan sabtu. 
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Jumlahnya pun tak banyak. Hanya ada dua unit mobil yang secara regular 
mengantarkan penumpang. Nosu masih daerah administraf Mamasa. posisi 
terletak di sebalah timur kabupaten Mamasa. Nosu menjadi salah satu daerah 
yang berbatasan langsung dengan simbuang, Tana Toraja. 
 
Kira-kira dibutuhkan sekitar enam jam perjalan untuk sampai ke Nosu, dari pusat 
kota kabupaten Mamasa. Menurut cerita masyarakat, salah satu ciri dari daerah 
Nosu ialah suhunya yang dingin. daerah Nosu berada di ketinggian 1.800 mdpl. 
Suhunya yang dingin memungkinkan masyarakatnya untuk membudidayakan kopi 
jenis arabica, alpokat dan markisa. 
 

 Bentang alam 
 
Berada disebalah timur Kota Mamasa, lembah Nosu berada. Perkampungannya 
berada di tengah-tengah lembah, dan di kelilingi jejeran perbukitan. Disetiap 
punggung-punggung perbukitan terdapat kalimbuang (mata air) yang menjadi 
sumber air orang–orang Nosu. Pemukimanpun dibangun berdasarkan 
pertimbangan mata air.  
 
Selain perkampungan, hamparan sawah juga terbentang disepanjang lembah 
Nosu. Salu’ Nosu dengan arusnya yang tenang membelah sawah-sawah dan 
perkampungan masyarakat. Hulu salu’ Nosu berasal dari kalimbuang-kalimbuang 
yang berada dipunggung perbukitan. Salu Nosu di fungsikan sebagai sumber 
pengairan sawah. Selain itu, di pinggir sungai akan dengan mudah dilihat kerbau 
dan kuda yang diikat.  
 
Jejeran pengunungan yang mengelilingi kampung masing-masing memiliki latar 
peristiwa. Latar peristiwa inilah yang kemudian menjadi basis untuk melekatkan 
nama-nama. Salah satu bukit yang cukup ditandai oleh orang Nosu ialah Buntu 
Bulawan. Buntu Bulawan sendiri berarti bukit emas. Disana tempat pertama kali 
orang tua mereka bermukim setelah perjalan dari Pana. Terdapat pula Buntu 
Patta’ disisi yang lainnya. Menurut Papa Yusak, dinamakan demikian karena satu 
waktu, ada segerombolan orang yang datang menyerang ke lembah Nosu. 
Pemimpin kelompok itu bernama Patta’. Pasukan Patta’ berhasil dipukul mundur 
dan bersembunyi di salah satu bukit. Dikemudian hari bukit tersebut dinamakan 
Patta’ untuk merekam kejadian tersebut. 
 

 Orang Nosu 
 
Sejarah sosial orang Nosu telah terbentang dalam periode waktu yang cukup 
panjang. Mereka selalu menuturkan kalau orang tua mereka berasal dari Pana. 
Satu waktu, orang tua mereka melakukan perjalanan ke daerah timur dan 
menemukan satu lembah yang memiliki hamparan yang cukup luas. Mereka pun 
membangun pemukiman disalah satu bukit, Buntu Bulawan. 
 
Seiring bertambahnya orang, mereka pun memutuskan untuk turun dari Buntu 
Bulawan dan membangun pemukiman di lembah-lembah. Pada saat itu mereka 
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membangun tiga perkampungan: manggi, batu papan dan siwi. Jarak antar satu 
kampung dengan kampung lain tak terlalu jauh, masing-masing masih memiliki 
hubung yang mengikat satu sama lain. kampung Batu Papan, Manggi dan Siwi 
merupakan tiga kampung awal yang ada disekitar lembah Nosu. Penamaan tiga 
kampung tersebut tidak terlepasa dari kondisi pada saat pembukaan kampung. 
Misalnya saja, kampung batu papan pada saat pembukaan kampung terdapat 
batu yang menyerupai papan, datar dan pipih. Sedang kampung manggi, pada 
saat pembukaan kampung terdapat banyak pohon-pohon manggi. Menurut cerita 
masyarakat ketiga kampung tersebut merupakan kampung tua yang ada di daerah 
Nosu. 
 
Dahulu, ketiga kampung tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. 
menurut cerita masyarakat, setiap kali terjadi persoalan yang ada di kampung itu 
akan dirembukan di Manggi. Di masa lalu, kampung manggi menjadi tempat para 
pemimpin adat. Pada saat ada hal-hal yang dirasakan penting untuk dibarakan 
bersama, orang-orang yang ada di Batu papan dan siwi akan di undang untuk 
berkumpul di Manggi. 
 

 Dapur 
 
Secara umum dapat dijumpai, dapur orang Nosu memiliki luasan yang relatif 
besar. Menurut keterangan meraka, hal ini karena dapur merupakan salah satu 
ruangan yang penting bagi mereka. Tempat orang-orang banyak berkumpul, mulai 
ldari sanak keluarga sampai kerabat. Dahulu, dapur merupakan tempat yang 
diperuntukan untuk para hamba. Terdapat larangan keras untuk para hamba 
memasuki ruangan rumah lainnya, kecuali dapur. 
 
Dapur juga merupakan tempat kumpul para perempuan, dan ibu-ibu pada saat 
satu keluarga sedang mengadakan perayaan (rambu solo, rambu tuka, maupun 
ibadah kebaktian). Di dapur perempuan-perempuan berkerja bersama-sama 
untuk menyediakan berbagai macam hidangan.Terdapat pintu yang 
menghubungkan ruangan dapur dengan halaman belakang atau area samping 
rumah.  
 
Batu tungku berjumlah tiga, masing-masing disusun saling berhadapan dengan 
jarak yang tak terlalu jauh. Tiga batu (titana’ tallu) tungku bagi orang Mamasa 
memilik beberapa makna. Pertama, tiga batu tungku bermakna sebagai 
representasi hubungan manusia-alam. Mereka meyakini tiga tungku tersebut 
merupakan perwakilan dari Dewata Allo’ (Dewa matahari), Dewata Wae (Dewa 
air) dan Dewata Lino’ (Dewa bumi atau tanah). Matahari, Air dan tanah 
merupakan aspek yang sangat mempengaruhi keberlanjutan penghidupan 
mereka. Kedua, tiga batu tungku juga bermakna harian. Dalam satu pengertian, 
jumlah tiga batu dipergunkan agar memudahkan pada saat memasukan, 
menyusun kayu pada saat proses pembakaran. 
 
Biasanya, tungku diletakan di pojok dapur, agar tidak menghalangi lalu-lalang 
yang beraktifitas di dalam dapur. Pada saat pindah rumah, kadangkala meraka 
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mengabil beberapa bagian abu tungku untuk diletakan di tungku rumah baru. Hal 
tersebut didasari agar rejeki yang ada di rumah lama akan ikut serta di rumah 
yang baru. Tinggi alas tungku sekitar satu jengkal dari lantai dapur. Di depan 
tungku terdapat kursi kayu (bangku) dengan ukuran sama dengan tinggi alas 
tungku.  
Saat ini peran tungku sudah mulai ditinggalkan untuk masak  memasak. Orang 
Nosu, lebih banyakn mengunakan kompor gas untuk mengolah makanan. 
Pengunaan tungku terbatas hanya untuk memasak air, merebus air atau 
digunakan sebagai tempat menghangatkan badan. 
 
Di Nosu, beberapa dapurnya tidak terdapat meja makan. di bagian dapurnya 
terdapat bale-bale dengan ukuran yang relatif besar (dapat di naiki sampai 
sepuluh orang). Biasanya, bale-bale tersebut dijadikan tempat untuk makan 
bersama dan berkumpul.  
 
Sumber Penghidupan 

 
Sistem pengetahuan orang Mamasa bukanlah sesuatu yang didapatkan dan 
dimiliki dalam bentang waktu yang singkat, instan. Pengetahuan tersebut 
diperoleh dari proses dialog yang panjang antara manusia dan alamnya. 
Dikembangkan dan wariskan dari generasi ke genarasi dalam bentuk kebudayaan, 
pandangan hidup serta tatacara harian dengan tetap mengacu pada gramtika 
alam. Hal yang demikian juga berlaku pada sistem pertanian lokal orang Nosu. 
Salah satu sumber pangan orang Nosu ialah beras. Sekalipun demikian tidak 
tertutup kemungkinan terdapat sumber pangan lain, seperti ubi dan jagung.  
 
Hamparan persawahan terbentang di lembah Nosu. Sekitar persawahan dan 
pemukiman warga dikelilingi oleh deretan pegunungan. Berbeda dengan 
beberapa daerah lain di Mamasa, Nosu memang memiliki luasan persawahan 
yang cukup luas. Menurut cerita masyarakat, sawah-sawah tersebut diusahakan 
secara mandiri oleh para orang tua. Mereka menggaruk beberapa dinding bukit, 
dengan cara manual untuk mendapatkan dan memperluas lahan datar yang dapat 
dijadikan sawah. Salu Nosu yang membelah lembah dijadikan sebagai sumber 
pengairan sawah. Sumber-sumber air yang ada dicerukan pengunungan kemudian 
membentuk aliran sungai-sungai kecil dan bergabung di Salu Nosu. 
 

 Padi Sawah 
 
Biasanya pada saat akan memulai pengerjaan sawah orang-orang kampung akan 
mempersiapkan mapada na lemba’, atau pembukaan tanah. Ini merupakan 
tahapan awal. Bagi orang Nosu, tahap ini dilakukan untuk mengsyukuri hasil 
panen lalu dan memulai pembukaan sawah. Beberapa jenis ayam (warna putih, 
merah, hitam dan burik) dipotong dalam ritual Mapada na lemba’, mereka 
mengistilahkan dengan manuk kappa’. Papa Payung menceritakan kalau kesetiap 
ayam tersebut memiliki makna simbolis: ayam putih kepada dewata allo’ (dewa 
matahari) yang berada disebelah timur, ayam hitam ditujukan ke sebelah barat 
untuk mengusir segala hal yang bermakna negatif (barat merupakan tempat 
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matahari tengelam), ayam merah jantan diarahkan kesebelah utara, karena utara 
menurut mereka sebagi sumber atau pintu masuk berkat, dan ayam burik betina 
(atau dalam istilah lokal rame’) diarahkan ke sebelah selatan dalam makna untuk 
menerima berkat yang datang dari utara. 
 
Setelah mapada na lemba’, orang-orang kampung akan berkumpul bersama 
untuk mengadakan makkaro’ pelempang atau pembukaan pengairan. Dalam 
tahapan makkaro’ Pelempang, penduduk kampung bersama-sama berkumpul di 
titik awal pengairan untuk memanjatkan doa agar selama proses pesawahan 
berjalan padi-padi tidak mengalami kekeringan atau gagal panen. Selain itu 
kegiatan makan bersama juga menjadi bagian makkaro’ pelempang. Biasanya 
pada saat makkaro’ pelempang mereka akan menyediakan ayam dan tiong (beras 
hitam yang dimasak dalam bambu) sebagai hidangan makan bersama.  
 
Selanjutnya akan masuk ke tahapan ma’bingkung atau mengemburkan tanah. 
Ma’bingkung akan dilakukan dengan cara manual. Dengan mengunakan alat 
paleko’ tanah-tanah persawahan akan digemburkan kemudian siap untuk 
mambumbu banne’.  
 
Mambumbu’ Banne’, menabur benih. Dalam tahapan ini pa so’bok akan 
menurunkan benih terlebih dahulu (pa’dolo). Sebelum menurunkan benih pa 
so’bok akan melihat dan membaca bulan, ma’pebulan, untuk menentukan waktu 
yang tepat. Setelah proses itu, keseluruhan masyarakat baru menurunkan benih. 
Bibit yang dipergunakan ialah bibit pare’ lotong (padi hitam) atau pare’ mea (padi 
merah).  Berwarna gelap kehitam-hitaman dengan ukuran yang relatif besar. 
 
Perempuan akan mengambil peran untuk mantanan pare, atau menanam padi. 
Menurut cerita masyarakat, perempuan mengambi peran untuk menanam padi 
karena sejak dahulu itu sudah menjadi bagian kerjanya dalam sistem persawahan. 
Kebiasan itu kemudian memberi kecakapan tersendiri bagi perempuan pada saat 
menanam padi.   
 
Selain itu, pada saat padi berada di sawah, proses pembersihan rumput akan 
secara regular dilakukan. Pembersihan rumput, atau ma’terak dilakukan agar tikus 
tidak bersarang dan merusak tanaman padi. 
 
Tahapan terakhir ialah Me’pare, atau panen. Umumnya proses panen melibatkan 
perempuan didalamnya. Alat yang dipergunkan ialah rakapan. Rakapan 
dipergunakan untuk memotong bulir padi satu persatu. Rakapan sendiri menurut 
para petani dapat memilah batang padi karena tidak semua padi dapat dipanen 
atau dipotong pada saat yang sama, biasanya untuk padi yang masih hijau akan 
disipampan, disisakan untuk dipanen dikemudian hari. 
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Tabel 2. Kelender Musim Padi Sawah, Nosu. 2017 
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Kegiatan me’pare akan berlangsung sampai bulan Juli. Dan kira-kira bulan agustus 
sawah-sawah akan dikeringkan dan dikosongkan. Menurut papa Yustus, pada saat 
sawah-sawah dikosongkan orang-orang kampung akan melepasakan kerbau-
kerbaunya di sawah. Saat itu dijadikan musim kawin bagi kerbau-kerbau. 
 
Selain itu, pada saat bulan yang sama kegiatan ma’bulang liang juga akan 
diselengarakan. Mereka akan mengujungi makam leluhur membawa bunga dan 
membersihkkannya. Rangkaian kunjungan kubur tersebut berlansung dari minggu 
pertama sampai minggu ketiga bulan Agustus. Dan Pada minggu terakhir bulan 
Agustus, ada diadakan perayaan pa’ngaroan. Perayaan pa’ngaroan tak bisa 
dilakukan oleh sembarang orang. Ada beberapa ketentuan dan syarat yang harus 
dipenuhi untuk dapat melaksanakan perayaan tersebut. Para keluarga yang akan 
bersedia melakukan  perayaan pa’ngaroan harus memotong kerbau dan babi 
dalam jumlah tertentu. Selain itu pada saat pa’ngaroan jasad keluarga akan 
dilkeluarkan untuk dibersihkan dan diberikan kain pembungkus yang baru. Dalam 
bagian selanjutnya, perayaan pa’ngaroan akan dibahas secara khusus.  
 
Biasanya, setelah panen, padi-padi tersebut kemudian diikat, disimpan dan 
dimasukan kedalam alang.  Alang sendiri atau lumbung padi biasanya diletakan di 
depan banua (rumah). Selain dari itu, alang juga memiliki makna yang jauh lebih 
luas dari sekedar tempat penyimanan padi. Hal ini dapat dipahami dari alang 
sebagai tempat menerima dan menyambut tamu. 
 

 Sistem pengurusan dan kebiasan orang tua 
 
Sistem pengurusan padi sawah orang Nosu, telah berlangsung dalam periode 
waktu yang panjang. Proses tersebut kemudian diwariskan dari satu generasi ke 
generasi yang lain. Berbagai sistem tersebut telah diuji berdasar pengalaman 
orang-orang terdahulu. Proses refleksi pengalaman tersebut kemudian 
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menghadirkan berbagai kebiasaan dan atauran yang membentuk tatacara 
pengurusan padi. Tentunya berbagai aturan tersebut sebagai upaya menjaga 
keseimbangan alam dan manusian selama proses pengurusan padi berjalan.   
 
Berangkat dari kebiasan orang tua, ada beberapa hal yang menjadi perangkat 
aturan dan kebiasaan pada saat pengurusan padi sedang berjalan. Pada saat padi 
masih ada disawah salah satu larangannya mengacu pada larangan membongkat 
rumah atau pemulu’ dan membongkar pondokan sawah. larangan membongkar 
rumah dan pondokkan sawah  ini juga akan bertemali dengan aturan dilarang 
menebang pohon-pohon yang masih rimbun (ma’bate-bate/ma’tabah). Menurut 
kebiasaan orang tua, jika itu dilanggar padi-padi yang ada disawah akan tidak 
berhasil. Hewan-hewan yang ada dalam hutan seperti babi akan turun ke 
perkampugan dan merusak padi-padi masyarakat. Membongkar rumah dan 
mebang pohon baru bisa dilakukan pada saat padi sudah berada lagi di sawah. 
Disini kita bisa meihat ada keterkaitan pengurusan antara litak bossik (lahan 
basah) dan litak marekpo (lahan kering). Kedua-duanya merupakan bagian 
penting yang mendukung keberhasilan dari pertanian warga. 
 
Selain itu dalam kepercayaan orang tua, apabila padi mengalami kerusakan atau 
diserang hama tikus itu penanda tentang satu keganjalan yang sedang terjadi 
didalam kampung. Menurut cerita masyarakat, biasanya tikus hanya menyerang 
bagian pinggir dari sawah. Jika satu waktu menyerang dan mulai memakan bagian 
dalam sawah itu menandakan bahwa diantara orang-orang kampung ada yang 
telah berbuat zina, selingkuh atau menjalin hubungan pacaran dengan orang yang 
masih memiliki peralian saudara.  
 
Aturan lain pada saat padi masih ada disawah ialah larangan membersihkan dan 
mengeluarkan jasat keluarga dari alang-alang (liang kubur). Alang-alang baru bisa 
dibuka setelah masa panen selesai. Beberapa pertimbangan melekat dalam 
aturan tersebut. Menurut cerita masyarakat, jika alang-alang dibuka  para sanak 
saudara harus berkumpul dan dengan begitu membutuhkan persedian beras 
dalam jumlah yang banyak sebagai hidangan pada saat perayaan itu berlangsung. 
 

 Peralihan dalam sistem padi sawah 
 
Dalam lajur sejarah yang panjang telah terdapat berbagai peralihan dalam sistem 
pertanian orang Nosu. Berbagai kebiasan dan tatacara yang telah diwarikan oleh 
para orang tua, kemudian dihadap-hadapakan dengan satu mekanisme dan 
pandangan baru yang sebelumnya tak ada dalam daur harian orang Nosu. 
 
