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MOTTO 
 

 
 

Artinya:“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa 

yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang 

yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-

orang yang mempunyai akal.” (QS. Az Zumar: 39). 

 

“Jangan Mundur Sebelum Melangkah, 

Setelah Melangkah Jalani Dengan Cara Yang 

Terbaik Yang Bisa Kita Lakukan”. 
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ABSTRAK 

Bissu merupakan kelompok minoritas tetapi memiliki 
pengaruh kultural di masyarakat Bugis khususnya di Segeri. 
Namun, Bissu dianggap sebagai pelaku syirik di beberapa 
kalangan terutama panganut Islam fanatik. Selain itu Bissu 
adalah bagian dari waria yang dinilai dekat dengan seks 
bebas dan isu-isu LGBT. Namun demikian,  masyarakat 
Segeri masih mempertahankan Bissu karena adanya ritual 
Mappalili yang masih menjadi kebutuhan masyarakat. Di sisi 
lain Bissu harus melakukan strategi dan adaptasi untuk terus 
bertahan dan berfungsi di masyarakat. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui strategi Bissu agar bisa bertahan 
hidup dan perannya tidak hilang di masyarakat. 

Penelitian ini juga mengaplikasikan teori habitus dari 
Pierre Bourdieu dan skema AGIL dalam teori structural 
fungsional yang dipelopori oleh Talcott Parsons. Agar dapat 
melihat pola adaptasi Bissu di masyarakat Segeri Kabupaten 
Pangkep demi terciptanya harmonisasi. Penelitian ini 
merupakan penelitian field Research yang bersifat kualitatif. 
Sumber data diperoleh melalui data primer, dan sekunder, 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

 Hasil penelitian ini adalah pertama strategi yang 
dilakukan oleh Bissu adalah dengan memanfaatkan modal-
modal yang mereka miliki seperti modal ekonomi sebagai 
perias, memiliki pengetahuan sebagai modal kultural, 
jaringan yang dimiliki oleh Bissu sebagai modal sosial dan 
modal simbolik yaitu sebagai pendeta Bugis kuno. Semua 
modal yang mereka miliki digunakan untuk terus bertahan 
dan berfungsi di masyarakat, dengan menghasilkan praktik 
yang dilakukan oleh Bissu dan masyarakat sebagai satu 
kesataun. Kedua adaptasi keagamaan dan cultural yang 
dilakukan oleh Bissu, dengan mentransormasikan nilai-nilai 
Islam kedalam budaya sehingga menjadi satu kesatuan, agar 
tercipta integrasi dan harmonisasi. 

 
Kata Kunci: Bissu, Strategi, Adaptasi Agama dan Cultural 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak dulu hingga saat ini Indonesia dikenal memiliki 

banyak warisan budaya, mulai dari suku, bahasa, 

kepercayaan/tradisi, seni, dan lain sebagainya. Terdapat lebih 

dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, 

tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 

2010.1 Suku Bugis merupakan salah satu yang terbesar dan  

satu-satunya yang memiliki konsep unik terkait gender.  

Kebudayaan Bugis mengakui adanya lima gender, 

Menurut Sharyn Graham, dalam kepercayaan tradisional 

Bugis. Menurtnya tidak terdapat hanya dua jenis kelamin 

seperti yang kita kenal, tetapi empat (atau lima bila golongan 

Bissu juga dihitung), yaitu: "Oroane" (laki-laki); 

"Makkunrai" (perempuan); "Calalai" (perempuan yang 

berpenampilan seperti layaknya laki-laki); "Calabai" (laki-

laki yang berpenampilan seperti layaknya perempuan); dan 

Bissu sebagai golongan andorginus.2 

Salah satu daerah yang ada di Sulawesi Selatan 

tepatnya di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep yang 

berjarak 70 Km dari kota Makassar, bisa dikatakan memiliki 

                                                 
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia.  
2 Sharyn Graham Davies, Keberagaman Gender di Indonesia, 

cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), viii.  
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warisan budaya  yaitu “Bissu” atau pendeta Bugis. Bissu 

adalah sebutan bagi kelompok masyarakat Bugis yang 

berperan sebagai pemimpin dalam prosesi adat dan spiritual. 

Peran tersebut menempatkan Bissu sebagai tokoh 

sentral di setiap prosesi adat yang melibatkan dirinya. 

Keberadaannya sudah ada sejak masa Bugis klasik yang 

dapat dilacak dalam epos terpanjang La Galigo.3 Masyarakat 

yang menganut kepercayaan tradisional menganggap seorang 

Bissu sebagai kombinasi dari semua jenis kelamin tersebut. 

Golongan Bissu mengambil peran gender laki-laki dan 

perempuan.4 Mereka dilihat sebagai separuh manusia dan 

separuh dewa dan bertindak sebagai penghubung antara 

kedua dunia.5 

Bissu  hampir ada di semua daerah atau kerajaan 

Bugis di Sulawesi Selatan karena telah menjadi bagian 

integral dari kosmologi masyarakat Bugis. Saat ini Bissu  

masih bisa kita temukan di beberapa daerah Sulawesi Selatan 

yaitu di Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, dan Segeri 

Kabupaten Pangkep. Di daerah Segeri inilah banyak berdiam 

                                                 
3 Karya sastra Bugis klasik dengan gaya bahasa sastra tinggi. La 

Galigo merupakan salah satu epos terbesar di dunia yang lebih panjang 
dari Mahabrata. 

4 Sharyn Graham, Sex, Gender, and Priests in South Sulawesi 
Indonesia (PDF). The Newsletter (29) (International Institute for Asian 
Studies, 2002): 27. 

5 Sharyn Graham, Sulawesi's fifth gender. Inside Indonesia (66) 
(Indonesian Resources and Information Program, 2001).  
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komunitas Bissu yang saat ini masih eksis di kalangan 

masyarakat meski jumlahnya kurang dari 10 orang.  

