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Roger Tol 

 

Untuk Profesor Achadiati, salah seorang filolog terkuat sepanjang masa. 

 

Ininnawakku taita  Pandanglah aku: 

uaé wallennaé   air sungai 

accoloq-coloqna.  tetap mengalir. 

 

Pengangkatan karya Bugis Sureq Galigo sebagai ingatan dunia UNESCO akhir-akhir ini 

mudah-mudahan akan berdampak positif bagi peminat sastra, khususnya bagi sastra Bugis 

yang terancam dilupakan. Hal itu harus dihindari karena sastra Bugis terlalu penting untuk 

dilupakan.  

Sastra Bugis merupakan suatu kesusastraan yang sangat luas dengan aneka ragam jenis 

bentuk, baik lisan maupun tertulis. Selain Sureq Galigo kita menemukan tulisan bersifat 

sejarah seperti kronik (attoriolong) dan catatan harian (lontaraq bilang); syair heroik (toloq, 

yang merupakan campuran sejarah dan sastra); tulisan tentang Islam seperti karya Syaikh 

Yusuf Makassar dan kumpulan khotbah (sampai saat ini); karangan bermanfaat seperti 

tentang obat-obatan (lontaraq pabbura) dan adat istiadat (lontaraq adeq); dan karangan 

menghibur bersifat sastra yang kebanyakan berasal dari tradisi lisan, seperti cerita rakyat 

(Méompalo karellaé; La Padoma), ungkapan bijaksana (La Toa; pappaseng), dan puisi 

(élong). Jenis sastra indah terakhir ini akan saya bahas dalam tulisan ini. 

Secara formal kebanyakan élong terdiri dari tiga baris dengan masing-masing 8-7-6 suku 

kata. Dari segi isi terdapat banyak jenis élong seperti yang bersifat cinta, rindu, spiritual, 

pepatah, dan sebagainya. Salah satu jenis yang sangat menarik dan kompleks adalah élong 

maliung bettuanna ‘élong dengan makna tersembunyi’ yang menyerupai teka-teki berbasis 

ketaksaan huruf Bugis (Tol 1992). Terdapat juga élong yang merupakan puisi indah murni 

yang dampaknya bagi pembaca bisa dibandingkan dengan puisi Jepang terkenal haiku yang 

juga berbaris tiga. 

Karena dalam tulisan ini fokus utama adalah élong dan terus terang bagi saya élong itu 

sendiri lebih menarik daripada bahasannya, saya akan berusaha menampilkan puisi menawan 

itu dalam jumlah besar. Berikut ini beberapa contoh élong: 

Ampoq ko lennga riwetté Taburkan saja wijen goreng, 

ia na tuo   bila tumbuh, 

nréweq to ni tu gonamu.  kekasihmu kan kembali. 
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Temmacinna wéggang to i Sangat keberatan 

senrunna kalukué  kelapa gugur, 

galongkong liseqna.  begitu muda isinya. 

 

Kénaga mumawerrekkang Mana lebih berat bagimu, 

lukkaqé alé bola  membongkar rumah 

pattépué tamping.  atau merampungkan serambi. 

 

Kua na makkala rapang Ambillah perumpamaan 

tubué na nyawaé  raga dan nyawa, 

magi na malallaq.  mengapa itu terpisah? 

 

Sama dengan pantun Melayu, topik banyak élong berkaitan dengan masalah cinta dan 

kemasygulan. Kata kunci yang sering kali muncul adalah séngeq ‘cinta’, ‘kasih sayang’ dan 

lebba ‘rasa tak acuh’, ‘kekecewaan’, kehampaan’. 

 

Kedua kata itu dipakai dalam  élong ini: 

 

Mau to panré mpinruq i Sepandai-pandainya orang, 

lebbaé téa to ni   rasa tak acuh takkan 

mancaji séngereng.  menjadi kasih sayang. 

 

Tidak boleh diragukan élong berasal dari tradisi lisan. Hal itu sudah nampak dari makna 

élong, yaitu ‘lagu’. Dalam lagu-lagu populer masa kini seperti ‘pop Bugis’ kadang-kadang 

kita menemukan beberapa ungkapan yang berasal dari tradisi élong itu, akan tetapi 

kebanyakan élong sekarang terdapat dalam bentuk tulisan seperti buku atau manuskrip. 

Memang merupakan sebuah ironi bahwa untuk meneliti lagu kita tergantung pada teks tulisan 

tanpa konteks kelisanannya seperti suara, irama, gaya pembawaan, dan interaksi dengan 

audiens.  