Pada tahun 2016, orang-orang Nosu merayakan 100 tahun injil masuk Nosu. 
Mereka bercerita pada saat itu, perayaan syukur 100 tahun injil masuk Nosu jauh 
lebih meriah jika dibandingan dengan perayaan 100 tahun injil masuk Mamasa. 
Parade obor, perlombaan paduan suara, sampai kuis alkitab bagi anak-anak 
diselengarakan oleh pihak gereja. Tentunya, gereja tidak sendirian, berbagai 
dukungan dari masyarakat juga menjadi bagian yang menambah kemeriahan 
tersebut. 
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Jika perayaan tersebut sebagai periode awal kristen masuk ke Nosu, bisa 
dibayangkan bahwa kondisi tersebut berlangsung sekitar tahun 1916. Kehadiran 
agama kristen tidak terlepas dari pengaruh Belanda. Pada saat itu, Belanda yang 
mampu merangsek masuk ke daerah pengunungan tengah Sulawesi kemudian 
menjalakan misi penyebaran agama kristen. Sekalipun kepentingan Belanda tidak 
hanya itu. Dalam catatan Kees Buijs, ia mengambarkan4:  
 

“kehidupan sehari-hari masyarakat Mamasa, dipengaruhi oleh 
sistem kepercayaan yang disebut aluk toyolo atau aluk 
to’matua. Arti dari kedua ungkapan tersebut adalah ‘agama 
orang-orang masa lampau’ dan ‘agama orang tua’. Ada kesan 
nama-nama ini diberikan ketika agama kristen sudah hadir dan 
setelah kebanyakan golongan yang lebih muda meninggalkan 
kepercayaan lama mereka itu” 

 
Lebih jauh lagi kepercayaan orang tua ini memiliki keterkaitan yang erat dengan 
sistem hadat (adat). Hadat menjadi seperangkat aturan yang menjadi rujukan 
bersama orang-orang Mamasa, secara khusus orang Nosu.  
 
1916 hanyalah penanda waktu untuk melihat proses awal itu terjadi. Dibutuhkan 
waktu yang cukup panjang sampai sebagian besar orang Nosu bisa memeluk 
agama kristen. Papa Yusak menceritakan, pada saat itu orang-orang mulai beralih 
ke agama kristen karena mereka merasa penyebaran kristen merupakan  misi 
pemerintah Belanda. Melalui para parengge, orang-orang kampung pun diajak 
untuk meninggalakan kepercayaan lamanya dan masuk ke ajaran kristen. 
Dibeberapa tempat seperti Masewe, masih terdapat beberapa orang yang masih 
memeluk kepercayaan orang tua.  
 
Perubahan stuktur kepercayaan orang Nosu pada gilirannya menuntut adanya 
cara pandang baru dan berbagai proses dalam sistem pertanian. Satu waktu ada 
persetruan antara orang yang telah memeluk agama kristen dengan orang-orang 
yang masih memegang kepercayan orang tua. Papa Yusak menceritakan: 
 

“Sebenarnya pernah terjadi peristiwa sampai kebiasan orang 
tua ini mulai ditinggakan. Di Lekkong orang membongkar 
pondok tua yang ada di sawah, secara kebetulan padi hampa 
(tapi tidak semua). Dituduh orang kristen ini yang membuat 
padi hampa, sebab orang kristen yang membongkar itu 
pondokan. Kemudian di pasar itu karena marahnya orang 
kristen karena dituduh, hampir-hampir ribut (antara orang 
kristen dengan orang-orang yang masih memeluk kepercayaan 
lokal). Pada saat itu kebetulan datang DPR dan orang dari 
pertanian. Semuanya dipanggil ke kantor, disitu pertanian 
mulai menjelaskan penyakitnya padi, dan mereka kalah. Yang 
menjadi keputusan jangan saling mengganggu, kalau orang 

                                                           
4
  Kees Buijs, Kuasa Berkat Dari Belantara dan Langit (Makassar: Ininawa, 2009), hal.27  
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kristen yang berbuat jangan kau salahkan mereka dan kalau 
memegang kepercayaan orang tua yang melakukan orang 
kristen tidak boleh menegurnya. Masing-masing jalan dengan 
keyakinannya. Pada tahun berikutnya padi itu betul-betul 
menghasilkan apa yang dirindukan. Akhirnya mereka mulai 
percaya kalau yang membuat padi gagal itu bukan karena 
Patta rapo (pondok sawah yang dibongkar)..” 

 
Kondisi itu berlangsung kira-kira sekitar tahun 1990-an awal. Sejak saat itu peran 
so’bok dalam berbagai kegiatan pertanian mulai terbatasi. So’bok yang 
sebelumnya memimpin berbagai kegiatan pertanian serta memberikan penjelasan 
atas berbagai kondisi yang berlangsung dengan dalam pengurusan padi lambat 
laun semakin diragukan. Pengertian baru tetang penyakit padi yang disematkan 
oleh penyuluh pertanian menjadi acuan masyarakat dan mendapat legitimasi saat 
panen tahun berikutnya mengalami keberhasilan. Dalam perkembangannya orang 
Nosu mulai memiliki pegangan baru dalam hal sistem pertanian.  
 
Proses perubahan dari cara-cara lalu ke hal yang baru berlangsung secara lambat. 
Dalam struktur lapisan kesadaran, ingatan tentang cara-cara lalu masih bekerja. 
Sekalipun mayoritas orang Nosu telah memeluk agama kristen, beberapa kebiasan 
orang tua khususnya dalam pengurusan padi sawah masih ada dan dijalankan. 
Cuma yang membedakan ialah adanya pemaknaan-pemaknaan baru terhadapat 
kondisi tersebut. beberapa kegiatan yang dahulunya diarah untuk pada leluhur 
kemudian diadaptasi berdasarkan kepercayaan kristen.  
 
Pada tahun 2016, hampir secara keseluruhan pertanian orang Nosu mengalami 
kegagalan. Bulir-bulir padi kosong, tak berisi. Mereka tak mengetahui perisis 
mengapa padi-padi mengalami kegagalan. Dimusim selanjutnya, pada saat akan 
memulai pengerjaan sawah, orang-orang yang berada di kampung Batu Papan 
sepakat melaksanakan ritual manuk kappa’. Ritual manuk kappa’ sendiri sudah 
ditinggalkan beberapa tahun belakangan. Beberapa jenis ayam pun dipotong, 
sesuai cara-cara pada saat manuk kappa’. Namun, ayam-ayam tersebut tidak lagi 
dimaknai sebagai persembahan untuk para dewa-dewa. Setelah melakukan ritual 
manuk kappa’ mereka pun menutupnya dengan makan dan berdoa bersama di 
gereja. 
 
Hal tersebut hampir berlaku umum dalam kegiatan pertanian warga. Salah satu 
warga yang ditemui di kampung Batu Papan menjelaskan terkait dengan kegiatan 
pertanian warga semuanya mulai dari penentuan  musim tanam, sampai dengan 
panen itu akan dikomunikasikan dengan pihak pemerintah desa dan pihak gereja 
(BPK klasis).  
 
Pada tahun 1993, pemerintah Orde Baru melalui instruksi presiden no. 5 tahun 
1993 mengeluarkan program IDT (Inpres Desa Tertinggal). Penerapan program ini 
dengan memberikan bantuan kepada masyarakat daam bentuk uang dan materi. 
Program tersebut mendorong stimulasi untuk perekonomian pedesaan. Papa 
Payung, yang pada saat itu menjadi kepala desa menceritakan, khususnya di Nosu 
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dana tersebut dimanfaatkan untuk membeli pupuk padi. Selain itu, dana tersebut 
juga dialokasikan untuk bibit kentang dan tenun. 
 
Sistem pengurusan sawah orang nosu mulai mengenal pupuk kimia. Dikemudian 
hari, kondisi iu terus berlanjut hingga saat ini. Penggunaan pupuk kimia sepaket 
dengan perubahan konsepsi mental orang Nosu: melihat sumber pertanian 
sebagai sumber ekonomi. Konsepsi mental ini lah yang kemudian terawat dari 
waktu ke waktu. Berbagai upaya perubahan sistem pertanian, baik dari 
pemerintah dan masyarakat selalu diupayakan. 
 
Menjadikan suber pertanian sebagai saluran ekonomi, mendorong orang-orang 
nosu untuk menggenjot sistem pertanianya. Bagi orang Nosu, daerah pesisir selalu 
menjadi pusat rujukan dari satu kemajuan. Dalam bidang pertanian, khususnya 
padi, musim panen satu kali satu tahun selalu dianggap sebagai kemalangan. 
Beberapa percobaan untuk menganti jenis bibit dilakukan baik dari pihak 
pertanian maupun insiatif masyarakat. Namun, upaya tersebut gagal. Padinya 
bertumbuh tapi isinya kosong. disatu sisi cara padang ini menganggap tanaman 
padi sebagai tanaman pangan pokok. Dan, disisi lain membuat tanaman seperti 
ubi tidak memilik nilai yang setara dengan padi. 
 
Dalam hal pemanfaatan tenaga kerja dalam sistem pertanian, ada beberapa cara 
yang kemudian dilakukan oleh orang mamasa. Pertama Ma’tesang, merupakan 
salah satu sistem yang dipergunakan untuk mengatur, mengurusi segala hal 
menyangkut pengurusan sawah, maupun ladang yang melibatkan dua atau lebih 
orang. Dalam sistem Di’tesang orang orang mamasa, mengenal dengan istilah 
“bagi dua” dan “bagi tiga”. Yang dimaksudkan dengan bagi dua, si pemilik lokasi 
(kebun atau sawah) menanggung segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan 
kebutuhan produksi (pupuk, bibit, dsb) kemudian orang lain yang mengarapnya. 
Dan pada saat panen nanti hasil kemudian dibagi dua, sesuai dengan berapa 
jumlah panen yang didapatkan. Sedang untuk sistem bagi tiga, dimana 
pengarapnya yang kemudian menanggung segala hal yang berhubungan dengan 
kebutuhan kebutuhan produksi. Dan pada saat penen, hasilnya akan dibagi tiga, 
dua untuk pengarap dan satu untuk pemilik. Misalnya: jika ada tiga puluh karung 
beras, si pemilik sawah mendapatkan sepuluh  karung dan pengarapnya 
mendapatkan dua puluh karung. Dalam sistem yang demikan, kadang yang 
menerapkan hal tersebut merupakan kelompok menengah, yang dimana ia 
memiliki beberapa luasan sawah kemudian yang kemudian diberikan pada orang 
lain untuk menggarapnya. Selain dari pada itu terdapat kecenderungan, mereka 
yang menerapkan sistem ma’tesang adalah mereka yang memiliki unit pendapat 
lain selain dari pertanian (PNS dan Pedagang).  
 
Kedua ma’saro, merupakan salah satu sistem yang dalam hal pengurusan 
pertanian orang Mamasa. ecara umum, ma’saro merupakan sistem kerja yang 
berbasis pada upah harian. Orang yang Ma’saro dan Pa’saro kadang dipergunakan 
pada saat perkerjaan sawah cukup berat-beratnya, misalnya: ma’bingkung 
(mengarap), Tu’morak (Pembersihan rerumputan dilakaukan sektar satu-tiga 
bulan setelah proses pembenihan), mantanan pare’ (menanam )dan panen. Ada 
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perbedaan mendasar dalam hal upah untuk laki-laki dan perempuan. Secara 
umum, laki-laki mendapatkan upah sekitar 50-60 ribu per hari. Sedangkan 
perempuan biasanya mendapat upah sebesar 35-40 ribu per harinya. Dalam hal 
porsi kerjanya, laki-laki kadang dipergunakan saat pekerjaan mengarap dan  
membersihkan rumput. Dan perempuan pada saat menanam dan panen. Menurut 
cerita masyarakat, pembagian porsi kerja tersebut didasarkan pada alokasi tenaga 
yang dipunyai masing-masing (laki-perempuan). Selain dari upah harian, kadang 
untuk para perempuan mengunakan upah yang dihitung berdasarkan jam, 5 ribu 
per jam. Ada satu kecenderungan dimana orang-orang yang berkerja sebagai 
pa’saro adalah mereka-mereka yang merupakan golongan bawah, orang-orang 
yang memiliki lahan yang sangat terbatas atau tidak memiliki lahan sama sekali. 
Ketiga, adalah mereka-mereka yang berkerja diatas lahannya sendiri. mereka 
memiliki lokasi yang memadai sehingga memungkinkan mereka untuk tidak harus 
berkerja di lahan oraang lain.  
 

 Sumber pangan non-beras 
 
Menurut cerita orang Nosu, sumber pangan mereka bukan hanya dari beras. 
Persebaran perkampungan yang ada di dekat hutan dan pengunungan, 
memungkinkan mereka untuk mendapati sumber pangan lain. Bagi mereka, ubi 
menjadi salah satu sumber pangan yang memainkan peran penting. Terdapat 
cerita dimana orang-orang kampung akan membawa ubi pada saat akan 
melakukan perjalan panjang. Untuk mendapatkan beberapa kebutuhan penduduk 
kampung akan berjalan ke daerah pesisir. Di pesisir mereka akan menukarkan 
bahan-bahan seperti rotan, damar dan kopi dengan minyak, garam, pakaian dan 
ikan kering, 
 
Dibutuhkan waktu sekitar dua hari perjalanan untuk sampai ke daerah pesisir, 
Polewali. Kadang kala mereka membawa serta kuda selama proses perjalanan. 
Kuda-kuda akan mengangkut barang dan para pemilik akan berjalan kaki sambil 
menuntun kudanya. Pada punggung kuda akan pasangkan pelanan untuk 
mengantung atau mengikat barang-barang. Satu ekor kuda mampu mengangkut 
beban sakitar 100kg. Ma’teke penyebutan yang disematkan bagi orang-orang 
yang menuntun kuda. Kuda menjadi hewan yang cukup membantu pada saat itu. 
Menurut cerita masyarakat jika musim hujan kondisi jalan akan sangat berlumpur. 
Pada saat kuda lewat, kakinya akan tengelam dan lumpur akan menyentu 
perutnya. Sekalipun demikian kodisi tersebut tak menghalangi laju kuda. 
Dalam cerita yang berbeda, pada saat kekuasaan pemerintahan Belanda di 
Mamasa jalan mulai dirintis dari Mamasa kota sampai Nosu. Jalan-jalan setapak 
yang sudah ada sebelumnya kemudian dilebarkan. Orang-orang kampung pada 
saat itu diwajibkan terlibat dalam proses perintisan jalan. Tak ada apa-apa yang 
diberikan pada orang kampung. Pada saat akan turun ke Mamasa, mereka akan 
membawa ubi, sebagai bekal mereka selama berminggu-minggu. Tanaman ubi 
memang bukanlah tanaman yang asing bagi orang Nosu. disekitar perkampungan 
terdapat tanaman tersebut. Ubi juga memainkan peran penting sebagai sumber 
pangan orang Nosu selain dari beras.  
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Uang Rantau dan Putaran Ekonomi Baru 
 

Satu waktu, pertemuan dengan seorang pemuda menjadi pengantar untuk satu 
cerita yang sedang terjadi dikampung. Pertemuan ini bukan perjumpaan pertama. 
Tidak seperti biasanya, pada saat itu ia tidak menggunakan sarung atau jaket. Di 
lengan kanannya, terlihat jelas tatto yang bergambar tengkorak. Ia bercerita kalau 
tatto itu dibuat pada saat ia ada di Malaysia. Sekitar tahun 2012, diusianya masih 
sangat muda, ia memutuskan untuk mencoba peruntungan ke Malaysia. Ajakan 
itu datang dari sanak saudara yang sebelumnya sudah dari Malaysia. 
 
Di tempatnya yang baru, ia bekerja sebagai pemotong kayu, pa’senso. Ia 
menceriatakan, pendapat yang ia peroleh cukup menjanjikan, dalam satu bulan ia 
mendapatkan upah seberas 5 juta rupiah (jika dirupiahkan). Uang sebesar 1 juta ia 
gelontorkan untuk mentatto lengannya. Sepulangnya dari malaysia, ia bisa 
membeli sepeda motor dan hp. Setiap harinya, sepeda motor itu digunakan untuk 
berkeliling kampung. Pada saat sore hari, ia akan mengendari motornya ke 
lapangan bola, sekalipun jarak rumah dan lapangan tak terlalu jauh. Cerita hp pun 
tak kalah uniknya, sekalipun daerah Nosu belum dijamah jaringan telekomunikasi, 
ia tetap membeli hp. Baginya, hp bisa dipergunakan untuk mendengarkan musik 
dan bermain game. 
 
Pemuda itu tidak sendiri. Pak Simon yang juga kepala desa Batu Papan 
menceritakan, kalau pada sekitar satu bulan lalu ada sekitar 15 orang penduduk 
kampungnya memutuskan keluar kampung untuk bekerja di perkebunan tebu di 
Gorontalo. Usia rata-rata mereka sekitar 20 tahun. Menurut pak Simon, merantau 
khususnya dikalangan anak muda buka lagi cerita baru di Nosu, hampir rata-rata 
saat mereka telah mengijak usia remaja mereka akan memutuskan untuk keluar 
kampung. Daerah-daerah yang didatangi merupakan kota-kota yang bisa 
mendatangkan uang cepat. Biasanya, mereka akan terserap ke daerah 
perkebunan, seperti Mamuju. Dan ada juga yang memutuskan untuk ke daerah-
daerah tambang, seperti Kalimatan dan Papua. Selain  kedua sektor tersebut, 
meraka juga akan menuju kota-kota besar, seperti Polewali, Pinrang atau 
Makassar. Di rantauan mereka akan menyisihkan sebagaian hasil pendapatannya, 
untuk dikirim ke kampung. 
 
Sulit untuk melacak gelombang merantau awal di Nosu. Disetiap dekadenya, 
intesitasnya pun beda-beda. Namun menurut cerita masyarakat, intensitas 
merantau orang Nosu semakin tinggi itu sejak tahun 2000an keatas. Pada tahun 
2003, salah satu orang Nosu memutuskan untuk berkunjug ke kampungnya. 
Kunjungan tersebut, kurang lebih memancing perhatian orang-orang kampung. 
Pasalnya, ia datang dengan menggunakan mobil kijang. Keberhasilnya ditanah 
rantau membuat ia mampu membeli mobil. Pada saat itu kondisi jalan masih 
rusak dan berlumpur. Orang-orang kampung harus membantu menarik mobil agar 
bisa keluar kubangan lumpur. Sesampainya dikampung orang tersebut beserta 
mobilnya menjadi pusat perhatian masyarakat. Menurut cerita masyarakat, orang 
tersebut merantau di daerah Polewali, dan dikenal sebagai perantau yang sukses.  



41 
 

Selain itu, ditahun yang sama, Bupati Mamasa melakukan kunjungan kerja di 
daerah Nosu. Kedatangannya juga dengan mengunakan mobil. Sekalipun upaya 
untuk masuk ke  Nosu harus ditempuh dengan susah payah. Sebelum tahun-tahun 
tersebut, dengan medan yang terjal dan berlumpur hanya mobil hartop yang 
barani melewati jalur tersebut. Sekalipun demikian, tak banyak orang yang bisa 
menumpangi mobil tersebut karena persoalan biaya yang tinggi. Umumnya, 
orang-orang kampung akan memutuskan untuk berjalan kaki atau mengunakan 
kuda. 
 