Bissu diyakini berasal dari kata “bessi’ atau 

“mabessi” yang artinya bersih, suci, tidak kotor karena 

mereka tidak berpayudara dan tidak mengalami menstruasi. 

Namun ada juga yang mengatakan bahwa kata Bissu diambil 

dari kata Bikhsu atau pendeta Budha, sehingga memunculkan  

hipotesis bahwa pernah ada pergaulan superfisial antara 

cikal-bakal tradisi Bissu dengan kelompok penganut 

Buddha.6   

Keistimewaan seorang Bissu ialah seseorang yang 

dianggap suci oleh masyarakat setempat khususnya 

masyarakat suku Bugis di Kecamatan Segeri Kabupaten 

Pangkep. Seorang Bissu adalah laki-laki yang tidak menikah 

(orang yang menahan nafsu birahinya) sehingga ia tidak 

memiliki keturunan. Bissu dianalogikan sebagai percikan 

Tuhan yang memiliki kesamaan dengan-Nya.7  

Oleh karena itu, Bissu dianggap sebagai makhluk 

yang sakral yang menjadi penyambung lidah antara 

masyarakat setempat dengan Tuhan yang mereka percayai. 

Tidak heran jika kelompok Bissu dahulu mendapat perlakuan 
                                                 

6 Christian Perlas, Manusia Bugis (Jakarta: Nalar: Forum 
Jakarata Paris, 2006), 68. 

7 Masyarakat Bissu menganggap dirinya sebagai orang yang suci 
yakni tidak beranak sebagaimana Islam memandang bahwa Tuhan tidak 
beranak. (Musafir Pababbari disampaikan pada Mata Kuliah Kearifan 
Lokal Sulawesi-selatan jurusan Perbandingan Agama UIN Alauddin 
Makassar, 2016).  
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khusus dalam eksistensinya,  sebagaimana  peran mereka 

yang  turut  menentukan  hajat  hidup masyarakat  Bugis. 

Saat ini, tidak banyak yang mengenal Bissu sebagai 

pendeta agama Bugis kuno pra Islam. Masa kerajaan pra 

Islam di tanah Bugis adalah masa kejayaan para Bissu yang 

dibuktikan dengan peran yang begitu sentral di kerajaan. 

Sehingga tidak ada kegiatan upacara adat ritual kerajaan 

tanpa kehadiran Bissu sebagai pelaksana sekaligus pemimpin 

prosesi upacara.  

Selain itu, Bissu berkedudukan sebagai penyambung 

lidah raja dan rakyat, juga diyakini sebagai separuh manusia 

dan separuh dewa dan bertindak sebagai penghubung antara 

kedua dunia yaitu, dunia atas dan dunia bawah. Hal tersebut 

diyakini karena Bissu menguasai bahasa “torilangi” (orang 

dari langit/Dewata) yang hanya dimengerti sesama Bissu dan 

para Dewata.  

Akan  tetapi,   setelah agama Islam masuk  dan  

berkembang  di  Sulawesi  Selatan,  sistem  peninggalan  

leluhur  tersebut  mengalami transformasi (perubahan besar-

besaran). Setelah masuknya Islam di Nusantara  terjadi  

pembaharuan  dan  penyesuaian  antara  budaya  lokal  

dengan budaya  Islam  itu  sendiri.   

Budaya tersebut adalah hasil pembauran yang 

bertahan sampai sekarang sebab dinilai  tidak bertentangan 

dengan budaya lokal dan sesuai dengan karakter masyarakat 
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pendukungnya atau mengandung unsur-unsur budaya Islam.8 

Namun kehadiran Bissu dengan kepercayaan lamanya masih 

terlihat sampai sekarang, sehingga di satu sisi keberadaannya 

mengundang pro dan kontra bagi masyarakat Bugis terutama 

penganut Islam fanatik. 

Eksistensi Bissu juga cenderung fenomenal di 

masyarakat karena mereka adalah bagian dari waria, dimana 

waria dekat dengan seks bebas dan isu-isu LGBT dan praktik 

kebudayan Bissu masih dipahami sesat oleh segelintir orang 

terutama ormas Islam.9 Beberapa golongan Islam 

Fundamentalis menganggap seluruh kegiatan Bissu 

bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam murni.  

Kegiatan Bissu sudah menyalahi ajaran agama Islam 

dan Bissu dianggap menduakan Tuhan  (musyrik).10 Karena 

ritual-ritual Bissu dianggap sebagai kegiatan syirik sehingga 

peranan  Bissu sebagai pendeta Bugis pra-Islam nyaris hilang 

karena upacara-upacara ritual tidak dibenarkan lagi.  

                                                 
8 Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, cet. 

ke-IV (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),7-8. 
9 Salah satu contoh kasus yang pernah mereka alami yaitu pasca 

kemeredekaan di tahun 1960 an mereka diburu oleh gerombolan Kahar 
Muzakkar karena dianggap sesat. Hal serupa juga pernah terjadi di 
beberapa tahun terakhir ketika Bissu melakukan sebuah acara adat di 
Kabupaten lain. Tiba-tiba ada segerombolan ormas Islam (FPI) yang 
datang menghacurkan acara tersebut. Anggapan bahwa Bissu adalah sesat 
memang membekas di sebagian orang terlebih lagi orang di luar sana, dan 
kehidupan mereka juga terancam karena isu-isu LGBT yang membuat 
mereka terdiskrimanasi.   

10 Halilintar Lathief, Bissu: Pergulatan dan Peranannya di 
Masyarakat Bugis, cet. Ke-1 (Makassar: Desantra, 2004) 69. 
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Namun, di satu sisi komunitas Bissu dipandang 

sebagai kelompok yang memiliki pengaruh kultural di 

masyarakat Bugis khususnya di Segeri. Bissu yang masih 

bertahan sampai sekarang, merekalah yang memimpin ritual 

kebudayaan sebagai salah satu kebutuhan masyarakat. 