 

Tiga sumber 
Dalam sumbangan ini saya telah meneliti tiga kumpulan élong yang mencakup periode yang 

cukup panjang, yaitu dari tahun 1872 sampai 2008. Yang pertama adalah kumpulan élong 

yang diterbitkan oleh B.F. Matthes, seorang perintis studi bahasa dan sastra Bugis dan 

Makassar, dalam bunga rampai teks-teks Bugis yang berjudul Boeginesche chrestomathie 

(Matthes 1872a). Seluruh bunga rampai yang berjumlah 1.150 halaman itu diterbitkan 

menggunakan huruf Bugis dan sampai saat ini merupakan khazanah sastra Bugis utama bagi 

peneliti bahasa dan sastra Bugis. Karangan Matthes ini memuat 130 élong. Dalam catatan 

ringkasnya Matthes memberikan informasi sedikit tetapi menarik mengenai penyajian élong 

pada masa itu. Ia menulis bahwa élong terutama dinyanyikan oleh pajogéq yang ia 

terjemahkan dengan ‘penari perempuan publik’ (Matthes 1872b:166). Peran pajogéq seperti 

itu mirip dengan peran seorang ronggeng di Jawa. 

Kumpulan élong berikutnya disusun sekitar tahun 1900 dan terkandung dalam satu koleksi 

naskah Bugis yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Di dalam naskah 



VT 139.2a itu terdapat tak kurang dari 370 élong, semuanya berupa tulisan tangan di atas 

kertas yang sudah mulai rapuh. Naskah itu merupakan bagian dari sebuah koleksi kecil yang 

berasal dari Sulawesi Selatan, dan dikumpulkan oleh seorang pamong praja Belanda, W.F.J. 

van Lakerveld yang meninggal dunia di usia muda pada tahun 1915 di Makassar.  Naskah-

naskah dalam bundel VT 139 yang ada tarikhnya, semua berasal dari pertengahan akhir abad 

ke-19 sampai awal abad ke-20.  

Sumber élong ketiga dapat ditemukan dalam sebuah buku terbitan 2008 yang agak istimewa 

dari sejumlah sudut pandangan. Buku itu berjudul ‘Aku bangga berbahasa Bugis: Bahasa 

Bugis dari ka sampai ha’ karangan M. Rafiuddin Nur. Terbitan setebal 674 halaman ini 

merupakan suatu kamus Bugis-Indonesia yang memuat banyak élong dan terjemahannya 

sebagai bahan contoh. Seluruh buku ini dicetak menggunakan huruf Latin. Salah satu ciri 

yang membuat kamus ini istimewa adalah susunan kata yang tidak menuruti abjad a-b-c, 

tetapi urutan huruf Bugis tradisional ka-ga-nga. Ciri khas itu sudah kelihatan dari judulnya 

‘dari ka sampai ha’, yang bisa ‘diterjemahkan’ sebagai ‘dari a sampai z’. Para pemakai kamus 

yang tidak biasa dengan urutan tradisional Bugis akan menghadapi kesulitan untuk mencari 

kata-kata, karena dengan latar belakang dasar ‘a-b-c’ urutan lema itu kacau. Padahal bagi 

mereka yang memahami kunci rahasia urutannya tidak ada masalah. Urutan kata dalam 

kamus ini yang menggunakan huruf Latin sama dengan urutan kata dalam kamus besar 

susunan Matthes yang diterbitkan tahun 1874 menggunakan huruf Bugis. 

 

Variasi 
Membaca sekian banyak élong dalam tiga himpunan dengan jarak waktu 136 tahun itu kita 

langsung terkesan dengan jumlah besar élong yang mirip atau hampir sama, bahkan identik. 

Tak kurang dari 47 élong yang terdapat dalam Matthes (1872) juga muncul dalam bentuk 

yang kurang lebih sama dalam naskah VT 139.2a. Hanya pemunculan élong itu dalam VT 

139.2a agak acak-acakan dan tidak mengikuti urutan yang terdapat dalam Matthes, sehingga 

kemungkinan besar élong dalam VT 139.2a tidak dipinjam atau disalin dari terbitan Matthes 

itu. Hal kesamaan élong itu lebih menunjuk pada keberadaan suatu koleksi inti yang terdiri 

atas kumpulan élong yang jumlahnya terbatas.  

Sebelum kita melacak koleksi élong inti tersebut, akan ditampilkan beberapa contoh élong 

yang menunjukkan pelbagai macam variasi. Dalam banyak hal kita tidak bisa mengetahui 

versi mana yang ‘asli’ atau ‘benar’, karena semua versi merupakan élong sempurna dari segi 

formal maupun makna. Kemungkinan besar soal ‘keaslian’ itu sama sekali tidak relevan, 

apalagi dalam konteks kelisanan.  

Ada variasi sederhana seperti pertukaran nama geografi: 

Mau si Boné maccacca Walaupun seluruh Bone membenci, 

si Soppéng temmappuji seluruh Soppeng tak sudi, 

tania kutuling.   tak kuhiraukan. 
[Matthes 1872a:384] 

Mau si Soppéng maccacca Walaupun seluruh Soppeng membenci, 



si Boné temmappuji  seluruh Bone tak sudi, 

tania kutuling.   tak kuhiraukan. 
[VT 193.2a no.68; Nur 2008:184,327,390] 

Ada juga variasi fokus dengan perbedaan makna subtil.  