Kondisi itu membentuk cara pandang baru orang Nosu atas kampungnya sendiri. 
Mereka mulai yakin bahwa sudah bisa mengunakan mobil, selain mobil hartop. 
Kondisi itu mendorong sebagaian masyarakat untuk ingin memiliki mobil dan 
menjadikan rantauan sebagai pilihan yang paling memungkinkan. Papa Payung 
menceritakan: 

 
“..Pada saat orang melihat mobil masuk sini sudah ada 
semangatnya untuk juga membeli mobil. Semangat berusaha 
juga. Pada saat itu banyak-banyak orang disini turun di 
Polewali. Di Polewali membuka usaha, berdagang.”  
 

Dalam perkembanganya, jalan masuk ke kampung mulai dilebarkan dan 
dipadatkan. Sekalipun belum beraspal, perjalanan kendaraan bermotor pun kian 
padat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan hampir setiap 
keluarga saat ini sudah memiliki kendaraan bermotor.  
 
Selain itu, situasi tersebut mendorong hadirnya jenis usaha baru diperkampungan. 
Di Batu Papan sendiri terdapat sekitar empat unit mini bus yang melayani 
laluintas penumpang dan barang dari Nosu-Makassar. Orang kampung 
menyebutnya Jet Nosu. Umumnya, pemilik kendaran lebih suka melayani rute 
Nosu-Makassar daripada Nosu-Mamasa sebab rute tersebut jauh lebih ramai. 
Dalam perjalanan menuju Makassar biasa mendapatkan penumpungan dari 
daerah-daerah yang dilewati seperti, Tabone, Polewali, dan Pinrang. 
 
Biaya yang dikenakan untuk satu kali perjalanan dikenakan 170rb/orang dan akan 
berbeda jika mereka mengantarkan barang, disesuaikan dengan ukuran dan jarak 
antarnya. Biasanya, anak muda yang ada dikampung akan bekerja sebagai sopir 
dan kernet. Jet Nosu ini juga menghubungkan kebutuhan antara orang Nosu dan 
keluarganya yang ada di Makassar. Salah satu sopir Jet Nosu, biasanya keluarga 
yang ada di Makassar menitipkan uang, minyak, gula, pakaian dan surat untuk 
diantarakan ke keluarganya yang ada di kampung. Begitupun sebaliknya, pada 
saat musim panen orang Nosu akan mengirim beras dan kopi untuk keluarganya 
ada di Makassar. 
 

 Dikepung pa’gandeng 
 
Pa’gandeng istilah yang melekat bagi para pedagang sayur dan ikan keliling. 
Mengunakan sepeda motor, dengan kotak kayu dimasing-masing sisinya. Sayur 
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kangkung, bayam, tomat, lombok dan ikan asin merupakan barang-barang yang 
siap ditawarakan untuk orang-orang kampung. Biasanya setiap pagi dan sore hari 
mereka akan berkeliling menawarkan jualnya. 
Mereka datang dari daerah Polewali. Selain pa’gandeng, orang Nosu kadang 
memanggil mereka  mas-mas. Sebab, rata-rata penjual keliling ini datang dari 
daerah transmigran di daerah Polewali, Wonomulyo. Sekalipun tak semua dari 
mereka berdarah Jawa.  
 
Empat jam waktu yang harus dihabiskan untuk sampai di daerah Nosu. Tak butuh 
waktu lama supaya jualannya habis. Kedatangan mereka sudah ditunggu oleh 
orang-orang kampung. Bagi orang Nosu, kehadiran pa’gandeng memainkan 
peran’penting’ bagi dapur mereka. Setidaknya, keberadaan pa’gandeng memberi 
variasi pada menu makanan mereka.  
 
Dalam satu keluarga, bisa menghabiskan uang sebesar 30rb/hari untuk membeli 
kebutuhan ikan, sayur dan lombok. Sekalipun intensitas belanja berbeda-berbeda 
disetiap keluarga. Menurut cerita masyarakat, kodisi tersebut sudah berlangsung 
sudah sepuluh tahun belakangan. Apa lagi pada saat jalan sudah mulai diperlebar 
dan dikeraskan. Kondisi tersebut mempercepat mobilitas keluar-masuk barang 
dan uang. 
 
Disatu sisi bentang alam Nosu sangat mendukung pangan manusianya, khususnya 
untuk sayur-sayuran. Jauh sebelum pa’gandeng datang mereka mendapatakan 
berbagai kebutuhan sayur-sayuran dari lingkungannya. Secara paradoksial, 
kesadaran orang Nosu mengalami keterbelahan. Hidup di atas alam yang subur 
namun harus mengeluarkan uang untuk makan. Papa Irfan menuturkan: 
 

“Aneh sekali disini, sayur cocok disini, ubi juga bisa ditanam, 
tapi rata-rata orang beli sayur. Itu mi saya bilang, sayur yang 
datang pasti ada tekniknya itu. Kalau kita mau dibandingkan 
sayur yang kita tanam sendiri itu sore sudah layu. kalau 
sayurnya mereka (pa’gandeng) sampai berhari-hari tidak layu. 
Saya juga tdak mau menuduh tapi harus juga kita menaruh 
cerita. Sayur di sini cocok sekali ditanam, tapi malasnya 
mungkin. Itu juga karena banyak faktor malasnya, makanya, 
lebih banyak yang kita beli. Kita beli sayur, tomat, ikan dan 
lombok. Sebanrnya kalau mau dipikir itu ada di Nosu. Banyak 
lahan untuk ditanami tapi mungkin karena faktor kemalasan 
makanya kita beli semua.” 

 
Kondisi tersebut bukan tanpa alasan. Bagi papa Irfan, keadaan itu dikarenakan 
perubahan besar-besaran pada tanaman kopi di daerah Nosu. Pada tahun 1980-
an, pemerintah melalui dinas pertanian membagikan bibit Arabica Jember. Kopi 
sudah cukup familiar bagi orang Nosu. Introdusir tanaman kopi sudah berlangsung 
sejak jaman Belanda. Masuknya kopi Jember segera menarik perhatian orang-
orang Nosu. Dalam waktu singkat kopi ‘lama’ dengan jenis tersebut. Istilah ‘kopi 
lama’ digunakan orang Nosu untuk membedakannya dengan kopi Jember. 
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Menurut cerita masyarakat, kopi Jember lebih menjanjikan jika dibandingkan 
dengan kopi ‘lama’. Biasanya, kopi ‘lama’ baru menghasilkan buah banyak kalau 
musim kemarau relatif panjang. Berbeda halnya dengan kopi jember hasilnya 
cenderung stabil sekalipun musim kemarau panjang tak datang. 
 
Peningkatan produksi kopi disatu sisi mendorong peningkatan uang cash yang 
diterima oleh masyarakat. Berbagai kebutuhan kemudian dikoneksikan dengan 
peningkatan pendapatan. Disatu sisi mendorong perluasan kebun-kebun kopi. 
Papa Irfan menceritakan, banyak kebun-kebun yang awanya ditanami lombok, 
tomat dan sayur-sayuran kemudian digantikan dengan tanaman kopi.  
 
Ketergantungan ini pada gilirannya akan mendorong inisiatif baru orang-orang 
kampung untuk mendapatkan uang cash secara cepat. Uang menjadi satu cerita 
baru yang tidak ada dalam daur harian mereka sebelumnya. Berbagai tuturan 
yang ada, yang menyebutkan susah hidup jika tak memiliki uang dilafakan dengan 
mudahnya. Hampir semua orang yang dijumpai menyadari hal tersebut. Dengan 
gamblang mereka menuturkan, orang Nosu saat tidak mau menanam sayur-
sayuan karena malas. Kosakata malas menjadi alas argumen atas keterbelahan 
dalam lapisan kesadarannya. Perubahan pada pola pemanfaatan tanah, sedikit 
banyak merubah pola produksi-konsumsi orang Nosu. 
 
Disatu sisi, berkurangnya tanaman sayur-sayuran membuat ketergantungan yang 
mendalam antara orang Nosu dengan uang. Uang menjadi media untuk 
mendapatkan berbagai hal yang tlah hilang dari kerja tangan mereka. Kondisi 
tersebut membuat orang-orang Nosu harus bergantung sepenuhnya dari barang-
barang dari luar. Menurut cerita masyarakat, kebutuhan sayur-sayuran 
didatangkan dari berbagai daerah seperti: Polewali, Palopo dan Enrekang. 
Berbagai jenis sayur-sayuran harus melalui perjalanan yang tidak singkat. Bisa 
berjam-jam dan bisa juga sampai hitugan hari.  
 

 Unit Usaha Baru 
 
Saat itu kondisi jalan yang ada di Nosu, telah mengalami banyak perubahan, jika 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Punggung-punggung bukit 
dikeruk untuk melebarkan sisi jalan. Sekalipun masih beralaskan tanah, setidaknya 
kondisi tersebut mempercepat perlahan manusia dan barang, untuk keluar masuk 
kampung. Perjalanan kendaraan bermotor kian cepat dan ramai.  
 
Sebelumnya, untuk berangkat ke daerah Tabone atau Polewali mereka harus 
berjalan kaki atau mengunakan kuda, ma’teke. Kuda menjadi pilihan mengangkut 
barang-barang, karena pada saat itu kondisi jalan masih sangat berlumpur dan 
terjal. Pada tahun 1980an, Papa Ari sempat menjadi pa’teke. Ia akan 
mengantarkan hasil kopi dengan megunakan kuda. Satu ekor kuda umumnya 
mampu mengangkut sekitar 100 liter kopi. Pada saat itu, Papa Ari untuk 
mendapatkan bayar mengantar kopi 25rupiah/liternya. Kopi-kopi itu kemudian 
dijual di daerah pesisir. Hasi dari kopi kemudian dibelikan berbagai kebutuhan 
seperti, minyak, garam, alat-alat dapur, dsb. Kuda menjadi media yang 
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menghubungkan kebutuhan antara orang yang ada di pesisir dan yang ada di 
gunung. 
 
 Saat ini kuda telah digantikan dengan oleh kendaraan bermotor. Salah satu 
pemilik warung yang ada di desa Batu Papan menceritakan setiap minggunya, 
satu mobi pick up akan masih untuk mengantarkan barang ke warung-warung.  
Rokok, sabun, minyak, ember, gas dsb ,menjadi barang-barang yang siap untuk 
dijajakan ke orang-orang kampung. Ia menambahkan, tidak butuh biaya besar 
untuk membuka warung. Modalnya berbasis perkenalan dan kepercayaan. Di 
daerah Tabone, salah satu toko grosir menyalurkan barang-barangnya.uangnya 
baru dibayarkan setelah barang-barangnya laku. 
 
Cerita berbeda datang dari Papa Ari, ia membuka warung mulai dari tahun 2016. 
modal di dapati dari pinjaman Bank BRI Sumarorong. Saat itu ia meminjam sekitar 
20 juta, sekitar 13 juta untuk membeli kerbau karena pada saat itu anggota 
keluarganya sedang mengadakan rambu solo dan sisanya digunakan sebagai 
modal awal untuk mebuka warung. Istrinya yang bertugas untuk menjaga dan 
mengurusi warung. Ia menceritakan, kalau barang yang paling cepat habis di 
warungnya ialah rokok. Untuk satu slop rokok D.T bisa habis tak sampai satu 
minggu. Beberapa bulan setelah berjalannya warungnya, ia pun menambahkan 
barang-barang baru. Tabung gas, menjadi barang baru yang ada di dalam 
warungnya.  
 
Umumnya orang-orang Nosu sudah banyak yang mengunakan kompor gas. 
Perubahan itu dilatarbelakangi oleh bantuan pemerintah. Masing-masing rumah 
akan mendapatkan bantuan satu tabung gas dan kompor mata satu. Namun ada 
pula yang beralih ke kopor gas karena inisatif sendiri. Seperti Papa Yusak, ia 
bercerita, kalau mulai mengunakan kompor gas karena anaknya yang ada di 
rantauan yang membelikannya. Kompor bantuan pemerintah dianggap cepat 
rusak. 
 
Peralihan ke kompor gas, disatu sisi menuntut adanya pengeluaran baru dalam 
rumah tangga. Untuk satu tabung gas 3 kg bisa habis tak sampai tiga minggu. 
Sebelumnya, orang-orang kampung mengunakan kayu bakar. Kayu bakar didapat 
dari sekitar perkampungan. Biasanya batang pinus yang dimanfaatkan sebagai 
kayu bakar. Bahkan menurut masyarakat, saat ini kayu dan ranting-ranting pinus 
tersedia cukup banyak di sekitar kampung. Tuturan yang paling sering diucapkan, 
‘saat ini orang-orang sudah malas ambil kayu’. Kondisi tersebut menjadikan apa 
yang dahulu tidak dibeli sekarang harus dibeli. Uang menjadi perantar untuk 
melangsungkan hidup. 
 
Kondisi tersebut mendorong setiap orang Nosu berinisiatif membuka usaha baru 
yang biasa mendatangkan uang. Di Batu Papan, terdapat satu penginapan milik 
salah satu warga. Penginapan itu dibuat untuk para pejabat kebupaten dan 
wisatawan yang berkunjung ke Nosu pada saat ritual pa’ngaroan. Selain kamar 
tidur, penginapan tersebut juga menyediakan kolam renang. Air kolam di dapat 
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dari bukit-bukit yang ada di belakang penginapan. Dialirkan dengan empat buah 
selang, yang terhubung ke kolam renang. 
 
Kehadiran penginapan beserta kolam renang, menarik perhatian warga, 
khususnya anak-anak. Menurut penjaga penginapan tersebut, kolam renang juga 
bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Uang 5ribu rupiah harus dikeluarkan 
sebagai syarat untuk berenang. Sekalipun suhu udara Nosu sangat dingin, tidak 
juga menghalangi niatan para anak-anak untuk berenang.  
 
Dibeberapa sisi kampung juga terlihat bengkel motor yang umumnya dijaga oleh 
para anak muda. Sejak jalan sudah diperbaiki, orang Nosu umumnya memiliki 
kendaran bermotor. Motor digunkan untuk segala kondisi, mulai dari berbelanja 
dipasar, berkunjung ke rumah-rumah, dll. Pengunaan motor umumnya juga para 
anak muda. beberapa anak muda memiliki motor yang tiap harinya dikendarai ke 
lapangan sepak bola yang berjarak sekitar satu kilo dari Batu Papan. Pada saat 
sore hari, akan sangat muda menjumpai anak-anak muda yang lalu-lalang dengan 
mengunakan sepeda motor. Dalam dua hari mereka mengunakan satu liter 
bensin. Pengunaan jarak dekat motor dilakukan hampir pada setiap kesempatan. 
Bahkan untuk berbelanja di warung mereka kadang mengunakan motor sekalipun 
jaraknya dekat. 
 
Dengan semakin banyaknya penguna motor, keberadaan bengkel-bengkel juga 
semakin banyak. Aktifitas bengkel bisa belangsung dari pagi hingga sore hari. Hal 
yang terlihat, di bengkel-bengkel tersebut biasanya di isi oleh para anak muda. 
Papa mardi menceritakan, saat ini sudah jarang anak muda yang mau mengurusi 
sawah. kesimpulan itu dia tarik dari pengalaman pribadinya. Salah satu anaknya 
setelah lulus SMA, kemudian memutuskan untuk menjadi mekanik di salah satu 
bengkel yang ada di kampung. 
 
Ritual 
 
Seperti halnya masyarakat pada umumnya, ritual kebudayaan menjadi hal yang 
tidak bisa dipisahkan dari kehidupan harian orang Mamasa. Ritual menjadi satu 
perangkat bersama yang merepresntasikan sistem sosil mereka. Dalam 
klasifiksinya terdpat berbagi macam ritual, mulai dari proses penanaman padi, 
perayaan syukur sampai dengan perayaan kedukaan. setiap ritual tersebut 
memiliki tata cara masing-masing, beserta makna simbolisnya.   
 
Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat perbedaan-perbedaan ritual 
dimasing-masing tempat. Dalam bingkai pandang orang Mamasa, Nosu dianggap 
sebagai salah satu daerah yang sampai saat ini masih menjaga berbagai kebiasaan 
dan ritual para leluhur. Selain dari ritual rambu solo dan rambu tuka, terdapat 
ritual pa’ngaroan yang menjadi ciri khas orang-orang Nosu. Terdapat latar sejarah 
yang panjang sehingga pa’ngaroan menjadi salah satu ritual orang Nosu, yang 
selanjutanya akan bahas poin khusus. 
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 Rambu Solo’ dan Rambu Tuka’ 
 
Secara umum, klasifikasi ritual yang ada Mamasa dapat dilihat dari perayaan 
rambu solo dan rambu tuka. Dua perayaan tersebut, hampir dapat dijumpai di 
seluruh daerah di Mamasa. Rambu solo merupakan perayaan yang berhubungan 
dengan pesta kedukaan. Sedang rambu tuka, merupakan perayaan yang terkait 
dengan pesta suka cita. Menurut cerita masyarakat, salah satu yang menjadi 
rujukan dalam pelaksanaan ritual rambu solo dan rambu tuka ialah posisi 
matahari. Rambu tuka, akan diadakan sebelum matahari tepat berada di atas 
kepala, jam dua belas siang. Sedang rambu solo akan diselengarakan pada saat 
matahari perlahan-lahan beranjak tengelam, atau setelah jam dua belas siang. 
Rambu solo sendiri berarti asap ke bawah dan rambu tuka asap keatas.  
Dalam pelaksanaannya, kedua kegiatan tersebut membutuhkan hewan untuk 
dipotong pada saat perayaan. Biasanya hewan dan kerbau yang akan 
dikurabankan. Dua hewan tersebut merupakan hewan yang sudah digunakan 
dalam berbagai ritual sejak dahulu. Babi dan kerbau seain menjadi hewan yang 
akan dipotong, ia juga menjadi satu dimensi yang menjelaskan nilai-nilai yang ada 
di orang Mamasa.  
 
Khususnya, di perayaan rambu solo, atau acara kedukaan, jumlah kerbau yang 
dikurbankan akan mencerminkan status sosial seseorang didalam masyarakat. 
Semakin banyak kerbau yang dipotong, itu akan semakin mempertegas satus 
sosial-ekonominya. Papa Payung mejelaskan, kalau dalam perayaan rambu solo 
memiliki tingkatan-tingkatan kerbau yang dipotong. Bagi satu keluarga yang akan 
memotong kerbau pada saat rambu solo disebut dipandan. Jika belum pernah 
ma’pandan ia harus memulai dari bawah. Pertama-tama ia harus memotong tiga 
kerbau, basse bayo. Kemudian empat ekor, dipalembangan. Selanjutnya tujuh 
ekor, tutupitu. Sembilan ekor, dipelima sanglamba. Dan, lima belas keatas, 
dipeliman sundun. Orang Nosu mempercayai, menjadi satu pantangan jika 
menguburkan sesorang tanpa memotong kerbau. Mereka mengunakan istilah 
‘pemali  dilabu ula’, atau dengan kata lain menjadi satu hal yang tabu/pamali jika 
seseorang di kubur seperti ular. Papa Payung menambahkan, dalam kebiasaan 
orang tua, jika ada orang yang hanya lewat dan meninggal di kampung, mereka 
juga harus memotong kerbau, setidak-tidaknya satu kerbau. Hal itu dilakukan 
untuk menolak bala. 
 