Terbukit hingga kini, ritual kebudayaan Bissu masih 

tetap dilaksanakan setiap tahunnya yaitu upacara Mappalili. 

Pada masa lampau pelaksanaan upacara ritual Mappalili 

dipelopori oleh kaum bangsawan dan hartawan Bugis di 

Segeri. Semua kalangan masyarakat berkumpul dan 

Mappalili dilaksanakan sangat meriah dan hikmat. 

 Walaupun sedikit mengalami pergeseran, tetapi Bissu 

masih nampak mempertahankan tradisi leluhur mereka 

dengan gigih. Begitu juga antusias masyarakat setempat 

untuk tetap melaksanakan upacara ini yang dilaksanakan 

setahun sekali sebagai tanda dimulainya mengerjakan sawah 

untuk bertanam padi.11  

Menurut Durkheim sebagaimana yang dikutip oleh 

Sanderson bahwa ketika berkumpul bersama dalam suatu 

ritual, orang-orang secara terbuka mengeratkan kembali 

keterikatan mereka antara yang satu dengan yang lainnya 

sebagai suatu keseluruhan. Durkheim lalu menyimpulkan 

bahwa ritualistik agamalah yang paling penting karena 

                                                 
11 Goenawan Monoharto dkk, Seni Tradisional Sulsel (Makassar: 

Lamacca Press, 2005), 44. 
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melalui rituallah kekuatan mengikat komunitas itu 

disimbolkan.12 

Walaupaun kepercayaan Bissu mengalami pergeseran 

karena harus beradaptasi dengan kondisi sekarang, tetapi 

kepercayaan tersebut tidak hilang begitu saja. Artinya magis 

religius orisinal mereka masih tetap dipertahankan walau 

dengan terpaksa mereka melakukan berbagai alasan dan 

kompromi untuk menyelamatkan komunitasnya, sehingga 

sinkritisme telah terjadi di kalangan para Bissu.13  

Sinkretisme berusaha menyatukan perbedaan-

perbedaan dan pertentangan-pertentangan yang signifikan 

antara beberapa paham yang berlainan. Paham di sini bisa 

berupa aliran, kepercayaan, bahkan agama. Jika paham 

tersebut diterapkan sebagai sarana bertoleransi antar umat 

beragama, maka yang terjadi selanjutnya adalah terbentuknya 

masyarakat yang harmonis karena terwujudnya keserasian 

dan toleransi antar mereka.  

Namun, apabila nilai yang dihasilkan membawa hal 

yang negatif maka akan terjadi ketegangan yang dapat 

memicu terjadinya konflik. Hal Inilah yang terjadi di daerah 

Segeri, sebagian masyarakat ada yang mempertahankan 

tradisi Toriolong (orang terdahulu) dan ada juga yang sudah 

                                                 
12 Stephen K. Sanderson Makrososiologi, Sebuah Pendekatan 

Terhadap Realitas Sosiologi, terjemahan oleh Farid Wajidi, dkk, cet. Ke-
2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Gersada, 2011), 555. 

13 Halilintar Lathief, Bissu: Pergaulatan dan Peranannya di 
Masyarakat Bugis, 4. 
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tidak meyakini tradisi tersebut. Sehingga dampaknya adalah 

eksistensi Bissu nyaris hilang dan nilai-nilai yang mereka 

terapkan dari dulu sekarang mengalami pergeseran di 

masyarakat. 

Beberapa upaya harus ditempuh oleh Bissu agar 

mereka tetap bisa bertahan. Bukan hanya secara fisik, tetapi 

nilai-nilai yang mereka anut dan perannya di masyarakat  

harus tetap ada. Karena Bissu masih memiliki peran sentral di 

ranah tertentu. Dengan memanfaatkan peran tersebut, Bissu 

bisa survive di masyarakat. Bissu memiliki berbagai modal 

yang mereka pakai di masyarakat agar perannya tidak hilang 

demi terciptanya hubungan timbal balik antara masyarakat 

dengan Bissu. 

Bissu sebagai golongan minoritas, berusaha untuk 

selalu berdaptasi agar bisa mempertahankan diri bukan hanya 

penyesuaian fisik melainkan yang lebih kompleks. Meskipun 

di satu sisi menuai kontroversi. Sehingga berdasarakan latar 

belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian tersebut 

dengan judul “Strategi Bertahan Hidup dan Pola Adaptasi 

Bissu Bugis dalam Membangun Harmonisasi di Masyarakat 

Segeri Kabupaten Pangkep”. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas  maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana strategi Bissu dalam mempertahankan 

eksistensinya di masyarakat Segeri Kabupaten 

Pangkep ? 

2. Bagaimana pola adaptasi keagamaan dan Cultural 

Bissu membangun harmonisasi di masyarakat Segeri 

Kabupaten Pangkep ?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

  Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk 

mengetahui strategi Bissu dalam mempertahankan 

eksistensisnya di masyarakat. Dengan memanfaatkan 

berbagai modal yang dimiliki oleh Bissu di masyarakat dalam 

bersaing pada sebuah ranah-ranah tertentu yang akan 

menghasilkan praktik di masyarakat. Agar fungsi Bissu tidak 

hilang di masyarakat dengan mengaplikasikan teori (habitus x 

modal) + ranah = praktik sebagai satu kesatuan yang 

dipelopori oleh Pierre Bourdieu. 

  Kedua adalah untuk menelusuri keberadaan Bissu 

secara historis dan antropologis, terkait pola adaptasi 

keagamaan dan cultural Bissu dalam mempertahankan 

perannya di masyarakat dengan mengaplikasikan analisis 

Talcott Parsons dalam teori struktural fungsional. Dalam teori 

ini, Parsons menjelaskan tentang empat fungsi imperatif 

dalam sebuah sistem yang menjadi satu kesatuan yang diberi 
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skema yaitu Adaptation, Goal attainment, Integration, 

Latency (AGIL).14  

  Parsons juga menjelaskan bahwa masyarakat adalah 

sebuah sistem sehingga dalam masyarakat harus ada empat 

fungsi AGIL untuk tetap memposisikan masyarakat dalam 

keadaan stabil atau bergerak ke arah mempertahankan 

keteraturan diri atau social equilibrium.15 

  Adapun kegunaan penelitian ini, diharapkan mampu 

membantu masyarakat khususnya para akademisi untuk 

menambah khazanah intelektual, khususnya dalam bidang 

ilmu sosial, budaya dan ilmu keagamaan. Bissu sebagai salah 

satu warisan budaya lokal di Indonesia merupakan suatu 

kekayaan yang harus dijaga oleh warga Negara Indonesia.  