Mau melleq aja to na  Kendati ia berpura-pura cinta, 

takkalaq to ni sia  telanjurlah 

uwakkang lebbaé.  kupangku kehampaan. 
[Matthes 1872a:385] 

 

Mau melleq aja to na  Kendati ia berpura-pura cinta, 

takkalaq pura to ni  telanjur sudah 

riwakkang lebbaé.  kehampaan dipangku. 
[VT 193.2a no.38] 

Mau melleq aja to na  Kendati ia berpura-pura cinta, 

apaq takkalaq to ni  sebab telanjur 

uwakkang lebbaé.  kupangku kehampaan.
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[Nur 2008:512] 

 

Selain variasi sederhana yang tidak begitu mengubah makna seperti disebut di atas, terdapat 

pula variasi yang cukup membingungkan: 

Tau mua kualaé  Orang yang kuandalkan 

sanréseng nawa-nawa  sebagai sandaran pikiran, 

nabelléang mua.  ia berkhianat saja. 
[Matthes 1872a:387] 

 

Tau to na ro kuaé  Orang seperti itu 

riala sanréseng nawa-nawa dijadikan sandaran pikiran, 

tennapabelléang.  tidak berkhianat.  
[VT 139.2a no. 86] 

 

Lempuq pa makkeda tongeng Hanya bila kejujuran mengatakan kebenaran 

sanréreng nawa-nawa  sandaran pikiran, 

tennapabelléang.  takkan berkhianat. 
[Nur 2008:543] 

 

Meskipun pada umumnya seorang filolog tidak akan terkejut dengan adanya variasi di antara 

teks, varian-varian seperti yang ditemukan dalam tiga élong ini tetap menarik. Variasi 

terbesar nampak pada baris pertama, sedangkan baris kedua versi Matthes dan Nur adalah 

sama
3
. Baris kedua versi naskah VT tidak sesuai peraturan suku kata karena mengandung 10 

suku kata dan bukan 7 sebagaimana layak untuk baris kedua élong. Lalu baris ketiga versi VT 

dan versi Nur identik, dan dari segi makna bahkan bertentangan dengan makna versi Matthes. 

                                    
2 Terjemahan ini berbeda dengan yang diberikan oleh Nur: ‘Walau ingin kembali pun kutolak / sebab sudah 

telanjur / kupangku kekecewaan’ (Nur 2008:512). Perbedaan ini disebabkan kata ‘aja’ yang oleh Nur ditafsirkan 

sebagai ‘ajaq, jangan’. Menurut Matthes (1874:840) ‘aja’ berarti ‘berpura-pura’. 
3 ‘sanréseng’ dan ‘sanréreng’ adalah bentuk varian dari kata dasar sanréq dengan makna yang sama 

(‘sandaran’). 



Kesimpulan apa yang dapat ditarik dari variasi tiga versi itu? Pertama-tama harus ditegaskan 

bahwa tidak ada bukti hubungan langsung antara ketiga teks itu. Namun demikian jelaslah 

bahwa versi Matthes yang juga tertua itu merupakan versi yang tidak bercacat, baik formal 

maupun dari segi makna, sedangkan versi VT dan versi Nur memiliki keanehannya masing-

masing: baris kedua versi VT tidak sempurna dari segi jumlah suku kata, dan baris pertama 

versi Nur seperti dibuat-buat dan tidak berjiwa puitis. 

 

Élong terkuat: lain rupa lain kenyataan  
Kita telah melihat adanya aneka ragam variasi teks dalam jumlah besar selama kurun waktu 

136 tahun. Sekali lagi variasi itu tidak mengherankan dan justru lumrah saja terjadi bagi 

ungkapan yang berbasis kelisanan. Malah kebalikannya agak aneh, yaitu jika kita 

menemukan élong yang tidak berubah sama sekali dalam ketiga sumbernya.  

Dari sekian ratus élong dalam tiga sumber itu ternyata hanya terdapat empat élong saja yang 

mempunyai bentuk identik. Mereka boleh dianggap sebagai koleksi inti atau élong terkuat 

yang mampu bertahan sepanjang masa. Sangat menarik pula keempat élong itu berbagi suatu 

tema yang bisa dirangkum sebagai ‘lain rupa lain kenyataan’. 

Inilah dia, élong ‘top four’ yang terkuat sepanjang masa: 

Lebbaé paléq pawawa   Rasa tak acuh itu sebabnya 

patiwiq temmasséngeq   kujadi kehilangan hati, 

mau ni sagala.    meski ia cantik. 
[Matthes 1872a:384; VT 139.2a no.218; Nur 2008:319,505,519,531] 

 

 

Joppa na ronnang soéna   Langkah dan ayunannya 

nabatiq tau décéng    pertanda orang baik, 

nabellé natungka.   pendusta sejati ia. 
[Matthes 1872a:385; VT 139.2a no.2; Nur 2008:247,319] 

 

 

Ia ri mula melleqna    Mula cinta, 

colliqna pariaé    pucuk pare 

golla maneng mua.   semuanya manis. 
[Matthes 1872a:385; VT 139.2a no.13; Nur 2008:172,404] 

 

 

Malallaq mua ga paléq  Renggang pula rupanya, 

luséq tessitaroé   yang tak terpisahkan 

ratu ri salimaq.   rapat di alas lantai. 
[Matthes 1872a:389; VT 139.2a no.15; Nur 2008:464,484,432,549] 
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