Secara simbolis, pada bangunan tongkonan orang Mamasa dapat teramati sudah 
berapa banyak mereka memotong kerbau pada saat perayaan rambu solo. 
Tanduk-tanduk kerbau akan disusun di depan tiang penulak  tongkonan. Selain 
dari susunan tanduk kerbau, penanda suatu keluarga telah mengadakan perayaan 
besar, di bagian ba’ba, bagian depan dari rumah tongkonan, akan terlihat 
gendang yang digantung.  
 
Lain halnya dengan rambu solo, pada perayaan rambu tuka, tidak ada ketentuan 
khusus yang mengatur berapa banyak hewan yang harus disembelih. Hewan yang 
disembelih disesuaikan dengan kebutuhan pada saat acara. pada saat perayaan 
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syukuran, seperti masuk rumah atau hari jadi, mereka akan memotong babi. 
Orang Nosu baru memotong kerbau pada pada saat perayaan nikahan.  
 
Kondisi tersebut menjadikan kerbau dan babi sebagai hewan penting dalam 
perayaan rambu solo maupun rambu tuka. Papa Ari, memperkirakan dalam satu 
tahunnya, ada sekitar seratus kerbau yang dipotong untuk kebutuhan perayaan 
yang ada di Nosu. Sekalipun hampir semua orang Nosu memelihara kerbau dan 
babi, tetap saja untuk memenuhi kebutuhan kerbau orang masih saja 
mendatangkan dari luar kampung. Papa Yusak menceritakan, pernah satu waktu 
orang Nosu mencari kerbau sampai di daerah Jeneponto, Sulawesi Selatan. Untuk 
memudahkan mengangkut kerbau ke Nosu, kerbaunya sudah dipotong-potong 
sesuai ukuran tertentu. Selain itu daerah yang paling sering di datangi untuk 
mencari kerbau ialah Toraja.  
 
Menurut cerita masyarakat, sekalipun pemintaan akan kerbau untuk kebutuhan 
ritual di Nosu cukup tinggi, namun pada kondisi-kondisi tertentu berbeda dengan 
permintaan kerbau di Toraja. Biasanya orang Nosu akan ke Toraja untuk mencari 
tedong lotong (kerbau hitam). Satu tedong lotong dewasa (inana) dapat dihargai 
15-20 juta. Sedang sebaliknya, orang-orang Toraja akan datang ke Nosu untuk 
mencari tedong doti (kerbau belang). Harga dari kerbau tedong doti terpaut jauh 
jika dibandingkan dengan tedong lotong. Satu tedong doti dewasa bisa dihargai 
sebesar 400 juta, dan untuk kerbau kecil yang belum ditusuk hidungnya itu 
seharga 100 juta. Penilaian untuk tedong doti tak hanya sekedar pada ukuran 
tubuhnya, tapi juga memperhatikan panjang dan bentuk tanduk serta pusar bulu 
yang ada di badannya. 
 
Pada saat satu keluarga sedang mengadakan rambu tuka dan rambu solo, 
biasanya sanak saudara, kerabat maupun tetangga akan datang mengantar 
bahan-bahan tertentu untuk kebutuhan perayaan. Babi dan kerbau menjadi 
bahan-bahan yang diantarkan. Pihak keluarga akan mencatat bahan-bahan yang 
diantarakan. Dan, dalam kondisi yang berbeda jika orang yang membawa bahan-
bahan itu juga mengadakan perayaan, mereka wajib untuk mengembaikan 
dengan nilai yang setimpal.  
 
Kondisi yang sama juga berlaku pada beras. orang-orang kampung akan 
berbondong-bondong mengantarkan besar jika ada satu keluarga yang sedang 
mengadakan rambu tuka dan rambu solo. Untuk rambu tuka, setiap tamu akan 
mengantarkan lima liter beras di perayaan rambu tuka dan sekitar dua liter pada 
saat rambu solo. Ada perbedaan jumlah beras yang dibawa pada saat rambu tuka 
dan rambu solo hal itu dikarenakan pada saat rambu solo jumlah tamu banyak, 
dan bukan tidak mungkin ada juga yang datang dari luar kampung, mereka juga 
akan membawakan beras. 
 
Berbagai perayaan yang ada pada orang Mamasa, khususnya juga Nosu 
merupakan ekspersi untuk pengormatan kepada leluhur. Penghormatan tersebut 
juga termanifeskan sebagai upaya untuk mempertegas satus sosial-ekomoni 
mereka di Masyarakat. Namun, demikian penegasn itu bukanlah satu perkara 
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yang sederhana. Dibutuhkan biaya tidak kecil dan disatu sisi mendorong orang-
orang Nosu untuk mendapatkan sumber-sumber uang yang lebih cepat. Mereka 
bahkan menyadari kondisi tersebut yang juga mendorong mereka untuk keluar 
dari kampung, atau merantau untuk mendapatkan sumber ekonomi yang lebih 
‘menjanjikan’. 
 

 Pa’ngaroan 
 
Hampir semua orang Nosu yang dijumpai tak akan lupa menceritakan tentang 
ritual pa’ngaroan. Menurut penuturan masyarakat sempat, ritual pa’ngaroan 
hanya ada di daerah Nosu. Dalam satu tahun, setiap bulan delapan, pa’ngaroan 
akan diadakan. Dalam kebiasaan orang tua, pantang bila melakukan kunjungan 
kubur pada saat padi masih ada di sawah. Olehnya, pa’ngaroan akan diadakan 
pada setelah panen padi, dan menjadi rangkaian ma’bulang liang  
 
Pada saat pa’ngaroan jasad keluarga yang telah meninggal akan dikeluarkan dari 
alang-alang, atau liang kubur. Alang-alang menyerupai rumah tongkonan, namun 
ukurannya lebih kecil. Di dalamnya bisa diisi lebih dari satu mayat, dan karena 
alang-alang menjadi liang kubur keluarga. Kain pembungkusnya akan dibersihkan 
dan dibungkus lagi (dibalun) dengan kain yang baru sehingga tiap tahunnya 
ukuran akan semakin besar. Kain yang dipergunkan ialah kain yang ditenun 
sendiri. Seuntai tali akan diliitkan sampai betul-betul membentuk ikatan yang 
kencang. Mereka selalu mengumpakan mayat-mayat yang telah dibungkus itu 
seperti bantal guling. Papa Yusak menceritakan, untuk orang-orang saat 
meninggalnya dipotongkan kerbau sebanyak sembilan ekor keatas, kain 
pembungkusnya akan di ukir dengan ukiran emas. Di masa lalu, emas di dapati 
dari uang koin Belanda, ringgit. Mereka menandai uang koin tersebut dengan 
gambar Raja Willem II. Pada saat itu tidak semua orang memiliki koin ringgit, 
hanya orang-orang kelas atas. Koin ringgit didapat dari hasil pertukaran di daerah 
pesisir. Pada saat itu, damar dan rotan menjadi bahan-bahan yang biasa 
dipertukarkan atau dijual ke daerah pesisir.  
Tak ada penanda waktu yang pasti kapan pa’ngaroan pertama kali diadakan. 
Namun dari tuturan umum masyarakat, ada satu peristiwa yang melatarbelakangi 
pa’ngaroan hingga menjadi kebiasaan orang Nosu. Papa Irfan, menceritakan: 
 

“Pada waktu itu ada orang yang pergi di rantuan. Saat itu dia 
punya orang tua meninggal. Karena ia berada jauh di 
rantauan, makanya orang tuanya pun langsung dikuburkan 
tanpa menunggu dia. Nah..setelah lama kemudian ini anak ada 
rejeki di rantauan, dia datanng ke kampung. Sesampainya di 
kampung, ia katakan mau angkat (mengeluarkan dari liang) ini 
orang tua, untuk dirayakan. Itu mi istilahnya mangaro. 
Sebenarnya, menurut adat pada saat itu, hal tersebut tidak 
dibenarkan. Tapi karena adanya rasa sayang terhadap orang 
tua akhirnya ia memutuskan untuk menghadap dan 
membicarakan persoalan itu dengan ketua adat. Pada saat 
bertemu dengan ketua adat, ia katakan bahwa, apabila ada 
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hal-hal yang tidak baik terjadi pada saat saya mengeluarkan 
jasad orang tua (mangaro) sepenuhnya saya sendiri yang akan 
menanggungnya. Dan, apa bila pada saat melakukan ini ada 
unsur baiknya di dalam, itu akan menjadi berkat bagi seluruh 
orang kampung. Dengan adanya perkataan yang demikian, 
para ketua adat pun memberikan ia ijin untuk melakukan 
pa’ngaroan. Setelah dilakukan, daerah Pana dan Nosu 
merasakan betul berkat yang teradi. Pada saat itu, pertanian 
warga betul berlimpah. Sejak saat itu ritual pangaroan terus 
dilakukan hingga saat ini.” 
 

Kondisi tersebut memberikan satu gambaran bagaimana orang-orang Nosu telah 
keluar kampung sejak dahulu. Kesuksesan yang didapat di tanah rantau kemudian 
ruang awal untuk membentuk ulang struktuk budaya dan kebiasaan yang ada 
dikampung.  Selain itu, pa’ngaroan sendiri memiliki keterkaitan dengan ritual 
rambu solo. Menurut cerita masyarakat, orang hanya bisa di’aro jika pada saat 
meninggalnya dipotongkan tiga kerbau, basse bayo. Kemudian empat ekor, 
dipalembangan. Selanjutnya tujuh ekor, tutupitu. Sembilan ekor, dipelima 
sanglamba. Dan, lima belas keatas, dipeliman sundun. 
 
Papa Nona yang biasa memimpin acara pa’ngaroan menceritakan, pada saat akan 
diadakan pa’ngaroan orang-orang kampung akan membangun tenda sebagai 
tempat kegiatan. Lalu ia akan mengumumkan di pasar, dan orang-orang akan 
mendaftarkan diri untuk ikut ma’ngaro. Biasanya, ma’aro akan dilakukan di tanah 
kosong atau sawah kosong yang ada dipinggiran salu’ Nosu. pembungkus mayat 
akan digantikan dengan pembungkus baru. Dan jasad keluarga yang di aro itu 
akan dia arak-arak di sekitar salu Nosu. para peserta kegiatan akan saling siram 
(di’baba) pada saat arak-arakan tersebut. mereka meyakini hal itu dilakukan untuk 
mengusir bala. 
 
Dimasa lalu, orang-orang yang tanah atau sawahnya digunakan sebagai tempat 
ma’ngaro akan mendapatkan ‘bagian’ dari hewan-hewan yang dipotong. 
Pembagiannya setiap babi yang dipotong, bagian belakangnya akan diberikan 
pada orang yang mempunyai tanah. Semakin banyak babi yang dipotong, semakin 
banyak pula bagian yang didapati. Keluarga yang paling banyak memotong kerbau 
pada saat acara kedukaan, rambu solo, mayat keluarganya akan diletakan di 
tengah-tengah. Kemudian pada sisi kanan dan kirinya akan dijejer mayat-mayat 
sesuai dengan jumlah kerbau yang dipotong pada saat rambu solo. Misalanya saja 
yang paling tinggi itu keluarga yang pada saa rambu solo memotong sembilan 
ekor, dipelima sanglamba, ia yang bertugas untuk menyediakan kerbau pada saat 
perayaan pa’ngaroan. Kemudian yang memotong kerbau pada saat rambu solo 
sebanyak tujuh ekor, atau tutupitu, harus membayar setengah dari kerbau yang 
disediakan. Lalu, yang memotong kerbau sebanyak empat, atau dipalembangan, 
pada saat rambu solo harus membayar seperempat dari kerbau dari yang 
sediakan. Dan, yang memotong tiga kerbau, atau basse bayo, harus membayar 
bagian sebanyak seperdelapan dari kerbau yang disediakan. 
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Bagi orang Nosu, ritual pangaroan diadakan sebagai bentuk kerinduan dan 
kecintaan mereka kepada para leluhur. Untuk melaksanakan ritual pa’ngaroan, 
pihak keluarga akan mempersiapakan dari jauh-jauh hari. Dibutuhkan persiapan 
dan biaya yang tidak kecil. Para keularga akan berkumpul dan berembuk bersama 
untuk mempersiapakan berbagai kebutuhan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan 
para keluarga akan datang dari rantuan untuk perayaan tersebut. Biasanya, ritual 
pa’ngaroan akan diadakan pada minggu terakhir bulan Agustus.  
 

 Alang-alang 
 
Dalam satu obrolan, sesorang warga bercerita kalau salah satu kepercayaan orang 
tua ialah pantang untuk meletakan alang-alang atau liang kubur tepat ditengah-
tengah perkampung. Alang-alang harus diletakan di pingiran perkampungan atau 
sekitar hutan. Karena dalam kepercayaan orang tua, jika alang-alang diletakan di 
dalam kampung itu akan mengundang bencana bagi para keluarga. Bencana yang 
dimaksudkan erat kaitannya denga keberhasilan pertanian warga.  Namun, 
sekarang kondisi telah banyak jauh berubah. Alang-alang dengan mudahnya 
dijumpai di sekitar perkampungan. Bahkan alang-alang kadang berada tepat 
ditengah-tengah sawah.  
 
Alang-alang sendiri merupakan liang kubur keluarga. Di dalamnya biasa berisi 
lebih ada satu jasad. Ukurunya sekitar 3x4 meter, dan dibentuk mirip dengan 
rumah tongkonan. Umumnya, alang-alang dibangun dengan mengunakan batu. Di 
bagian depannya akan dipasang foto-foto yang keluarga yang telah meninggal, 
dan nama keluarga. Ada pula terpasang kepala kerbau pada bagian depan.Jika 
satu alang-alang sudah full dan tidak bisa lagi menampung jasad baru, biasanya 
para keluarga akan membangun lagi di lokasi yang masih berdekat.  
 
Di masa lalu, mendirikan alang-alang bukanlah perkara yang sederhana. Hanya 
orang-orang tertentu saja yang bisa membangunnya. Orang-orang dari kelas atas, 
tana bulawan, yang bisa dimakamkan di alang-alang. Bisa pula dibanyangkan 
jumlah alang-alang tak banyak seperti saat ini. Sedang bagi orang-orang biasa 
mereka memiliki tempat sendiri. Menurut cerita masyarakat, terdapat goa batu 
yang berada di luar kampung. Ukurannya cukup luas, berada di salah satu tebing. 
Dahulu, orang-orang akan dimasukan ke dalam kuburan tersebut. Di dalamnya 
tidak ada yang sekat yang membatasi lokasi keluarga tertentu. Goa tersebut 
menjadi kuburan bersama orang-orang kampung. 
 
Saat ini sudah jarang orang yang menyimpan jasad keluarganya di dalam goa. 
Umumnya, mereka akan berlomba-lomba untuk membangun alang-alang. Bagi 
mereka, alang-alang bukan hanya sekedar liang kuburan, melainkan juga sebagai 
simbol atau penegasan dari status sosial-ekonomi seseorang. Semakin kuat 
kemampuan ekonomi seseorang, semakin mampu pula ia membangun alang-
alang. Bahkan dalam beberapa kasus, jasad yang sebelumnya berada di dalam goa 
batu kemudian dikeluarkan untuk dipindahkan kedalam alang-alang yang telah 
dibuat keluarga. Semakin besarnya putaran ekonomi di kampung memungkinkan 
beberapa orang untuk mengkondisikan ulang posisi sosialnnya melalui ritual dan 
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kebiasaan. Uang menjadi media pengantar untuk menciptakan pola-pola baru di 
kampung.  
 
Selain itu perubahan itu juga bisa terlihat dari keberadaan alang-alang yang ada di 
perkampungan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa keberadaan liang 
kubur harusnya berada di luar kampung, atau jauh dari pemukiman. Namun 
demikian, saat ini rata-rata alang-alang dibangun di tengah-tengah 
perkampungan. Biasanya mengambil posisi di sekitar persawahan. Perubahan ini 
disebabkan sistem adat yang dahulunya menjadi rujukan, perlahan-lahan mulai 
ditingalkan. Perubahan ini, menuntut adanya satu cara pandang baru terhadap 
berbagai kebiasaan yang ada di kampung. Kontrol atas satu kebiasaan bersama 
beralih ke orang per orang.  
 
Meningkatnya putaran uang di kampung dan mulai ditingalkannya sistem adat, 
menjadi kondisi yang menciptkan keterbelahan pada diri orang-orang Nosu. 
Sistem pengurusan bersama mulai berkurang dan digantikan dengan semakin 
tegasnya penguasaan atas aset-aset vital atas orang per orang. Menjadi satu 
penyataan yang lumrah bagi orang Nosu, Bahwa setiap orang bisa melakukan apa 
saja terhadap tanahnya sendiri, termasuk membangun alang-alang di atas tanah 
atau sawah sendiri. 
 

 Terjerat utang-piutang 
 
Kabar berita jika satu keluarga akan melakukan perayaan dengan cepatnya akan 
tersampaikan ke keluarga yang lain maupun kerabat. Mulai hp, surat maupun dari 
mulut ke mulut menjadi media penyampai informasi. Mereka yang mendengarkan 
mempersiapkan diri, setidak-tidaknya menjadi bagian dari perayaan tersebut. 
Biasanya, pada saat diadakan perayaan rambu solo atau rambu tuka para keluarga 
atau kerbat akan datang tidak dengan tangan kosong. mereka akan membawa 
beras, babi atau kerbau. Hal itu sudah menjadi kebiasan bersama orang-orang 
Mamasa pada umumnya. 
 
Bagi mereka, membawa beras, babi dan kerbau pada saat keluarga sedang 
melakukan perayaan sebagai bentuk kepedulian. Terlepas mereka sedang dalam 
kondisi apa, segalanya akan diupayakan untuk ikut membantu. Papa Ari 
menceritakan, kalau pada tahun 2016, ia sempat meminjam uang di salah satu 
bank di daerah Sumarorong. Keputusan untuk meminjam uang diambil karena 
pada saat itu salah satu anggota keluarganya sedang mengalami kedukaan, rambu 
solo. Baginya kondisi tersebut merupakan situasi yang tak terduga. Pada saat itu ia 
mengambil uang sebanyak 20 juta. Sekitar 13 juta dipergunakan untuk membeli 
kerbau dan sisanya diputar untuk usaha warung. 
 