  Penelitian ini sebagai bentuk dokumentasi yang 

diharapakan secara konkret dapat dipakai sebagai salah satu 

referensi bagi pengambilan kebijakan terhadap kelangsungan 

komunitas Bissu dan komunitas minoritas yang senasib 

dengan Bissu, karena mereka berhak mendapatkan 

penghargaan dan perlakuan yang adil di mata masyarakat.  

 

 

 

                                                 
14 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi 

Modern (Jakarta: Prenada Media Group, 2007),121.  
15 Proses yang terjadi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat 

dalam upaya membentuk harmoni/mencapai keselarasan interaksi sosial 
dalam suatu tatanan masyarakat yang heterogen (multi etnis). 
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D. Kajian Pustaka 

   Berdasarkan penelusuran  penulis  terhadap  referensi  

yang  ada,  maka penulis telah menemukan berbagai referensi 

yang membahas tentang kehidupan Bissu.  Maka dari itu, 

untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap 

masalah di atas, penulis berusaha melakukan telaah pustaka, 

dengan pendekatan dan teori yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya berupa karya ilmiah, jurnal dan pembahasan 

dalam buku-buku tersebut yang secara umum dan ringkas, 

diantaranya sebagai berikut: 

   Pertama adalah: “Keberagamaan Gender di 

Indonesia”, buku ini merupkan tulisan dari Sharyn Graham. 

Ia melakukan penelitian mengenai gender di Sulawesi Selatan 

pada tahun 1998 dengan menggunakan metode etnografi. 

Sharyn Graham secara terperinci menjelaskan dengan 

spesifik mengenai gender di Sulawesi Selatan dengan 

perkembangannya.  

  Dalam buku tersebut Sharyn mengkalasifikasikan ada 

5 gender yang ada di suku Bugis yaitu laki-laki, perempuan, 

calabai, calalai, dan Bissu. Sharyn mengamati kehidupan 

dan peran para pelaku gender dalam aktivitas mereka secara 

serius, termasuk ritual-ritual yang dilakukan individu yang 

berasal dari masyarakat berstatus rendah, antara lain upacara 
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pernikahan, parade pakaian, festival budaya, kutipan-kutipan 

Islam dan ritual-ritual perdukunan.16 

  Penelitian kedua yang berhubungan dengan penelitian 

ini adalah “Peran Bissu Pada Masyarakat Bugis”. Penelitian 

yang dilakukan oleh Muh. Said dimaksudkan untuk  

mengetahui  tentang  peran  Bissu  pada  masa kerajaan 

(sebelum Islam dan setelah Islam) di Sulawesi Selatan, dan 

kehidupan  ritual  Bissu  setelah  masa  kemerdekaan.  

Penelitian  ini  juga bersifat analisis historis. 

  Hasil penelitian tersebut adalah Bissu sebagai 

pelaksana ritual kerajaan pada masyarakat Bugis kuno, 

posisinya sebagai penyambung (pengkomunikasi)  antara 

masyarakat dengan  Dewata  yang dilafazkan dengan bahasa  

to riolo.  Bissu  memegang peranan penting di setiap 

seremoni adat di kerajaann sebab mereka adalah pelayan raja, 

dan juga sebagai pengabdi di masyarakat.  

  Setelah agama Islam dianut oleh orang Bugis, peranan  

para  Bissu  digantikan  oleh  Puang  kali  (kadhi).  Bissu  

yang  mempercayai kesaktian  Arajang  menjadi  tertuduh  

penganut  komunis,  mereka  dianggap  tidak beragama, 

melakukan perbuatan syirik serta dianggap penganut 

animisme.17 

                                                 
16 Sharyn Graham Davies, Keberagamaan Gender di Indonesia, 

cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018) 
17 Seminar Nasional “Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial  Membentuk  

Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global ”Kerjasama:  
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  Penelitian ketiga, yaitu tesis dari Shinta Febriany 

tentang “Ketubuhan dalam Pagelaran Ma’giri”. Tulisan ini 

mengenai ketubuhan Bissu dalam ritual Maggiri meliputi 

aspek yang non-teknikal, melalui pengalaman ketubuhan 

Bissu dalam mengalami pengalaman yang bersifat mental 

experience, hubungan antara dunia mental dan material yang 

dibangun Bissu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tulisan 

ini penulis juga melihat aspek dan prilaku yang ditimbulkan 

oleh Bissu sebagai respon terhadap tarian Maggiri, tarian ini 

menjadi media entrance (penghubung) para Bissu dengan 

Dewata.18 

  Penelitian keempat, yaitu tesis yang ditulis oleh 

Syamsudin tentang “Studi Fenomenologi Dinamika Psikologi 

Peran Gender Bissu”. Tulisan ini melihat fenomena Bissu 

dari sisi psikologi yang melakukan dua peran sekaligus dalam 

beberapa kegiatan seperti menjadi urane (laki-laki) ketika 

akan menjalankan perintah agama Islam dan peran gabungan 

antara urane dan makkunrai (perempuan). Begitu juga ketika 

melaksanakan ritual dan upacara dan menjadi sanro (dukun). 

  Karena hanya membahas mengenai sisi psikologis 

dari Bissu, maka dalam penelitian ini hanya  bisa melihat sisi 

                                                                                                     
Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri  Makassar  dan  Himpunan 
Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Grand Clarion Hotel, 
Makassar, 29 Oktober 2016. 