Papa Ari menambahkan jika permintaan untuk babi dan kerbau di Nosu cukup 
tinggi. Dalam satu tahunnya, setidaknya pengeluaran untuk ritual itu bisa sampai 
tiga atau empat kali. Untuk seekor babi dewasa seharga 3 juta dan kerbau bisa 
sekitar 15 sampai 20 juta. Berbagai ritual, khususnya rambu solo, merupakan 
salah satu media untuk mempertegas status sosial-ekonomi seseorang dalam 
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masyarakat. Dalam kondisi yang demikian, orang-orang akan berupaya untuk 
memotong kerbau sebanyak mungkin.  Tak jarang dengan pengeluaran yang tidak 
kecil, meminjam uang menjadi satu pilihan. 
 
Keluarga yang pada saat rambu solo, diantarkan babi atau kerbau berkeharusan 
untuk membalasnya kembali. Babi dan kerbau yang masuk akan dicatat nama 
pemberinya. Itu akan menjadi utang dan akan dibayarkan kembali pada saat si 
pemberi juga mengalami kedukaan.  
 
Siasat Hidup Keluarga Tondok 
 
Desa Ballatumuka’ berada di Kabupaten Mamasa, Sulawesi-barat. Ballatumuka’ 
berasal dua penggalan kata Balla yang berarti kawasan atau tanah, sedangkan 
Tumuka sendiri mendaki atau menanjak. Ballatumuka’ berarti kawasan yang 
mendaki atau menanjak. Pengertian tersebut sesuai dengan kondisi wilayah 
Ballatumuka’ yang didominasi oleh daratan yang berbukit-bukit dengan tingkat 
kemiringan yang terjal. Secara geografis, luas wilayah keseluruhan Desa 
Ballatumuka’ sekitar 775 ha dengan kondisi topografi daerah miring dan 
bergelombang. Untuk sampai ke daerah tersebut dapat melalui jalan yang masih 
dalam proses pengerasan. Menurut cerita masyarakat, perintisan jalan raya masih 
terhitung baru, sejak tahun 2005. Kondisi jalan sebelum periode tersebut 
merupakan tanah merah yang berlumpur pada saat musim hujan datang. Dengan 
adanya perintisan jalan raya, secara otomatis, lalulintas perjalanan dan barang 
juga semakin menuju desa Ballatumuka’ kian padat. 
 
Pola pemukiman penduduk kampung Ballatumuka’ terpencar dilima dusun: 
Ballapeu’, Bambapongko’, Gallarapa’, Rante Masanda dan Rante Puang. Jarak 
antara satu dusun dengan dusun yang lain relatif dekat dan terjangkau. Namun, 
untuk daerah Rante Puang memiliki cerita khusus. Rantepuang merupakan dusun 
terluar di Desa Ballatumuka’, jarak antara Rante puang dan Ballatumuka’ sebagai 
pusat desa sekitar dua kilometer. Sarana penghubung antara dusun tersebut ialah 
jalanan setapak yang tak dapat dilalui kendaran bermotor. Kondisi tersebut sudah 
agak berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya, 
pekampungan Rantepuang berada dataran yang landai disalah satu perbukitan 
yang ada  di Desa Ballatumuka’. Di tahun 2013, area perkampungan berpindah ke 
lokasi yang sekarang. Menurut ceritanya, pilihan untuk memindahkan kampung ke 
bawah merupakan putusan bersama antara pemerintah desa dengan penduduk 
kampung itu sendiri. Ada beberapa pertimbangan yang kemudian menjadi rujukan 
untuk memindahkan kampung. Menurut masyarakat itu sendiri, pilihan untuk 
memindahkan kampung agar area perkampungan lebih dekat dengan lokasi 
persawahan mereka. Sedangkan menurut pemerintah desa, agar penduduk dusun 
Rantepuang lebih dekat dengan pusat desa sebagai pusat informasi dan barang-
barang kebutuhan harian. 
 
Di Desa Ballatumuka’, terdapat sekitar 330 kepala keluarga.5 Secara umum, 
hubungan antar satu kepala keluarga dan kepala keluarga lainnya masih 

                                                           
5
  Profil Desa Ballatumuka’. 
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berkerabat dekat. Hal ini dikarenakan hampir seluruhannya penduduk desa 
Ballatumuka’ masih memiliki hubungan kekeluargaan, proses kawin mengawin 
antara sesama penduduk kampung yang mengsyaratkan bentuk yang demikia, 
dan sebaliknya, jarang kita dapati penduduk Ballatumuka’ menikah dengan orang 
diluar kampung.   
 
Perubahan-Perubahan Kampung 
 
Mamasa juga dikenal wilayah Pitu Ulunna Salu. Kata ‘Pitu’ artinya tujuh, kata 
‘Ulunna’ artinya hulu atau kepala dan kata ‘Salu’ artinya sungai. Dengan demikian 
Pitu Ulunna Salu berarti tujuh hulu sungai. Secara umum, Pitu Ulunna Salu adalah 
merupakan tujuh wilayah kepemimpinan hadat. Ketujuh wilayah hadat memiliki 
derajat yang sama dengan fungsi masing-masing: pertama, Tabulahan, digente’ 
Indona Litak, petawa mana’ topebita’ parandangan, potoe sakku’ peanti kadinge, 
tomepaihanna Pitu Ulunna Salu. Artinya digelar ibunya tanah atau pengampun 
tanah atau wilayah yang dituakan dan wajib dihormati dan dihagai sebagai 
pembagi warisan leluhur rezeki, pemegang ibadat, sebagi pusat peradaban dan 
penyebaran manusia nenek moyang Pitu Ulunna Salu. Kalau ada yang bersalah 
dan sudah diadili secara hadat , maka dia harus datang ke tabulahan untuk 
diberkahi dengan mamakai kadinge’ dan sakku’  (semacam ramuan obat 
tradisional), sehingga namanya pulih kembali dan diberkahi para dewa. Kedua 
Arralle, digente’ Indona kada nenek, toma’kadanna Pitu Ulunna Salu. Artinya 
digelar sebagai juru bicara dan penghubung antara masyakat dan pemimpin atau 
Pitu Ulunna Salu. Ketiga Mambi, digente’ Indona Lantang Kada Nenek, Lempo Urin 
Pajai Kandean. Artinya digelar tempat permusyawaratan para hadat Pitu Ulunna 
Salu. Penerima tami hadat untuk membicarakan rencana kerja para hadat. 
Keempat Bambang, digente’ su’buan ada’, sangkeran tinting kulambu malillin. 
Artinya digelar sebagi penegak tali penghubung antara wilayah-wilayah kekuasaan 
hadat Pitu Ulunna Salu, pengemban keputusan yang akan diterapkan dalam 
masyarakat atau pengendali keputusan serta menjatuhkan sanksi para terdakwa 
berdasarkan hukum dan undang-undang hadat Pitu Ulunna Salu. Bambang juga 
sebagai tempat penitipan para tersangka sebelum melalui peradilan hadat. Kelima 
Rante Bulahan, digente’ toma’ tallu sulleka. Artinya digelar sebagi pemberani, 
prajurit-pajurut hadat yang akan melawan dan menumpas musuh dari Pitu Ulunna 
Salu. Baik dari dalam maupun dari luar. Keenam Matangnga, digente’ andiri 
tatempon samba’ tamarapo. Artinya digelar sebagai tiang dan benteng kekuatan 
pertahanan dan keamanan yang senatiasa berdiri tegak menghadapi musuh Pitu 
Ulunna Salu. Ketujuh Tabang, digente’ baka disura’ gandang diroma. Talaona kada 
nenek, bubunganna kada tomatua. Artinya digelar sebagi pemegang pusaka dan 
penyimpul keputusan dalam musyawarah hadat Pitu Ulunna Salu. 
 
Jaringan antar kampung ini membangun satu kesatuan kerja diantaranya. Saling 
mengisi dan memainkan peran sesuai dengan fungsinya masing-masing. 
Mekanisme ini telah berkerja dalam bentang waktu yang panjang. Pola tersebut 
tersebut menjadi tatacara yang menjaga dan memastikan keteraturan di Pitu 
Ulunna Salu tetap berjalan. Proses kehidupan sosial masyarakat Mamasa telah 
berlangsung sejak lama dan telah membentuk struktur sosial dan prangkat 
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sosialnya masing-masing, ada beberapa peristiwa yang kemudian 
melatarbelakangi beberapa perubahan yang terjadi di Mamasa maupun Desa 
Ballatumuka’ itu sendiri. Periodesasi perubahan ini dapat dilihat dan ditelusuri 
dari beberapa peristiwa sejak,  mulai dari pengaruh perubahan yang dibawa oleh 
para penjajah, program-program pemerintah: pembangunan infrastruktur, 
program reboisasi sampai dengan perubahan-perubahan tatacara harian dan 
pandangan hidup yang disebabkan teknologi dan pengaruh kota (urbansentris) 
yang masuk ke perkampungan. Berbagai macam perubahan yang demikan telah 
kurang-lebih menyusun bentuk-bentuk baru kehidupan sosial kapung itu sendiri.  
  

 Kolonialisme Tonggak Perubahan 
 
Masuknya kolonial Belanda ke wilayah Pitu Ulunna Salu sekitar tahun 1907 
mengubah tatanan dan pola yang sudah terjaga sebelumnya. Sejumlah 
perlawanan rakyat muncul sebagai konsekuensi masuknya penjajah Belanda. 
Dalam perjalanan menuju Ballatumuka’, kita dapat menjumpai liang tedong-
tedong di salah satu puncak bukit Palana, konon menurut ceria masyarakat, 
kuburan tersebut merupakan bukti perlawan orang Mamasa terhadap kolonial 
Belanda, dan di dalam kuburan tersebut terdapat jasad mereka. Namun pada 
akhirnya tentara Belanda menguasai seluruh wilayah tersebut. Berdasarkan 
Staatsbland N.: 43 tahun 1917 daerah Pitu Ulunna Salu dipecah menjadi dua 
daerah admistratif yaitu: pertama, Onderafdeling Pitu Ulunna Salu dengan ibu 
kotanya Mambie dan kedua, Onderafdeling Boven Binuang dengan Mamasa 
menjadi daerah ibu kota. Kedua pecahan tersebut dibawah naungan 
pemerintahan Afdeling Mandar yang ibu kotanya di Majene. Dalam 
perkembangan lanjut, pemerintah Belanda melihat bahwa, perpecahan wilayah 
ini tidak membawa kemajuan, lalu berdasarkan Staatsbland No.: 467 tahun 1924, 
kedua wilayah Ondefdeling tersebut digabung menjadi Onderafdeling Boven 
Binuang en Pitu Ulunna Salu dengan Mamasa menjadi ibu kotaya. 
 
Perubahan-perubahan dalam tatakelola admistratif tersebut dengan demikian 
memutus rantai jaringan antar kampung yang sempat dan pernah terbangun di 
wilayah Pitu Ulunna Salu. Pembagian kerja secara sosial antar kampung ini 
kemudian mendapatkan kosentarasi politiknya yang terpusat di daerah Mamasa. 
Masuknnya Belanda juga membawa serta berbagai pembagunan ke daerah 
tersebut, salah satunya pembanguna jalan poros Polewali-Mamasa. Konektifitas 
antara satu daerah dengan daerah lain dianggap penting sebagai bagaian yang 
mempercepat dan memudahkan jalur perjalanan barang komoditas. Menurut 
cerita masyarakat, jalan tersebut dikerjakan oleh penduduk lokal dengan bentuk 
kerja-paksa oleh kolonial Belanda. Beberapa cerita miris menjadi bagaian yang 
juga melekat dalam proses pembanguan jalan tersebut. Pola kerja-paksa telah 
kurang lebih menjadi gambaran situasi pada saat itu yang kemudian menelan 
banyak korban dari penduduk kampung.  
 
Sebelum adanya jalan raya poros Polewali-Mamasa, penduduk kampung harus 
berjalan sekitar dua hari untuk dapat sampai kedaerah polewali (daerah pesisir) 
untuk menukarkan atau mendapatkan beberapa kebutuhan harian: garam, ikan, 
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dsb. dalam bentang perjalanan yang demikan hubungan antara satu orang dengan 
orang lain terjalin dalam bentuk yang erat. Hal ini dikarenakan, mereka yang 
melakukan perjalanan harus singgah atau bermalam dikampung-kampung lain 
selama dalam perjalanan. Dalam perjalan bersinggah-singgah kadang berita 
tentang situasi dan perkembangan antara satu kampung dan kampung lain itu 
siarkan, dituturkan dari mulut ke mulut. Aktifitas betatap wajah dan bercakap 
inilah yang kemudian mulai hilang seiring hadirnya jalan raya yang mempu 
mempercepat dan mendekatkan ruang-waktu.  
 
Perubahan-perubahan umum yang juga dapat dilihat dan dicermati pada saat 
pemerintah Belanda memasuki wilayah Mamasa ialah perubahan sturktur dan 
organisasi sosial masyarakat itu sendiri. Dahulu, di daearah Mamasa terdapat 
pimpinan hadat yang dinamakan to makaka’. To makaka’ sendiri merupakan 
orang-orang yang dianggap dituakan dalam satu kampung yang mengurusi segala 
hal yang berhubungan dengan aturan yang ada di wilayah Pitu Ulunna Salu. 
Namun, setelah pendudukan Belanda  perubahan strukrut dan organisasi sosial 
baru kemudian hadir menyertai peristiwa tersebut. Peran to makaka’ kemudian 
digantikan to parenge’ dalam bidang pengaturan dan politik didaerah-daerah yang 
dikuasai oleh Belanda. Dalam satu pengertian, to parenge’ berarti orang yang 
memikul tanggung jawab atau dengan kata lain to parenge’ adalah orang-orang 
yang kemudian memaikan peran untuk mengurusi atau bertanggung jawab untuk 
segala hal yang berurusan dengan penataan aturan dan politik di daerah-daerah 
yang dikuasi oleh Belanda.  
 
Pemisahan antara tugas politik dan kebudayaan ini kemudian menjadi persoalan 
tersendiri. Dalam beberapa kasus, terjadi ketidaksesuaian antara dua hal tersebut. 
Dalam perkembangan lanjut, peran to makaka’ kemudian disederhanakan 
sekedar mengurusi dan memimpin ritual-ritual adat. Perubahan struktur dan 
organisasi sosial di daerah-daerah yang dikuasi oleh Belanda bertujan memastikan 
pengawasan atau kontrol yang terpusat di daerah-daerah tersebut.  
 

 Cerita Pinus 
 
Perubahan ekologi masyarakat mamasa, dan desa Ballatumuka’ pada khususnya 
semakin tanpak memasuki era Orde Baru. Pada kurun waktu sekitar 70/80 
Mamasa menjadi salah satu daerah untuk program penghijauan hutan pinus. 
Penyebaran dan penanaman bibit pinus secara intesif ditanam disekitar wilayah 
pemukiman sampai dengan hutan-hutan perkampungan. BPDAS Saddan -dinas 
kehutan dan pemerintah daerah masuk ke desa-desa untuk mengsosialisasikan 
dan menjalankan program tersebut. Penanaman pinus selain dari dapat 
mengubah lahan-lahan menjadi kelihatan hijau dan asri juga dalam hal 
pemanfaatan kayunya dapat diolah dan dipergunakan dalam kurun waktu yang 
relatif  cepat. Keterangan inilah yang kemudian menjadi sumber rujukan dan 
informasi pada penduduk kampung agar menerima program tersebut. Sepanjang 
pejalan poros Polewali-Mamasa kita dapat sangat mudah menjumpai tanaman 
jenis ini, bahkan hal yang serupa juga terjadi di Desa Ballatumuka’. 
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Hadirnya tanaman pinus kurang lebih telah mengubah ekologi kampung itu 
sendiri. Pinus memiliki berbagi cerita yang menyertainya. Disatu sisi, pemanfaatan 
dari kayu pinus telah banyak dipergunakan oleh masyarakat. Biasanya mereka 
memanfaatkan kayu pinus sebagi ramuan atau bahan untuk membangun rumah. 
Untuk mengambil dan mengolah kayu pinus memang tidaklah perlu menunggu 
lama, sekitar umur 5-7 tahun tanaman pinus sudah dapat diambil kayunya. Di 
Desa Ballatumuka’ sendiri pemanfaatan pinus hanya pada kayunya saja. Batang-
batang pinus ini kadang dibelah-belah dan dijadikan papan untuk kebutuhan 
dinding atau lantai rumah. Di Ballatumuka’ sendiri rata-rata rumah berbentuk 
rumah panggung hal ini mengsyaratkan kebutuhan akan kayu dalam jumlah yang 
relatif banyak. Namun, untuk pembuatan balok-balok atau tiang rumah mereka 
urung mengunakan kayu pinus, karena kayu pinus tergolong kayu yang tak tahan 
lama. Untuk kebutuhan balok kayu atau tiang rumah mereka mengunakan kayu 
mekademia dan kayu uru’ yang banyak dijumpai sekitar tempat tinggal dan hutan-
hutan mereka. Selain untuk kebutuhan ramuan rumah, kayu pinus juga kadang 
dimanfaakn untuk kebutuhan dapur, kayu bakar.  
 
Di Ballatumuka’ sendiri hampir setiap rumah masih memiliki tungku api sekalipun 
beberapa dari mereka telah mempunyai kompor gas. Biasanya, tungku 
dimanfaatkan untuk beberapa aktifitas memasak yang memakan waktu yang agak 
lama, misalanya: menanak nasi, dipergunakan pada saat ada perayaan atau acara, 
untuk memasak pakan ternak dan kadang pula dimanfaatkan untuk mengsangrai 
kopi. Setiap pagi atau sore hari dalam perjalanan menuju kebun, biasanya para 
penduduk kampung mengambil ranting atau batang pinus untuk dijadikan kayu 
bakar. 
 
Hadirnya tanaman pinus bukan cuma memberikan beberapa kemudahan, disisi 
yang lain ada cerita yang kemudian menjelaskan dampak yang buruk dari 
tanaman pinus itu sendiri. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, pinus 
kemudian berkembang dan menyebar dengan cepatnya. Pinus merupakan salah 
satu jenis tanaman yang mudah berkembang, buah-buah pinus yang diterbangkan 
angin kemudian akan mejadi pohon-pohon baru. Salah satu persoalan yang 
disebabkan tanaman pinus ialah beberapa tanaman yang disekitarnya akan mati 
jika ada tanaman tersebut.  
 
Pinus sendiri, merupakan salah satu jenis tanaman yang sangat kuat menyerap air 
tanah, hal demikanlah yang menyebabkan susahnya tanaman lain tubuh 
disekitarnya. Salah satu tanaman yang hilang disebabkan pinus ialah alang. Alang 
sendiri merupakan bahan yang dipergunakan untuk membuat atap rumah. Untuk 
pembuatan atap membutuhkan alang dalam jumlah yang relatif banyak, alang-
alang terebut kemudian dijemur untuk proses pengeringan dan setelah itu dirajut 
hingga berbentuk atap.  
 