18 Shinta Febriany, Tesis “Ketubuhan dalam Pagelaran 
Ma’giri”, Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, 
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2017.  
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perasaan Bissu baik negatif ataupun positif dengan 

mengalami beberapa fase seperti, fase dimana Bissu 

membutuhkan dukungan sosial dari masyarakat, 

mendapatkan penolakan dari masyarakat dan sampai kepada 

titik dimana fase untuk mempertimbangkan apakah akan 

lanjut menjadi Bissu. Dan kemudian fase keteguhan dan 

kebanggan menjadi Bissu.19 

  Penelitian kelima, yaitu tesis yang ditulis oleh Zainal 

tentang “Bukan laki-laki Biasa: Makna Tubuh Hubungan-

hubungan Romantis dan Mitos Kecantikan Calabai di 

Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan”. Tulisan ini mengenai 

keberadaan calabai di Kabupaten Soppeng, yang dianggap 

hal yang biasa oleh masyarakat dengan melihat akar dan asal-

usul posisi calabai tradisional menuju calabai modern. 

  Pengakuan dari masyarakat membentuk sebuah relasi 

yang lebih relevan dengan perkembangan zaman, calabai 

menjadi sangat dibutuhkan untuk menjadi Indo Botting (ibu 

pengantin) dalam upacara pernikahan adat Bugis Soppeng. 

Masyarakat berelasi dan membangun hubungan kekerabatan 

dengan dukungan dari pemerintah serta praktik keagamaan 

tanpa intervensi, melaksanakan ibadah haji dan pengguna 

pernak-pernik lainnya. Hubungan asmara dan pertemanan 

serta identitas ke-calabai-an lebih diperlihatkan sebagai 

                                                 
19 Syamsuddin, Tesis “Studi Fenomenologi Dinamika Psikologis 

Peran Gender Bissu”, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 
2010. 
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eksitensi meskipun tetap tidak normal ataupun lazim dalam 

wacana normatif.20 

 Penelitian keenam adalah jurnal yang ditulis oleh Tuti 

Bahfiarti dengan Judul “Mistifikasi Bissu dalam Upacara 

Ritual Adat Etnik Bugis Makassar (Kajian Studi 

Dramaturgi)”.21 Fokus yang menarik pada studi dramaturgi 

yang dikemukakan  oleh  Goffman  pada  ritual  upacara  adat  

Bugis “Maggiri” dan “Mappalili” hasilnya adalah mistifikasi  

dalam  kajian  studi  dramaturgi dilakukan dengan cara  

menjaga  jarak  keakraban  dengan  audien dibandingkan 

dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini, aktor harus 

memiliki keyakinan bahwa audien mereka dipisahkan  

sedemikian  rupa  sehingga  kepalsuan pertunjukkan  dapat  

dicitrakan.   

Bissu dianggap sebagai  pendeta  agama  Bugis  kuno  

pra-Islam  yang  melakukan  “mistifikasi”.  Pada saat ini,  

aktor cenderung memistifikasi pertunjukkan  mereka   dengan 

membatasi  antara  hubungan  antara  diri  mereka  sendiri 

dengan audien. Teknik  yang  digunakan  adalah  membangun 

“jarak sosial” antara diri mereka dengan audiens. Aspek studi 

dramaturgi yang dilakukan oleh Bissu tersebut  dilihat  dari  
                                                 

20  Zainal, Tesis “Bukan laki-laki Biasa: Makna Tubuh 
Hubungan-hubungan Romantis dan Mitos Kecantikan Calabai di 
Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan”, Fakultas Antropologi 
Universitas Gadjah Mada, 2008. 

21 Tuti Bahfiarti, Judul “Mistifikasi ‘Bissu’ dalam Upacara 
Ritual Adat Etnik Bugis Makassar”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, 
no.2, Oktober 2011, 159. 
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panggung  depan  memainkan  peran aktor  dengan  skema  

teatrikal  pembacaan  “sure”, aksi ritual “Maggiri”.  

Sedangkan  panggung  belakang, mereka tetap  

menjalankan aktifitas  pekerjaan  mereka  sehari-hari, dan  

pengelolaan  kesan  yang  timbul  adalah  kesan  verbal dan 

non verbal. Bentuk mistifikasi dilakukan Bissu baik dalam 

kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan upacara 

adat  Bugis adalah  dengan  memistifikasi  diri  pada  saat 

pembacaan ‘sure’, mantra-mantra pada upacara ritual adat 

Bugis seperti Maggiri dan Mappalili. Tujuannya adalah 

menjaga jarak sosial agar senantiasa  dianggap  makarama  

(dianggap agung dan suci sebagai pendeta atau pemimpin 

ritual).  

 Penelitian ketujuh, adalah jurnal yang ditulis oleh 

Hary Sumange dengan judul “Menelusuri Keberadaan Bissu 

(Calabai) di Kabupaten Soppeng (telaah bacaan, cerita rakyat 

dan proses perjalanan calabai)”.22 Pada penelitian ini 

dijelaskan tentang keberadaan Bissu, (Calabai) dan 

perjalanan Calabai bahwa peranan Calabai di Kerajaan  

Soppeng  bukan  hanya  menjadi  penasehat  raja seperti yang 

ada di Kabupaten Segeri  dan  Bone,  tetapi  menjadi  raja  

(Datu  Soppeng ke 34).  

                                                 
22 Hary Sumange, Judul “Menelusuri Keberadaan Bissu 

(Calabai) di Kabupaten Soppeng (telaah bacaan, cerita rakyat dan 
proses perjalanan calabai)”, Yayasan Budaya Soppeng Sulasena, 
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2014, 55 dan 57. 
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Akan tetapi, tuntunan  agama  Islam   yang   dipahami 

masyarakat Kabupaten Soppeng, utamanya sebagai  basis  

organisasi  Muhammadiyah sangat menghawatirkan bila 

kegiatan ritual Calabai mengarah  kepada  Kemusyrikan. 