Problem yang demikian mengdorong penduduk kampung memunculkan siasat-
siasat baru untuk sekedar meminilasir masalah atau mencari alternatif lain untuk 
membuat atap. Sadar akan masalah yang ditimbulkan tanaman pinus, beberapa 
warga mengambil inisitif untuk menebang dan membakar beberapa area yang 
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ditumbuhi tanaman tersebut. Selain itu, untuk membuat atap rumah ditengah-
tengah tidak adanya lagi tanaman pinus beberapa warga menambil inisiatif untuk 
merantau. Upah yang didapat dari hasil merantau kemudian dipergunakan untuk 
membeli atap seng. Untuk membuat atap rumah dari seng membutuhkan uang 
yang cukup banyak, biasanya, mereka harus merantau satu sampai dua tahun 
untuk kebutuhan tersebut.  
 
Dalam perantauan hal yang paling mungkin mereka andalkan ialah kekuatan fisik. 
Biasanya mereka terserap ke sektor-sektor informal: manjadi buruh 
bangunan,buruh pengarap, buruh perternakan atau karyawan toko. Salah satu 
faktor ialah tingkat pendidikan yang rendah oleh mereka. Dari sekitar 1.433 
penduduk desa Ballatumuka’ yang pernah menempuh pendidikan formal hanya 
ada 92 orang mampu dan telah menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMA.6 
Rata-rata tingkat pendidikan penduduk Desa Ballatumuka’ sampai SD saja. 
Dengan kondisi yang demikan serta keterbatasan-keterbatasannya cerita tentang 
hilangnya tanaman alang disatu sisi membuat kondisi hidup semakin pelik. 
 
Salah satu sumber penghidupan penduduk Ballatumuka’ ialah pertanian. Dengan 
sistem pertanian dua kali dalam satu tahun membutuhkan suplai air yang relatif 
terjaga. Sumber pengairan untuk persawahan sendiri mengandalkan dua mata air 
yang besumber dari pengunungan sekitar kampung. Dalam masa yang cukup 
panjang, jarang terdengar penduduk kampung mendapati permasalah kekurangan 
air. Baru sekitar 2014 tejadi kekeringan sawah yang disebabkan debit air yang 
mengalir masuk ke kampung mulai mengecil. Di titik sumber mata air dan 
sepajang aliran sungai terdapat tanaman pinus. Tanaman ini kemudian yang 
dicurigai sebgai penyebab kekurangan air pada saat itu, selain dari musim panas 
yang agak panjang disbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Cerita lainnya 
ialah dibeberapa titik yang ditumbuhi tanaman pinus membuat struktur tanah 
menjadi rentan longsor, dan hal tersebut dapat dengan mudah kita jumpai disana. 
 

 
Gambar 1. Foto area longsor disalah satu wilayah Ballatuka’. 

Sebelumnya, tempat tersebut ditumbuhi jejeran tanaman pinus. 
Diambil November 2015. 

                                                           
6
  Profil Desa Ballatumuka’ 
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Cerita tentang perubahan-perubahan pengaruh dari tanaman pinus tidak hanya 
itu saja. Selain daripada itu, salah satu yang khas dari masyrakat Mamasa ialah 
aktifitas mengembalakan tedong (kerbau). Tedong sendiri kadang dipergunakan 
(atau disembelih) pada saat perayaan-perayaan: perayaan duka, pernikahan, 
kelahiran dan seterusnya. Sejak adanya tanaman pinus, proses pengembalan 
mulai membutuhkan energi yang lebih daripada yang sebelumnya. Hal ini 
disebabkan hilangnya (atau berkurangnya) tanaman alang yang menjadi sumber 
makanan kerbau. Dahulu, proses pengembalan dilakukan di tanah yang lapang 
yang masih banyak ditumbuhi tanaman alang. Sejak alang berkurang, kadang, 
para pemilik tedong harus berjalan kaki memasuki area sekitar hutan untuk 
mendapatkan tanaman alang sebagai pakan tedong setiap pagi dan sore. 
 

 Tekanan Pada Pangan Lokal 
 
Sebelumnya, saat jalan raya belum ada, biasanya penduduk kampung harus 
menghabiskan waktu satu hari berjalan kaki melalui jalanan setapak untuk 
menuju ke daerah Malabo untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan harian: 
garam, ikan, alat-alat dapur, dsb. Malabo sendiri merupakan tempat dimana 
orang-orang dari berbagai kampung sekitar menjajakan barang dagangannya. 
Perjalanan tersebut tidak dilakukan setiap hari, biasanya di akhir minggu mereka 
menyempatkan waktu untuk berkunjung ke pasar Malabo. Olehnya, untuk 
beberapa kebutuhan yang dapat mereka produksi dan konsumsi cenderung 
mereka tanam sendiri. kebutuhan seperti bayam, kangkung, wortel, bawang, 
kentang, cabe, kacang panjang, buncis tomat, dsb menjadi tanaman yang mereka 
budidayakan. Selain dari cerita masyarakat kecenderungan tersebut juga dapat 
kita periksa dari nama salah satu dusun di Ballatumuka’, Dusun Balla Peu’. Balla 
Peu’ sendiri berarti daerah atau hamparan yang ditumbuhi sayur-sayuran. 
Pemberian nama tersebut tidak terlepas dari situasi rill yang ada pada saat itu. 
Penanaman tanaman tersebut memanfaatkan berbagai tempat, kadang ditanam 
di area perkebunan warga dan biasa juga di perkarangan-pekarangan rumah. 
Setidak-tidaknya hal yang demikian mampu meminimalisir jumlah pengeluaran 
uang  dalam satu rumah tangga. 
 
Pada tahun 2005 akses jalan raya ke Desa Ballatumuka’ mulai dirintis. Pengerasan 
jalan mulai dari daerah Pena’ sampai Ballatumuka’ mulai terhubung dan sudah 
dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. Walaupun masih dalam kondisi 
pengerasan (belum teraspal) jarak waktu yang dibutuhkan dari Ballatumuka’ ke 
Malabo bisa jauh lebih cepat, sekitar 45 menit. Keterhubungan Ballatumuka’ 
dengan daerah-daerah lain melalui konektifitas jalan raya menghadirkan berbagai 
macam perubahan. Salah satunya ialah hilangnya tanaman perkebunan. Jenis-
jenis tanaman yang dahulunya ditanam sendiri oleh penduduk kampung mulai tak 
ditanam lagi. Disatu sisi kebutuhan konsumsi tanaman-tanaman tersebut juga 
harus terpenuhi, jawaban singkat untuk situasi tersebut ialah dengan membeli. 
Jadi dapat dibayangkan apa yang dahulunya tidak dibeli, kemudian sekarang harus 
dibeli. Aktifitas menunggu penjual sayur, menjadi hal yang tak asing lagi bagi 
penduduk kampung. Setiap paginya, sebelum berangkat ke sawah, para ibu-ibu 
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menunggu para pedangang sayur keliling lewat dan menjajakan barang 
dagangannya.  

 

 
Gambar 2. Foto para ibu-ibu yang sedang mengerumuni 

pedangang sayur keliling. Diambil November 2015. 
 

Biasanya mereka mengahabiskan uang sebesar 20.000 bahkan lebih untuk 
membeli sayur-sayuran, cabe dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Suplai 
kebutuhan akan sayur-sayuran, cabe dan kebutuhan lainnya didatangkan dari 
daerah tetangga: Polewali dan enrekang dibawa oleh pedagang sayur keliling 
dengan mengunkan sepeda motor atau dengan ada juga yang mengunakan mobil 
pick-up. Dengan dibangunnya jalan raya tersebut pejalanan barang dari dalam dan 
luar kampung, atau sebaliknya semakin ramai. Berbeda hal yang dengan dusun-
dusun lain, dusun Rantepuang’ mendapat pengecualian. Dusun Rantaipuang 
memang merupakan dalah satu dusun terluar di Desa Ballatumuka’, jarak antar 
dusun ke dusun pusat (dusun Ballapeu’) sekitar tiga kilometer. Jalan untuk menuju 
tempat tersebut harus dilalui dengan berjalan kaki, sebab akses jalan yang 
tersedia hanyalah jalanan setapak yang mendaki. Biasanya, untuk memenuhi 
kebutuhan harian dalam hal sayur-sayuran, cabe, bawang, dsb meraka 
mendapatkannya dari kebun pekarangan yang terdapat disekitar rumah mereka. 
 
Siasat Hidup keluarga Tondok 
 
Dalam upaya melangsungkan hidup, manusia dalam berbagai situasi pastilah 
senantiasa memiliki tatacara yang bersifat khusus untuk mereproduksi kebutuhan 
hariannya. Upaya-upaya yang demikian kemudian dikenal sebagai siasat bertahan 
hidup. Siasat-siasat tersebut hadir dari upaya adaptif dari berbagai perubahan 
yang ada.  
 
Bentuk-bentuk perubahan yang datang dari luar telah banyak menciptkan krisis 
sosial-ekologi di perkampungan, tak terkecuali Desa Ballatumuka’. Berbagai 
mekanisme atau tatacara kampung pun kemudian diabaikan sebagai syarat 
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moderenitas perkampungan, mulai dari: penggunaan energi, pemanfaatan ruang, 
perubahan pandangan hidup, dsb.  Namun disisi lain, yang perlu dicatat, bahwa 
kampung memiliki mekanisme sendiri dalam mempertahankan ruang hidup atau 
beradaptasi dengan berbagai perubahan-perubahan yang datang. Hal ini menjadi 
riil adanya, sebab, proses keberlangsungan hidup orang kampung telah ada jauh 
sebelum gagasan moderenitas itu datang.  
 
Siasat bertahan hidup menarik untuk dipelajari sebagai suatu pemahaman 
bagaimana rumah tangga mengelola dan memanfaatkan aset sumber daya dan 
modal yang dimiliki melalui kegiatan tertentu yang dipilih. Mendefinisikan strategi 
bertahan hidup sebagai kemampuan seseorang dalam menerapkan seperangkat 
cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melingkupi kehidupannya, 
strategi penanganan masalah ini pada dasarnya merupakan kemampuan segenap 
anggota keluarga dalam mengelola aset yang dimilikinya.  
 

 Perubahan Sistem Pertanian 
 
Sistem hidup masyarakat Ballatumuka’ khas dengan sistem pertanian 
persawahan. Hampir disetiap sudut perkampungan kita bisa mendapati petak-
petak persawahan warga. Keberadaan alang (lumbung padi) dapatlah 
memberikan gambaran secara sosio-kultur masyarakat Ballatumuka’ telah 
mengenal sistem pertanian sejak dahulu kala. Alang dalam konsepsi masyarakat 
Mamasa merupakan tempat penyimpanan hasil dari persawahan. Hasil dari 
persawahan itu sendiri lebih banyak berorentasi pada pemenuhan kebutuhan 
rumah tangga. Dengan kata lain, hasil pertanian hanya untuk di konsumsi. 
 
Menurut cerita masyarakat, sistem pertanian yang berlaku pada masa lampau 
masih menggunakan pare’ lokal (padi lokal) dengan musim tanam dan panen 
dilakukan sekali dalam satu tahun. Pere’ ini dikenal dengan istilah pare’ tomotua 
atau juga pare’ lotong. Hal ini dikarenakan warna padi tersebut berwarna gelap 
dengan ukuran besar. Secara turun temurun verietas padi tersebut digunakan 
dalam sistem pertanian penduduk Ballatumuka’. Dalam hal penentuan kapan 
memulai musim tanam, penduduk kampung menyerahkan pada Pa so’bok. Pa 
so’bok merupakan ‘komandan’ yang memmimpin prosesi awal pertanian. Untuk 
mengetahui jadwal yang tepat untuk memulai prosesi menanam, terlebih dahulu 
Pa so’bok membaca bintang, kemudian menentukan jadwal menanam. Tak 
diizinkan bagi siapapun melakukan prosesi menanam tanpa arahan dan petunjuk 
Pa so’bok. 
 
Dalam perkembangan lanjut, terjadi perubahan dalam sistem pertanian penduduk 
Ballatumuka’. Pada tahun 2005, pemerintah melalui dinas pertanian 
memperkenalkan varietas padi baru. Pengenalan jenis varietas baru ini dilakukan 
secara berkala. Di tahun pertama, bibit baru (bibit kepa) yang dikenalkan pada 
petani mengalami gagal panen. Dalam waktu singkat, pemerintah kembali 
memperkenalkan jenis bibit lainnya (bibit Bogor, bibit Thailand dan bibit Ertanas). 
Bibit yang selanjutnya ini, berhasil tumbuh. Perlahan-lahan, satu per satu petani 
mulai beralih ke bibit tersebut.  
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Menurut para warga, bibit baru ini memiliki beberapa keunggulan jika 
dibandingkan dengan varietas bibi lokal (pare’ tomatua): rentang waktu yang 
dibutuhkan dari menanam sampai panen untuk jenis verietas padi baru ini sekitar 
empat bulan dengan pemanfaat air yang tidak  terlalu banyak. Sehingga dalam 
satu tahun prosesi menanam-penen dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun. 
Biasanya jadwal menanam-panen di desa Ballatumuka’ berlangsung dari bulan 
Februari-Juni dan Agustus-September. Dengan adanya proses perubahan yang 
demikan secara otomatis memberikan manfaat pada peningkatan produktifitas 
pertanian warga, kebutuhan akan beras sebagai makanan pokok warga selama 
satu tahun dapat terpenuhi. 
 
Hampir setiap warga mengakui bahwa sejak terjadi perubahan sistem pertanian 
(secara khusus pergantian bibit) terjadi peningkatan ekonomi keluarga, sekalipun 
tidak menuntas persoalan-persoalan lainnya. Kondisi tersebut berbeda dengan 
pada saat masih mengunakan bibit lokal (pare Tomatua). Dengan musim tanam-
panen hanya satu kali dalam satu tahun kandang warga kekurangan beras. 
Ditengah-tengah kekurangan tersebut kadang mereka harus membeli beras atau 
beralih ke tanaman-tanaman pangan lainnya, seperti: ubi jalar, ubi kayu, dsb. 
 
Disisi lain, cerita tentang keberhasilan peningkatan produksi pertanian juga 
meninggalkan beberapa catatan. Kebiasaan kampung seperti membaca bintang 
sebelum prosesi tanam, peran Pa so’bok dalam menentukan jadwal tanam, musim 
menanam serempak, dsb mulai ditinggalkan. Hal-hal tersebut perlahan 
ditingalakan pasca beralih ke bibit baru. Tidak hanya itu, pasca peralihan dari bibit 
lokal ke bibit baru, fungsi Alang (lumbung) juga mulai berubah. Pada saat bibit 
lokal digunakan, alang difungsikan sebagai tempat penyimpanan padi untuk 
kebutuhan hari-hari selanjutnya. Pasca penen, padi-padi tersebut diikat dengan 
ukuran-ukuran tertentu kemudian disimpan dalam alang. Padinya kemudian 
diambil dan ditumbuk dengan pelamauk sesuai kebutuhan. Berbeda halnya 
dengan bibit varietas baru, yang setelah panen disimpan dalam karung (sudah 
dalam bentuk beras) kemudian letakan didapur. Namun demikian, keberadaan 
bangunan alang tetap ada sekalipun sudah tidak berfungsi sebagai tempat 
penyimpanan padi. Hal ini dikarenakan adanya PERDES (Peraturan Desa) tentang 
menjaga dan melestarikan bangunan Banua dan Alang, sebagai pencerminan desa 
wisata. 
 

 Ternak 
 
Daerah mamasa merupakan daerah yang berada di dataran tinggi, dengan area 
yang masih banyak memiliki lahan-lahan kosong, sangat baik untuk pengembalaan 
kerbau dan pemeliharaan babi. Di daerah Ballatumuka’ sendiri dapat kita jumpai 
berbagai hewan peliharaan: kerbau, Babi, ayam dan anjing. Namun untuk kerbau 
dan babi memiliki nilai sendiri, yang mungkin bagi masyrakat mamasa dianggap 
berharga. Masyarakat mamasa meyakini dalam perayaan duka hal yang mesti 
disembeli itu ialah kerbau dan babi. Karena hewan-hewan tersebut merupakan 
‘kendaran’ yang mengantarakan arwah para leluhur (orang tua yang telah 
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meninggal) untuk melewati salu mariri’ (sungai kuning) untuk sampai pada tempat 
peristirahatan terakhir. Seseorang yang tidak dipotongkan babi atau kerbau pada 
saat meninggal dunia, rohnya tidak bisa menyebrangi sungai kuning dan tinggal 
dipinggir sungai menunggu keluarganya kapan memotongkan kerbau atau babi 
untuk menyebarang. Disisi lain, selain untuk perayaan duka, babi dan kerbau 
sendiri kadang disembeli pada saat perayaan sukacita: hari jadi (hari ulangtahun), 
pesta pernikahan dan perayaan sebelum menanam dan panen padi. 
 
Selain dari karena herwan tersebut merupakan hewan-hewan yang kadang 
dipotong saat perayaan adat (baik acara duka maupun sukacita), babi dan kerbau 
pun juga memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi untuk dijual. Hampir di setiap 
rumah kita dapat menjumpai para penduduk berternak babi. Kandang babi 
biasanya diposisikan tepat dibelakang rumah atau di kebun. Disediakannya 
kandang yang berukurang variatif sesuai jumlah babi yang dipelihara. Menurut 
cerita warga, setiap harinya babi-babi tersebut diberi makan tiga kali sekali. Pakan 
babi sendiri kadang mengunakan batang pisang yang telah potong-potong atau 
biasanya juga dengan daun ubi. Batang pohon pisang yang telah dipotong-potong 
atau daun ubi kadang di campurkan dengan dedak jugung yang dibeli di pasar 
kemudian dimasak bersama dengan rebusan air. Babi sendiri terbilang jenis 
hewan yang cukup produktif dalam melahirkan. Biasanya dalam satu tahun babi 
betina bisa melahirkan anak sebanyak enam sampai sembilan ekor. Dan jika sudah 
berumur tiga bulan anak-anak babi tersebut dijual sekitar harga 300 ribu per 
ekornya. Untuk babi dewasa sendiri, kadang memiliki nilai jual dari tiga juta 
sampai empat juta per ekornya, masing-masing disesuaikan dengan ukurannya. 
 