Seperti kebiasaan masyarakat pertanian melakukan Mappalili 

yang  berangsur  hilang. Namun sebenarnya masih diyakini 

oleh sekelompok masyarakat sebagai bentuk pendekatan pada 

Dewata, agar hasil panen akan melimpah.   

Kemudian tari Maggiriq merupakan rangkaian dari 

kegiatan Mabbissu yang mendapat tekanan dan terus 

berlangsung hingga berakhirnya kekuasaan Datu Walana. 

Pada saat sekarang kegiatan-kegiatan ini  mulai  bangkit  

kembali Namun bukan lagi dalam kegiatan  sakral, tetapi  

lebih  diarahkan  pada  atraksi  budaya yang digelar di 

beberapa daerah Bugis pada kegiatan-kegiatan tertentu. 

Bahkan mulai lebih dikemas dalam bentuk sajian parawisata 

di tanah Bugis. 

Berdasarkan data sebelumnya, maka penulis 

berpendapat bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis berbeda dari penelitian sebelumnya karena penelitian 

ini berfokus pada strategi bertahan hidup dan  pola adaptasi 

Bissu Bugis terutama dalam keagamaan dan cultural dalam 

membangun harmonisasi di masyarakat Segeri.  

Penelitian ini juga bersifat penelitian pengembangan, 

maksudnya adalah mengembangkan penelitian yang sudah 
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ada sebelumnya terkait penelitian-penelitian yang telah 

membahas seputar Bissu di Sulawesi Selatan. 

E. Kerangka Teori 

  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan dua 

teori yang pertama Teori  yang dipelopori oleh Pierre  

Bourdieu  yaitu  teori (habitus x modal) + ranah = Praktik, 

karena menurut peneliti teori Pierre Bourdieu relevan  untuk  

digunakan  dalam  mengkaji  tentang modal apa yang dimiliki 

Bissu sehingga masih bertahan di masyarakat hingga 

sekarang.  

  Kedua adalah teori struktural fungsional dengan 

menerpakan konsep AGIL (adaption, goal attainment, 

integration, dan latency) yang dipelopori oleh Talcott 

Parsons. Adapun penjelasan singkat mengenai kedua teori 

tersebut sebagai pisau analisis penelitian ini yakni sebagai 

berikut: 

1. Habitus, Kapital (modal) dan Ranah/Arena  

Habitus  adalah  “struktur  mental  atau  kognitif”  

yang  dengannya  orang berhubungan  dengan  dunia  

sosial.23 Dalam  berhubungan  dengan  dunia  sosial, 

individu  tidak  terlepas  dari  interaksi  dan  ruang  sosial.  

Untuk  memenuhi  syarat atau  penerimaan  secara  sosial,  

                                                 
23 Ritzer & Goodman.  Teori Sosiologi Klasik-Post Modern Edisi 

Terbaru  (Trans: Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2012. 581. 
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individu  harus  mempunyai  kapital  dalam memenuhi  

interaksi  dan  ruang  sosialnya  dengan  orang  lain.  

Kapital  menurut Bourdieu terdiri dari ekonomi, 

sosial, budaya, dan simbolik. Ranah adalah sejenis pasar 

kompetitif yang  di dalamnya  berbagai  jenis  modal  

(ekonomi,  kultural,  sosial,  simbolis) digunakan  dan  

dimanfaatkan.24 Konsepsi  atas  teori  modal  Bourdieu  

tidak  bisa  dilepaskan  dari  konsep dominasi  lainnya.  

Sehingga  pemikiran  Bourdieu  ini  ada  keterkaitan  

dengan konsep kekuasaan yang lain, yakni habitus & 

ranah (Arena).  

Habitus dalam teori sosiologi dimaksudkan  

sebagai  struktur  mental  kognitif  yang  menghubungkan 

manusia dengan dunia  sosial. Manusia dianggap  dibekali  

dengan serangkaian skema terinternalisasi yang 

digunakan untuk melahirkan persepsi, pemahaman, 

apresiasi, dan evaluasi atau kemampuan menilai terhadap 

dunia sosial.25 

Selanjutnya Ranah (arena)  disebut  Bourdieu  

sebagai  jaringan  relasi  antar posisi  objektif  di  

dalamnya.  Keberadaan  relasi-relasi  ini terpisah  dari  

kesadaran dan  kehendak  individu.  Relasi  tersebut  

                                                 
24 Ibid., 583. 
25 George  Ritzer  & Douglas  J.  Goodman, Teori  Sosiologi;  

Dari  Teori  Sosiologi Klasik  sampai  Perkembangan  Mutakhir  Teori  
Sosial  Postmodern (Yogyakarta:  Kreasi Wacana, 2009), 581. 
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bukanlah  interaksi  atau  ikatan  inter subjektif  antar 

individu.  Kedudukan  pada  arena  bisa  saja  agen,  

institusi  yang dipaksakan dalam struktur arena.26 Lebih 

lanjut disebutkan oleh Bourdieu bahwa arena bisa saja 

dianalogikan seperti arena pertempuran, dan arena 

perjuangan.  

Disebut demikian, karena arena dalam  

strukturnya  menopang  dan  mengarahkan  strategi  yang  

digunakan  oleh orang-orang  yang  menduduki  posisi  

ini  untuk  berupaya. Baik  individu,  maupun kolektif,  

mengamankan,  atau  meningkatkan  posisi  kekuasaan,  

dan  menerapkan prinsip hierarkisasi yang paling 

relevan.27 

Di  dalam ranah, “pertarungan”  sosial  selalu  

terjadi.  Siapa  saja  yang memiliki modal dan habitus 

yang sama dengan  kebanyakan individu akan lebih 

mampu  melakukan  tindakan  mempertahankan  atau  

mengubah  struktur dibandingkan dengan mereka  yang 

tidak memiliki modal. Artinya, modal di sini menjadi 

instrument penting dalam pelestarian kekuasaan politik.28 

Fungsi  modal,  bagi  Bourdieu  adalah  relasi  sosial  

dalam sebuah sistem pertukaran, yang  mempresentasikan  

                                                 
26 Ibid., 582-583 
27 Ibid., 583 
28Richard Harker, dkk., (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik; 

Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu 
(Yogyakarta: Jalasutra, 2009), xx-xxi. 
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dirinya  sebagai sesuatu  yang  langka,  yang layak  dicari  

dalam  bentuk  sosial  tertentu.   

Beragam  jenis  modal  dapat dipertukarkan 

dengan jenis modal-modal lainnya. Penukaran yang 

paling dramatis adalah penukaran dalam bentuk  

simbolik.  Sebab  dalam  bentuk  simbolik inilah bentuk 

modal-modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali 

sebagai sesuatu yang menjadi mudah dilegitimasi.29 

Berikut penjelasan  atas  kategorisasi  dari  modal  yang  

disebutkan searah dengan pemikiran Bourdieu: 

a) Modal Ekonomi 

Modal  ekonomi  adalah  sumber  daya  yang  bisa  

menjadi  sarana produksi  dan  sarana  finansial.  Modal  

ekonomi  ini  merupakan  jenis  modal yang mudah 

dikonversikan ke dalam bentuk-bentuk modal lainnya. 

Modal ekonomi  ini  mencakup  alat-alat  produksi  

(mesin,  tanah,  buruh),  materi (pendapatan  dan  benda-

benda),  dan  uang.  Semua  jenis  modal  ini  mudah 

digunakan  untuk  segala  tujuan  serta  diwariskan  dari  

generasi  ke  generasi selanjutnya.30 Contohnya, dalam 

penelitian ini adalah Bissu bekerja sebagai perias 

pengantin dami mendapatkan pendapatan sebagai salah 

satu bagian dari modal ekonomi.   

                                                 
29 Abd.  Halim, “Politik  Lokal;  Pola,  Aktor  &  Alur  

Dramatikalnya” (Yogyakarta: LP2B, 2014),109. 
30 Ibid. 
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b)  Modal Kultural   

Modal  kultural  adalah  keseluruhan  kualifikasi  

intelektual  yang  bisa diproduksi  melalui  pendidikan  

formal  maupun  warisan  keluarga,  seperti kemampuan  

menampilkan  diri di depan  publik,  kepemilikan  benda-

benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian 

tertentu hasil pendidikan formal, sertifikat (termasuk 

gelar sarjana).31 Contohnya, dalam penelitian ini adalah 

keahlian Bissu yang kebal dengan senjata tajam yang 

biasanya dipertontonkan dalam upacara atau 

pertunjukan.  

c) Modal Sosial 

 Modal sosial adalah segala jenis hubungan sebagai 

sumber daya untuk penentuan kedudukan sosial.32 

Menurut Bourdieu modal sosial ini sejatinya merupakan  

hubungan  sosial  bernilai  antar  orang.  Hal  tersebut  

bisa dicontohkan pada sebagian masyarakat yang  

berinteraksi antar kelas dalam lapisan sosial 

masyarakat.33  

Modal sosial atau sosial kapital merupakan  

sumber daya yang dipandang sebagai investasi untuk 

mendapatkan sumber daya baru. Sumber daya  yang 

digunakan untuk investasi, disebut dengan modal. Modal 

                                                 
31 Abd. Halim, Politik Lokal. 110 
32 Ibid. 
33 George Ritzer., Teori Sosiologi. 583 
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sosial cukup luas dan kompleks. Modal sosial disini tidak 

diartikan dengan materi, tetapi merupakan modal sosial 

yang terdapat pada seseorang.  

Contohnya, Bissu yang memiliki modal sebagai 

pemimpin ritual yang menjadikan mereka di ranah 

tertentu memiliki posisi tertinggi dalam masyarakat. 

Dengan  memiliki kedudukan sebagai pendeta Bugis 

kuno yang memiliki fungsi memimpin ritual yang hanya 

bisa dilakukan oleh mereka dan dibutuhkan oleh 

masyarakat,  sehingga tercipta kerja sama antara 

keduanya.  

Sebagaimana modal lain, analog dengan sistem 

produksi, kemanfaatan modal sosial juga sangat 

bergantung pada cara-cara yang diupayakan untuk 

melestarikan, memelihara, memperkuat, memperbaharui 

bila dimungkinkan, dan mendayagunakannya. 

Penyalahgunaan terhadap modal sosial, akan  

menghasilkan kerugian dan dampak negatif lainnya. 

Sebaliknya, pengurusan yang tepat, pengelolaan yang  

benar, akan menghasilkan energi positif bagi berbagai 

pihak.34  

 

 

                                                 
34 Sumarno,  dkk,  “Orientasi  Modal  Sosial  dan  Modal  

Kultural”,  Fakultas  Ilmu Pendidikan U.N.Y.”. 69-70. 
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d) Modal Simbolik 

Modal  simbolik  adalah  jenis  sumber  daya  

yang  dioptimalkan  dalam meraih kekuasaan  simbolik.  

Kekuasaan simbolik sering membutuhkan simbol-simbol  

kekuasaan  seperti  jabatan, mobil  mewah, kantor,  

prestise, gelar,  satus  tinggi,  dan  keluarga  ternama.  

Artinya  modal  simbolik  di  sini dimaksudkan sebagai 

semua bentuk pengakuan oleh kelompok, baik secara 

institusional  atau  non-institusional.   

Simbol  itu  sendiri  memiliki  kekuatan untuk  

mengkonstruksi  realitas,  yang  mampu  menggiring  

orang  untuk mempercayai, mengakui dan mengubah 

pandangan mereka tentang realitas seseorang, 

sekelompok orang, sebuah partai politik, atau sebuah 

bangsa.35 Modal simbolik yang dimiliki Bissu selain 

sebagai pendeta bugis kuno adalah gelar orang suci yang 

diberikan oleh masyarakat karena adanya nilai lebih pada 

mereka. Selain itu, Bissu juga merupakan simbol warisan 

budaya yang harus tetap dijaga.  