Tedong pun juga demikian. Penduduk Desa Ballatumuka’ juga berkerja sebagai 
peternak dan pengembala kerbau. Biasanya kerbau digembalakan di tanah-tanah 
hijau yang relatif lapang. Kerbau-kerbau tersebut tidak dilepasakan begitu saja, 
disedikannya tali dengan panjang 10-15 meter yang diikatkan pada kerbau 
tersebut. Menurut data Desa Ballatumuka’ sendiri ada 132 hektar tanah yang 
kemudian diperuntuhkan untuk area pengembalaan kerbau. Nilai jual kerbau 
sendiri berbeda-beda tergantung ukuran, jenis dan panjang tanduknya. Di daerah 
Ballatumuka’, ada dua jenis kerbau yang dipelihara. Pertama, Tedong Lotong 
(kerbau Hitam) dan kedua, Tedong Doti (kerbau dengan belang putih yang ada 
pada wajahnya). Baik tedong lotong dan tedong doti memiliki nilai jual yang 
berbeda. Untuk Tedong Lotong, biasanya dihargai dari 15-20 juta. Sedang untuk 
tedong doti dari harga 200-300 juta. Perbedaan harga antara Tedong Doti dan 
Tedong Lotong ialah pada nilai kebudayaan yang dilekatkan pada hewan tersebut. 
Masyarakat mamasa pada umumnya, termasuk desa Ballatumuka’ mempercai 
bahwa Tedong Doti lebih cepat berenang melalui salu mariri (sungai kuning) dari 
pada Tedong Lotong. Selain dari pada itu proses budiya ada pemeliharaan antara 
tedong doti dan tedong lotong juga memiliki berbagai perbedaan, tedong doti 
memiliki beberapa keistimewaan dalam proses pemeliharaannya.  
 
Menurut cerita masyarakat, jumlah keseluruhan tedong yang ada di Ballatumuka’ 
sekitar seratus ekor. Baik kerbau maupun babi merupakan salah satu sumber 
pendapatan rumah tangga di Desa Ballatumuka’. pembeli-pembeli kadang 
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berdatangan dari desa tentanga maupun daerah-daerah diluar Mamasa. Untuk 
daerah laur Mamasa, permintaan tertinggi datang dari daerah Toraja. Seperti 
hanya Mamasa, tedong dan babi merupakan hewan-hewan yang sangat 
dibutuhkan untuk keperluan pesta baik acara dukacita maupun sukacita. Bahkan 
dalam beberapa cerita, babi dan kerbau kadang di posisikan sebagai tabungan 
untuk beberapa kebutuhan yang mendesak dan membutuhkan uang yang banyak. 
 

 
Gambar 3. Foto orang Ballatumuka’ yang sedang 
mengembalakan kerbau (Tedong Lotong). Diambil 

November 2015. 
 

 Menanam Kopi 
 
Kopi merupakan salah satu tanaman yang memiliki nilai ekonomis, kebutuhan 
akan suplai kopi yang cukup besar disatu sisi mengharuskan adanya 
kecenderungan khusus petani-petani di desa untuk untuk menanam tanaman 
tersebut. Secara umum, kopi masuk di daerah Ballatumuka’ telah memliki rentan 
waktu yang relatif panjang, sekitar tahun 80/90-an. Pada mulanya, bibit kopi yang 
masuk di Balla ialah kawa’ toraya (kopi Toraja), didatangkan langsung dari Toraja. 
Berselang beberapa tahun pemeritah melalui dinas perkebunan mensosialisasikan 
bibit baru, bibit Jember. Kopi Jember merupakan varietas kopi robusta. Hadirnya 
tanaman kopi kemudian melahirkan bentuk-bentuk perubahan pemanfaatan 
ruang diperkampungan. Kebun-kebun yang awalnya diisi oleh tanaman-tanam ubi 
jalar, ubi kayu, pisang, dsb kemudian digantikan oleh tanaman kopi. Hampir 
disetiap perkebunan warga, tanaman kopi tampak dominan. Menurut cerita 
masyarakat, Pohon kopi robusta bisa tumbuh hingga 12 meter bila tidak 
dipangkas. Tanaman ini memiliki sistem perakaran yang dangkal sehingga 
membutuhkan tanah yang subur. Daun kopi robusta cukup besar dengan panjang 
sekitar 20-35 cm dan lebar 8-15 cm dengan musim panen satu tahun satu kali, 
sekitar bulan September. 
 
Selain jenis kopi robusta, tanaman kopi jenis arabika juga ada disana. Masyarakat 
setempat mengenalanya dengan istilah kopi kartika. Masuknya kopi kartika ke 
daerah Ballatumuka’ juga melalui proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah 
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melalui dinas perkebunan. Rentan waktu masuknya kopi arabika setelah 
masyarakat setempat telah menganal terlebih dahulu kopi arabika. Kopi arabika 
sendiri, sering ditanam disatu kebun dengan dengan kopi robusta. Secara fisik, 
jenis arabika memiliki beberapa perbedaan dengan robusta: batangnya agak 
ramping, dengan lebar daun yang agak kecil dan apabilah bila berbuah, buahnya 
cukup banyak. Musim panennya sekitar bulan April. 

 
Gambar 4. Foto perkebunan kopi salah seorang penduduk Ballatumuka’.  

Diambil November 2015. 
 

Penduduk Ballatumuka’ sendiri memang tak bisa dilepas pisahkan dari cerita 
tentang kopi. Tiap harinya, mereka mampu menghabiskan kopi sebanyak enam 
gelas per-hari. Biasanya, sebelum berangkat ke sawah mereka meneguk kopi, saat 
disawah pun demikan bahkan saat pulang (atau sesampainya di rumah) mereka 
kembali meneguk kopi. Menurut cerita masyarakat, apabila dalam sehari mereka 
tidak meminum kopi, tubuh terasa lemas dan malas bergerak. Dapat dipahami 
kopi disini, diyakini sebagai suplaimen yang dapat menambah vitalitas energi 
untuk berkerja. Disatu sisi, suhu yang dingin juga membuat mereka selalu ingin 
mengkonsumsi kopi. Kopi sudah menjadi salah satu minuman yang wajib 
dikonsumsi baik dalam kondisi apapun. 
 
Kopi, selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual. Baik kopi jenis robusta dan 
arabika, masing-masing memiliki harga yang berbeda. Kopi robusta apabila dijual 
seharga 22.000/kilo, sedang kopi arabika sekitar 7.000/liter. Biasanya setelah 
panen, para petani mengumpulkannya didalam karung. Kadang, saat musim-
musim panen para pengepul kopi dari luar (daerah Malabo) datang untuk 
langsung membeli kopi tersebut. Para pengepul tersebut kemudian menjualnya di 
pasar Malabo dengan harga yang telah dinaikan sekitar 1.000/liternya. Ada juga 
beberapa orang yang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih (walaupun tak 
banyak) memilih untuk mengatarkannya lansung ke pasar Malabo, tanpa 
perantara pengepul. Untuk urusan kosumsi dan jual-beli kadang penduduk 
Ballatumuka’ mengklasifikasikannya berdasarkan jenis kopi, kopi robusta untuk 
konsumsi harian atau rumah tangga dan kopi arabika untuk dijual. Mereka 
cenderung menyukai rasa dari kopi robusta. Selain untuk kebutuhan harian dan 



65 
 

jual-beli, kopi juga kadang disediakan pada saat perayaan-perayaan. Dalam satu 
perayaan, biasanya mereka mereka membutuhkan kopi dalam jumlah yang sangat 
banyak, kadang untuk membantu satu keluarga yang sedang melaksanakan 
perayaan para kerabat, keluarga maupun tetangga datang menyumbangkan kopi. 
 
Selain dari tanman kopi, beberapa warga juga telah mencoba menanam tanaman 
cengke dan kakau namun hasilnya kurang menjanjikan. Dalam beberapa kali 
percobaan, tanaman tersebut sulit atau gagal tumbuh di Ballatumuka’. Menurut 
cerita masyarakat, kemungkinan hal tersbut disebabkan suhu udarah di 
Ballatumuka’ itu sendiri yang terlalu dingin, dan membuat tanaman tersebut tak 
mampu tumbuh. Inisiatif ini dilakukan secara perseorangan, mereka mendapatkan 
bibit dari sanak keluarga yang ada diluar Mamasa. Salah seorang warga sempat 
menuturkan, bahwa ia pernah mencoba menanam cengke namun gagal, bibitnya 
sendiri ia dapatkan dari keluarganya yang ada di daerah Pinrang. 
 

 Kerajinan Tangan 
 
Pada tahun 2000, kawasan desa Ballatumuka’ dijadikan sebagai desa pariwisata. 
Menurut cerita masyarakat setempat, proses penetapan desa Ballatumuka’ 
menjadi desa wisata melalui rentan waktu yang cukup panjang. Dalam beberapa 
kali kesempatan, Dinas Pariwisata Kab. Mamasa melakukan kunjungan untuk 
melihat langsung beberapa tempat yang dianggap potensial sebagai situs 
periwisata, tim tersebut dikenalkan tari-tarian warga lokal, situs-situs alam (Buntu 
Mussa’ goa alam dan air terjun) serta keberdaan rumah khas Mamasa yang masih 
terjaga hingga sekarang yang jumlahnya sekitar 300 unit bangunan. 
 
Salah satu hal yang juga diperhatikan untuk menunjang pengembangan desa 
wisata ialah kesiapan warga setempat. Dalam satu pengertian, kempauan dan 
kecakapan masyarakat dalam mengagas saluran-saluran ekonomi baru untuk 
rumah tangga. sudah sejak dahulu masyarakat mamasa, secara khusus Desa Balla 
dikenal dengan hasil kerajinan tangannya. Kerajinan tangan tersebut berbentuk 
macam-macam, mulai dari tenunan sarung, syal, tas dan anyaman tikar. 
Sebenarnya, jauh sebelum desa Ballatumuka’ dijadikan desa wisata masyarakat 
setempat telah membuat kerajinan tangan. Pemanfaatan kerajinan tersebut 
untuk pemakaian hari-hari, mis: tenunan sarung dibuat untuk kebutuhan 
perayaan-perayaan di kampuang (acara duka, pesta nikah, dsb), anyaman tikar 
dipergunakan untuk kebutuhan harian di rumah dan tenuan tas untuk menyimpan 
pinang dan daun sirih.  
 



66 
 

 
Gambar 5. Foto salah seorang penduduk Ballatumuka’ 

yang sedang mengerjakan tenunan sarung. Diambil 
November 2015. 

 
Masing-masing hasil kerajinan tangan tersebut dijual dengan harga yang 
bervariasi. Misalnya, tenunan sarung tenun untuk perempuan dihargai sekitar 
200rb sedang sarung tenun untuk laki-laki dihargai sekitar 400rb. Hal ini 
dikarenakan ukuran antara dua sarung tersebut yang berbeda. Yang membedakan 
antara sarung perempuan dan laki-laki ialah pada ukurannya. Kalau sarung 
perempuan lebarnya sekitar lima jengkal dan untuk sarung laki-laki sekitar 
delapan jengkal. Proses pembuatan sarung memakan waktu sekitar satu minggu 
untuk satu sarung. Proses pembuatannya pun masing mengunakan alat tenun 
sederhana yang terbuat dari bambu dan balok kayu. Menurut penuturan warga, 
proses pembuatan kerajinan tanggan berdasarkan pemesanan. Biasanya 
pemesanan datang dari luar desa dan luar Mamasa atau pada saat kunjungan 
wisatawan. Ayaman tikar pun demikian, bahan-bahan tikar di dapatkan dari 
tanaman tuyu’ yang kemudian daun-daunnya dijemur dan dikeringkan lalu 
diayam. Biasanya pembuatan satu tikar dikerjakan dalam satu minggu.   
 

 Sistem Pengetahuan Kampung 
 
Dalam sejarah manusia pemanfaatan teknologi memainkan peran yang tak 
terelakan. Teknologi merupakan media perantara yang kemudian membantuh 
manusia dalam melangsungkan hidupnya. Jadi dalam memahami peran teknologi 
tidak melulu hanya menyoal peralatan-peralatan kerja yang berbasiskan 
digitalisasi, yang syarat akan gambaran modern. Selain sebagi alat kerja, teknologi 
juga dapat dipahami sebagai media yang mampun mengantarkan energy-energi 
tertentu untuk kehidupan manusia.  
 
Secara umum, pengetahuan akan pertanian telah dimiliki penduduk kampung 
Ballatumuka’ sejak lama. Dan dalam perkembanganya beberapa cara serta 
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pengelolahan masih tetap dipertahankan, sekalipun arus perubahan senatiasa 
datang mengoda. Proses pengetahuan tentang pertanian ini didapatkan dari 
berbagai saluran. Ada yang merupakan hasil turun-temurun dari orang tua, ada 
pula yang di dapatkan dari kampung tetangga. Sekalipun dalam sistem pertanian 
penduduk Ballatumuka’ telah mengalami perubahan dibeberapa sisi, namun, disisi 
yang lain ada beberapa hal yang kemudian masih digunakan, misalnya: teknik 
mengusir hama padi, tenik menanam dan mengoalah padi mendi beras dan 
sebagainya. 
 
Serangan hama sudah menjadi hal yang lasim dalam sistem pertanian. Berbagai 
siasat kemudian digagas para petani untuk meminimalisir kerugian akibat hama. 
Mulai dari menfaatkan cara-cara sederhana sampai mengunakan bahan-bahan 
kimiawi. Namun, berbeda halnya dengan daerah-daerah lain, sistem pertanian 
yang ada di Ballatumuka’ tidak mengunakan pestisida (bahan kimiawi) dalam 
mengusir hama-hama padi. Ada beberapa cara sederhana yang sampai sekarang 
masih terus dipertahankan. Tentunya cara-cara tersebut memiliki cara kerjanya 
masing-masing, sesuai jenis hama yang mau ditangani. Adapun yang menjadi 
hama pertanian di Ballatumuka’: burung pipit, keong emas, tikus dan babi hutan. 

 
Gambar 6. Foto seorang anak yang sedang 

mengunakan palako. Diambil November 2015. 
 

Untuk menangani hama pipit, penduduk kampung kadang membuat Palako. 
Palako ialah alat yang dapat mengeluarkan letupan yang cukup besar. Hal 
tersebut semakin efektif karena koltur daerah Ballatumuka’ di kelilingi perbukitan, 
yang memungkinkan adanya gema dari suara letupan tersebut. Bahan-bahan yang 
dibutuhkan untuk membuat paleko sendiri tidaklah demikian sulit. Yang di 
butuhkan ialah kaleng susu bekas yang disusun sampai 7-10 kaleng, kemudian 
pada satu ujungnya dilekatkan pemantik korek api gas. Anak-anak kecil sering 
membuat dan menjadikannya sebagai mainan. Jadi aktifitas mengusir burung-
burung pipit di sawah dipahami oleh anak-anak kampung sebagai salah satu jenis 
permainan. 
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Hal yang demikian juga berlaku untuk mengusir hama-hama lainya. Untuk 
penanganan babi hutan sendiri. masyarakat kampung senantiasa menjadwalkan 
berburu babi di hutan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir jumlah babi hutan 
yang kadang merusak persawahan warga. Kadang dalam prosesi berburuh yang 
demikan para penduduk kampung membuat jerat atau mengunakan anjing untuk 
melumpuhkan dan menangkap babi hutan. Selain itu, untuk mengusir hama tikus 
yang dilakukan oleh para penduduk kampung dengan secara teratur manterak 
(memotong) rumput–rumput yang ada di sawah.  Dan untuk keong mas ditangkap 
dan dikumpulkan secara manual dan dimasukan ke dalam karung. 
 
Tidak hanya mengusir hama, teknik sederhana yang mengedepakan pemanfaatan 
teknologi lokal juga dapat dilihat dalam prosesi menanam dan memanen padi. Di 
daerah Ballatumuka’ khususnya, poses mengemburkan tanah atau membajak 
tidak lah mengunakan mesin traktor. Mereka mengunakan peleko. Peleko 
memiliki bentuk yang hampir  mirip dengan cangkul dengan terbuat dari kayu. 
Pemanfaatan paleko itu sendiri, khusus untuk mengarap sawah. Selain itu, di 
Ballatumuka’ juga masih mengunakan Pelamuk (lesung). Fungsi alat ini adalah 
memisahkan kulit gabah dari beras secara mekanik dengan cara ditumbuk. 
Pelamuk sendiri sebenarnya hanya wadah cekung, biasanya dari kayu besar yang 
diberi lobang pada bagian tengahnya. Gabah yang akan diolah ditaruh di dalam 
lubang tersebut. Padi atau gabah lalu ditumbuk dengan tongkat tebal dari kayu, 
dengan cara berulang-ulang sampai beras terpisah dari sekam. Pada musim panen 
masyarakat desa biasanya melakukan tradisi menumbuk padi dengan pelamuk 
secara bersama-sama. Ukuran pelamuk yang digunakan untuk menumbuk padi 
biasanya tiga meter dan ditumbuk dua sampai tujuh orang sehingga menghasilkan 
suara yang enak didengar. Selain menumbuk mereka juga sambil bernyanyi seiring 
dengan suara musik yang dihasilkan oleh pelamuk. 
 
Ditahun 2016 pemerintah melalui PLN memasukan saluran listrik ke kampung. 
Namun berselang satu tahun tidak ada masyarakat yang mengunakannya. Hal ini 
dikarenakan pengunaan energi listrik telah ada dikapung jauh sebelum listrik PLN 
masuk. Di tahun 2005, desa Ballatumuka’ membangun turbin melalui bantuan 
PNPM. Selama sepuluh tahun beroperasi masyarakat cukup puas dengan energi 
listrik dari turbin dan merasa tak perlu mengunakan energi listrik PLN. Disisi yang 
lain biaya bulan dari turbin relatif terjangkau. Dikenakan 2000/balon lampu dan 
5000/tv atau radio. Walaupun listirk tidak mengalir 24 jam, hanya dari jam 4 sore 
sampai jam 7 pagi, itu bukan masalah bagi penduduk kampung. selain dari beban 
biaya yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan listrik PLN, pilihan untk 
tetap mempertahankan dan mengunakan listrik turbin karena debit air untuk 
kebutuhan turbin masih banyak. Biaya oprasional bulanan turbin kemudian 
dialokasikan untuk biaya perawatan dan upah untuk para pengurus atau perawat 
turibin. Di Ballatumuka’ sendiri ada lima petugas turbin yang diambil dari lima 
dusun yang ada di desa tersebut. Setiap pengurus, bertugas selama satu minggu 
secara bergiliran. Biasanya, tiap pagi dan sore mereka mendaptangi lokasi turbin 
untuk menyalakan dan mematikan sekaligus membersikan saluran-saluran air dari 
dedaunan. 
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 Kebunan Pekarangan 

 
Koltur alam Ballatumuka’ berada pada ketinggian sekitar 1600mdpl dengan suhu 
udarah yang relatif sejuk, sangat kondusif untuk ditanami tanaman kebun. 
Menurut cerita masyarakat, sejak dahulu daerah Ballatumuka’ terdapat banyak 
tanaman-tanaman holtikultura, seperti: sayur-sayuran, buah, tomat, cabe, dsb. 
Dengan kondisi yang demikian, masyarakat setempat banyak mengantungkan 
kebutuhan hariannya pada tanaman tersebut. Pemilihan area penanaman pun 
dikemas dalam konsepnya yang sederhana. Dahulu, disetiap rumah dapat 
dijumpai kebun pekaranagan, menurut penuturan masyarakat setempat. Namun 
untuk kontek kekinian hal tersebut menjadi sangat berubah. Dari lima dusun yang 
berada di Desa Ballatumuka’, hanya sisa satu Dusun yang masih memiliki kebun 
pekaran, Dusun Rante Puang. Perubahan tersebut dimulai pada saat tahun 2005. 
Pada saat itu, perintisan jalan raya masuk kampung. perlahan-lahan kebun 
pekarangan yang menopang kebutuhan harian penduduk kampung mulai 
berkurang. Hingga saat ini kita dapat menjumpai dimana setiap paginya pedagang 
sayur dengan mengunakan sepeda motor dari daerah Polewai dan Enrekang 
menawarkan jajakannya. Apa yang dahulu tidak dibeli, kemudian dibeli. Ada satu 
kencenderunagn penduduk kampung lebih suka berbelanja sayur-sayuran dari 
pada harus menanamnya sendiri. 

 
Gambar 7. Foto kebun pekarangan warga Dusun 

Rantepuang. Diambil November 2015. 
 

Hal berbeda terdapat di salah satu dusun, Dusun Rante Puang. Dusun Rante 
Puang merupakan dusun terluar dari Desa Ballatumuka’. Jika ditinjau dari 
infrasturukturnya, jalan raya belum sampai ke dusun tersebut. Akses jalan untuk 
menuju dusun Rante Puang harus melalui jalanan setapak. Dusun tersebut 
ditempati sekitar 30 kepala keluarga. Hampir di setiap rumah kita dapat melihat 
tanaman pekarangan: tomat, cabe, sayur-sayuran, dsb. pemanfaatan dari 
tanaman tersebut hanya sebatas pada konsumsi rumah tangga, tidak sampai pada 
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proses jual beli. Walaupun demikian, setidak-tidaknya penduduk Dusun Rante 
Puang masihlah memiliki kemandirian dalam memproduksi kebutuhannya sendiri, 
dan itu berarti dapat dan mampu meminimalisir penguaralan rumah tangga.  
 

 Budidaya Tanaman Obat 
 
Seperti yang telah dijelaskan diatas, kebun pekarangan kurang-lebih masih 
terdapat di Dusun Rante Puang. Selain dari tanaman-tanaman sayur-sayuran, di 
daerah tersebut juga membudayakan tanaman obat. Ada beberapa jenis tanaman 
obat yang ada disana sesuai dengan pemanfaatannya yang berbeda-beda. Seperti 
tanaman Balinangko, tanaman ini memiliki ukuran yang tak terlalu tinggi sekitar 
tiga jengakal dengan warna daun berwarna merah. Balinangko dipercayai oleh 
masyarakat setempat sebagai tanaman yang khasiat menyebukan penyakit batuk-
batuk. Terdapat pula tanaman yang diistilahan dengan tanaman sambung 
nyawa.tanaman sambung nyawa memiliki khasiat menyembukan penyakit 
demam. 
 
Selain itu ada juga tanaman anak dara. Tanaman anak dara pemanfaatannya pada 
kayunya, yang bila kita memiliki atau memegang potongan kayu anak dara kita 
akan terhindar dari segala bala, kutukan dan kesialan. Biasanya penduduk 
setempat mengunakannya apabila ingin masuk ke dalam hutan, agar terhindar 
dari serangan hewan buas. Pengetahuan akan khasiat tanaman-tanaman tersebut 
didapatkan dari proses turun temurun dari orang tua yang kemudian masih 
dipercaya dan dipergunakan hingga saat ini. Seperti halnya carita tentang kebun 
pekarangan, pembudidayaan tanaman obat sampai saat hanya terdapat di dusun 
Rante Puang. Disatu sisi, dapat dipahami, kebutuhan akan obat-obatan kadang 
disuplai dari tanaman obat yang dibudidayakan, bukan dari industri obat kimiawi. 
 

 Malettenan (arisan tenaga) 
 
Tata cara harian dalam memenuhi kebutuhan untuk konteks kampung sendiri 
kadang masih menekankan prinsip kebersamaan. Relasi sosial yang berbasis nilai-
nilai kebersamaan inilah yang kadang dapat kita temui di kampung itu sendiri. Hal 
yang demikian juga dapat kita lihat di Desa Ballatumuka’. Desa Balla Tumaka 
sendiri masih membangun relasi yang kebersamaan yang intim satu sama lain. 
kesenjangan pendapatan atara satu keluarga dengan keluarga yang lain kemudian 
memciptakan pola-pola kerja yang berbeda dalam pengelolaan sistem pertanian. 
Bagi mereka yang memiliki kapasitas ekonomi yang mempuni, mereka mampu 
menyewa dan membayar orang-orang tertentu untuk menggarap dan mengolah 
sawahnya. Bisanya para petani penggarap dibayarkan sebesar lima puluh ribu per-
hari. Disisi berbeda, sebagian yang lain (keluarga dengan ekonomi menengah 
kebawah) tak mampu melakukan hal yang demikian. Dengan luas area 
persawahan yang sekitar rata-rata ¼ hektar dan dengan kapasitas tenaga yang 
sudah tidak terlalu kuat lagi mengerjakan sawah, membuat kelompok masyarakat 
yang demikian menciptkan mekanisme kerja sama tanpa berbasiskan pertukaran 
uang. 
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Mekanisme yang demikan berkerja hampir dikeseluruhan masyarakat. Wajar saja 
karena mayoritas penduduk Desa Ballatumuka’, relatif berada pada tingkatan 
ekomoni menengah. Hal tersebut pula menjadi hal cukup masuk akal bagi 
penduduk kampung, ditengah-tengah keterbatasan tenaga dan uang untuk 
membayar para pengarap. Mekanisme yang digunakan di kenal di desa 
Ballatumuka’ sebagai: asurasi tenaga. 
 
Asurasi tenaga ialah aktifitas kerja yang berbasiskan pada semangat gotong 
royong. Hal ini dapat dilihat disalah satu kelompok tani di desa Ballatumuka’. 
Kelompok Tani Wanita Bambapongko Sejati yang beranggotakan sepuluh anggota 
keluarga. Dalam satu minggu, setiap hari selasa dan kamis, mereka 
mengalokasikan waktunya sekitar dua jam dalam satu kali pertemuan. Kemudian 
disetiap pertemuan mereka mengerjakan sawah masing-masing anggotanya 
secara bergiliran. Menurut anggota kelompok tani tersebut, mereka merasa cukup 
terbantu dengan adanya mekanisme arisan tenaga antar petani. Dan disatu sisi, 
inisiatif ini merupakan upaya membangun keintiman dalam pola hubungan sosial 
diantara mereka.  
 
Disetiap proses berlangsungnya arisan tenaga selain dari mengerjakan sawah, 
kadang mereka mengobrolkan hal-hal yang tak jauh dari persoalan harian mereka. 
Mulai dari membahas perkembagan pendidikan anak-anak mereka, biaya harian 
rumah tangga sampai dengan membagi informasi yang ada dikampung yang 
sekiranya dianggap penting untuk dibagikan. Disini kita dapat melihat bahwa 
dalam mekanisme arisan tenaga terdapat relasi sosial yang terbanguan antar satu 
dengan yang lain. disatu sisi, arisan tenaga bukanlah hal yang baru atau asing bagi 
penduduk kampung Desa Ballatumuka’, pengetahuan yang demikan merupakan 
daur kampung yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. 
 

 Kebun Bersama 
 
Kebun bersama atau kebun kolektif dapat pula kita jumpai di Ballatumuka’. 
Pengelolaan kebun bersama tentunya berdasarkan nilai-nilai kebersamaan orang 
kampung sendiri. Kebun bersama merupakan inisiatif langsung dari penduduk 
kampung itu sendiri, tanpa intervensi atau arahan dari luar atau pemerintah 
daerah. Prisip dasar pengelolaan kebun bersama ialah proses pengarapan dan 
pengerjaan dilakukan secara bersama dan hasilnya juga dibagi secara bersama 
pula. Hal ini dapat dilihat dari bebebrapa aktifias harian Kelompok Tani Wanita 
Bambapongko Sejati. Kelompok tani tersebut juga menggarap kebun bersama. 
Tanah kebun didapatkan dari salah satu warga yang memiliki tanah menganggur. 
Tanah tersebut kemudian digarap oleh kelompok tani bambapongko. Setiap 
seminggu sekali anggota kelompok tani tersebut mengerjakan kebun bersama. 
Biasanya, tanaman-tanaman yang ditanam di kebun bersama: ubi, talas, dan 
pisang. Hasil dari kebun tersebut kemudian dibagi-bagi untuk pakan ternak babi.  
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Gambar 8. Foto ibu-ibu yang sedang mengarap kebun 

bersama. Diambil November 2015. 
 

Kebun bersama selain sebagai penyuplai kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan 
bahan baku pakan ternak, ia juga menjadi ruang bersama orang-orang kampung. 
dalam prosesnya, ada pencuruha tenaga, waktu dan perasaan dalam ruang 
lingkup yang sama. Tak jarang, dengan adanya aktifitas bersama yang seperti 
demikian kian mendekatkan dan mengakrabkan antara satu orang dengan orang 
lain. disisi yang lain, kebun bersama juga sebagai inisiatif maju dari warga itu 
sendiri, karena dalam memenuhi kebutuhan harian, mereka tidaklah 
menggantungkan pada bantuan-batuan baik dari pemerintah maupun lembaga-
lembaga dari luar kampung itu sendiri. hal yang dapat teramati dari cerita ini 
dapat dilihat di Kelompok Tani Wanita Bambapongko Sejati. Melekatkan kata 
sejati tidak terlepas dari harapan-harapan yang dilekatkan di kelompok tani 
tersebut. Mereka sangat berharap kedepannya, kelompok tani yang mereka 
bangun sentia terjaga. Selain daripada itu, dapat terus berkembang dengan usaha 
mandiri para anggotanya. Sebagai modal awal untuk kebutuhan kelompok tani, 
mereka menerapkan iuaran bulanan sebesar lima ribu dan iuran awal sebesar lima 
belas ribu pada saat akan tergabung. 
 

 Saling Tukar 
 
Ikatan sosial antar penduduk kampung masihlah terdapat di Desa Ballatumuka’. 
Biasanya pada saat ada perayaan, baik perayaan duka maupun perayaan sukacita, 
antar penduduk kampung saling menolong, sekalipun yang mempunyai hajatan 
bukan dari keluarganya. Beberapa hari, sebelum hari hajatan kadang para 
penduduk kampung mendakan pertemuan di rumah orang memiliki hajatan. 
Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu sampai dengan para anak mudanya saling 
berkumpul dan membicarakan beberapa persiapan. Dalam pertemuan tersebut 
mereka saling membagi tugas satu dengan yang lain, atau mengobrolkan apa-apa 
yang mau di bawakan. Biasanya para ibu-ibu bersepakat untuk membawakan 
beberapa kebutuhan hajatan: gula, kue, kopi, dsb. Kue-kuenya biasa diletakan 
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dalam kaleng-kaleng. Sedang para laki-laki, kadang menyumbangkan tenaganya: 
mengambil dan mengumpulkan kayu-kayu dari dalam hutan, mengumpulkan 
bambu, membuat tenda, mengambil air, dsb. Biasanya mereka membantu yang 
memiliki hajatan sampai dengan acara tersebut selesai. Tidak ada motif 
pertukaran yang mengandalkan uang didalamnya, mereka melakukannya dengan 
sepenuh-penuhnya dan sesadar-sadarnya untuk menolong yang sedang memiliki 
acara.  
 
Sistem ini masihlah bertahan dan berjalan di Desa Ballatumuka’. Tidak ada 
pengecualian dalam proses baku bantu tersebut. Sekalipun tidak ada hubungan 
darah langsung, asalkan saling mengenal saling baku bantu ini tetap berlangsung. 
Selain dari itu, kadang pada saat ada acara-acara beberapa keluarga datang 
membawakan babi dan kerbau. Babi dan kerbau tersebut kemudian disembeli 
untuk kebutuhan acara. Biasanya, pemilik hajatan mencatat siapa-siapa saja yang 
telah membawakan mereka babi dan kerbau, dan kelak jika mereka juga sedang 
memiliki hajatan, itu akan ,dibalas dengan bawaan yang setimpal. Membalas 
pemberian babi dan kerbau, tidak memiliki tenggang waktu yang tetap. Biasanya, 
itu baru dikembalikan pada saat telah memiliki modal untuk mengembalikan. 
Saling membalas ini dapat dimaknai sebagai bentuk kantung asuransi sosial yang 
dapat menolong satu orang yang sedang akan melaksanakan perayaan namun 
masih kekurangan uang.  
 
Proses saling membantu bukan cuma terjadi pada saat perayaan adat saja. Saling 
bantu juga dapat terjadi pada saat situasi dimana ada satu kelompok keluarga 
yang sedang kesusahan. Biasanya pada saat satu keluarga telah kehabisan beras, 
mereka meminjamnya sesuai kebutuhannya pada kerabat atau tetangga yang lain. 
beras tersebut kemudian dibayarkan pada saat musim panen datang, yang 
dikembalikan sesuai berapa banyak dipinjam. Mereka tidak menerapkan 
mekanisme bunga atau mengembalikan lebih dari yang dipinjamkan. Selain beras, 
hal juga kadang berlaku pada kopi. Prinsip saling percaya dan mengerti menjadi 
mekanisme yang berkerja dalam proses tersebut.  

Penutup 

Laporan ini hendak mengurai dan memaparkan perubahan sosial-ekologis dataran 

tinggi, Mamasa. Ada tiga titik yang menjadi lokasi pemeriksaan: Kampung 

Pereangan (Mamasa sebelah barat), Kampung Balla (Mamasa bagian tengah) dan 

kampung Nosu (Mamasa sebelah timur). Masing-masing lokasi memiliki fokus 

yang berbeda yang saling terkait satu dengan yang lain. 

Dataran Mamasa yang terletak sepanjang pegunungan Quarles tak luput dari 

gempuran perubahan yang datang dari luar. Berbagai perubahan, tekanan, serta 

pergolakan dalam beberapa periode menciptakan satu pembingkian ulang 

kehidupan orang Mamasa. Masuknya kolonial Belanda, sekitar 1907, menjadi 

tonggak awal perubahan. Dalam kurun waktu yang demikian, terjadi beberapa 

perubahan, salah satunya yang paling mungkin dilacak dan diperiksa ialah, 
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perubahan struktur dan organisasi sosial serta hadirnya pemetaan admistratif di 

Mamasa. Mamasa telah memiliki mekanisme sosial yang mengatur hubungan 

antar kampung di dalamnya. Mekanisme ini dikenal dengan Pitu Ulunna Salu 

adalah merupakan tujuh wilayah kepemimpinan hadat. Ketujuh wilayah hadat 

memiliki derajat yang sama dengan fungsi masing-masing. Oleh Belanda 

berdasarkan Staatsbland N.: 43 tahun 1917 daerah Pitu Ulunna Salu dipecah 

menjadi dua daerah admistratif yaitu: pertama, Onderafdeling Pitu Ulunna Salu 

dengan ibu kotanya Mambie dan kedua, Onderafdeling Boven Binuang dengan 

Mamasa menjadi daerah ibu kota. Dan pada tahun 1924, berdasakan Staatsbland 

No.: 467 tahun 1924, kedua wilayah Ondefdeling tersebut digabung menjadi 

Onderafdeling Boven Binuang en Pitu Ulunna Salu dengan Mamasa menjadi ibu 

kotaya. Perubahan-perubahan dalam tatakelola admistratif tersebut dengan 

demikian memutus rantai jaringan antar kampung yang sempat dan pernah 

terbangun di wilayah Pitu Ulunna Salu dan disatu sisi ini menjadi cara pemerintah 

kolonial dalam mempertegas fungsi kontroling di daerah yang dikuasai. Masih 

dalam kurun waktu yang sama tekanan juga berangsung dalam hal sistem 

pengurusan pangan harian. Di Pereangan, masyarakat setempat menuturkan jika 

pada jaman Belanda, mereka dilarang untuk menggarap padi ladang. pengenalan 

tanaman komoditas (kopi) dan pembukaan lahan-lahan persawahan menjadi 

siasat Belanda untuk menarik perhatian mereka sekaligus meninggalan kegiatan 

berladang padi di sekitar hutan. 

Selain itu, pasca kemerdekaan, beberapa program pemerintah kemudian malah 

menambah beban krisis penduduk kampung Mamasa. Pada dekade akhir 70-an, 

daerah Mamasa menjadi salah satu wilayah program reboisasi bibit pinus. Pinus 

pada gilirannya, memberikan perwajahan baru struktur ekologis daerah Mamasa: 

tanah-tanah yang tedapat tanaman tersebut rentan lonsor, berkurangnya debit 

air sungai dipunggung-punggung bukit sampai dengan cerita hilangnya beberapa 

tanaman (yang menjadi kubutuhan harian orang kampung) karena tak mampu 

tumbuh satu area dengan tanaman pinus. Perubahan yang demikan, menuntut 

rumah tangga kampung memutar akal, mencari alternatif untuk mendapatkan 

atau meningkatkatkan pendapatan harian agar kebutuhan-kebutuhannya dapat 

terpenuhi. 

Dalam aras pembangunan dan modrenitas, kampung cenderung dipresepsikan 

sebagai sesuatu hal yang terbelakang. Olehnya, berbagai inisiatif dilakukan guna 

mengusahakan berbagai syarat-syarat tranformasi: perubahan pengelolahan dan 

pamanfaatan ruang, pembangunan infrastruktur, perubahan pada struktur dan 

organisasi sosial, sampai dengan menginjeksikan satu kesadaran baru yang 

(mungkin saja) asing bagi penduduk kampung. Dalam banyak peristiwa 

pelaksanaan dari pembangunan  kadang tak memperhitungkan hubungan-

hubungan yang berkaitan dengan keberlanjutan atau kelestarian alam itu sendiri. 
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Dampak perubahannya tak hanya pada persoalan tersebut, hal-hal lain yang juga 

kemudian diabaikan ialah, kontek sosial-kultural kampung itu sendiri: 

kebudayaan, tatacara harian, nilai, pandangan hidup, serta solidaritas sosialnya. 

Ini kemudian yang menjadi problem yang sampai saat ini sering terjadi, 

persinggungan antara kehidupan sosial kampung dan argesifitas pembanguan. Hal 

tersebut pada giliranya, mengharuskan tampil adaptif dalam merespon 

perubahan-perubahan tersebut.  
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