2. Teori Struktural Fungsional  

         Teori kedua yang diaplikasikan adalah  Teori  

Struktural Fungsional yang pencetusnya  adalah  Talcott  

Parsons. Asumsi dasar dari Teori Struktural 

                                                 
35 Abd. Halim, Politik Lokal., 110-111 
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Fungsionalisme,  salah  satu paham  atau  prespektif  di  

dalam  sosiologi  yang  memandang  masyarakat  sebagai  

satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling 

berhubungan satu sama lain, dan bagian yang  satu  tidak  

dapat berfungsi  tanpa adanya  hubungan  dengan  bagian 

yang  lainya. Kemudian,  perubahan  yang  terjadi pada 

satu bagian  akan  menyebabkan ketidakseimbangan dan 

pada giliranya akan menciptakan perubahan pada bagian 

lainnya.  

         Perkembangan  fungsionalisme  didasarkan  atas  

model perkembangan sistem organisasi yang  didapatkan  

dalam ilmu biologi. Asumsi dasar  teori  ini  ialah  bahwa  

semua  elemen  harus berfungsi atau fungsional sehingga 

masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.36 

Masyarakat  terintegrasi  atas  dasar  kesepakatan  dari  

para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan 

tertentu, yang mempunyai kemampuan mengatasi 

perbedaan-perbedaan. Sehingga masyarakat tersebut 

dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional 

terintegrasi dalam suatu keseimbangan.  

  Dengan demikian, masyarakat merupakan 

kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain 

                                                 
36 Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Prestasi 

Pustaka 2007), 48. 
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berhubungan dan saling ketergantungan.37 Teori ini 

cenderung melihat sumbangan satu sistem atau peristiwa 

terhadap sistem lain. Karena itu mengabaikan 

kemungkinan bahwa suatu peristiwa  atau  suatu sistem 

dalam  beroperasi  menentang  fungsi-fungsi lainnya  

dalam  suatu  sistem  sosial.  Secara  ekstrim  penganut  

teori  ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua 

struktur adalah fungsional bagi masyarakat. 

Fungsi  dikaitkan  sebagai  segala  kegiatan  yang  

diarahkan kepada  memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-

kebutuhan dari  sebuah sistem. Ada empat persyaratan 

mutlak yang  harus  ada  supaya  termasuk  masyarakat  

bisa  berfungsi.  Keempat  persyaratan  itu disebutnya 

AGIL. AGIL adalah singkatan dari Adaption, Goal, 

Attainment, Integration, dan Latency. Demi  

keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus  

menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni:38 

a) Adaptasi  (adaptation):  sebuah  sistem  harus  

menanggulangi  situasi  eksternal  yang gawat.  

Sistem  harus  menyesuaikan  diri dengan  

lingkungan  dan  menyesuaikan lingkungan itu 

dengan kebutuhannya. 

                                                 
37 Richard  Grathoff,  Kesesuaian antara  Alfred  Schutzdan  

Talcott  Parsons:Teori Aksi Sosial (Jakarta: kencana, 2000),  67-87 
38 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi 

Modern,121. 
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b)  Pencapain  tujuan  (goal  attainment):  sebuah  

sistem  harus  mendefinisikan  dan mencapai 

tujuan utamanya. 

c) Integrasi (Integration):  sebuah  sistem  harus  

mengatur  antar hubungan  bagian-bagian yang  

menjadi  komponennya.  Sistem  juga  harus  

mengelola  antar  hubungan  ketiga fungsi penting 

lainnya (A,G,I,L). 

d) Pemeliharaan Pola (Latency): sebuah sistem harus 

memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, 

baik motivasi individual maupun pola-pola 

kultural yang menciptakan dan menopang 

motivasi. 

        Parsons mendesain skema AGIL agar dapat 

diaplikasikan pada semua  level  sistem teorinya. Sistem 

kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan 

dengan mendefinisikan tujuan  sistem  dan  memobilitasi  

sumber  daya  yang  digunakan  untuk mencapainnya.  

Sistem  sosial  menangani  fungsi  integrasi  dengan 

mengontrol bagian-bagian yang menjadi komponennya, 

akhirnya sistem kultur menjalankan fungsi latensi 

dengan membekali aktor dengan norma dan nilai-nilai 

yang memotivasi mereka untuk bertindak.39 

                                                 
39 George Ritzer, Edisi terbaru Teori Sosiologi (Yogyakarta: 

Kreasi Wacana,2004),257. 
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 Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme  

Struktural, yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas 

dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai  

kemasyarakatan tertentu  yang  mempunyai  kemampuan 

mengatasi perbedaan-perbedaan  sehingga  masyarakat  

tersebut  dipandang sebagai  suatu  sistem  yang  secara  

fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan.  

Dengan demikian, masyarakat merupakan kumpulan 

sistem-sistem  sosial  yang  satu sama  lain  berhubungan  

dan  saling ketergantungan.  

 Teori  AGIL  (Adaptation,  Goal  Attainment,  

Integration,  dan Latency),  yang  diperkenalkan  oleh  

Talcott  Parsons,  jika  di  korelasikan dengan fenomena 

yang di teliti maka Bissu adalah bagian dari sistem 

masyarakat Bugis yang memiliki fungsi sebagai 

pemimpin ritual keagamaan pada masyarakat terdahulu. 

 Apabila mereka mampu beradaptasi dengan 

masyarakat kontemporer untuk tetap memposisikan 

masyarakat dalam keadaan stabil atau bergerak kearah 

mempertahankan keteraturan diri atau social equilibrium, 

maka akan tercipta kondisi yang damai, harmoni, dan 

tentram pada masyarakat Bugis kontemporer. 
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F.  Metode Penelitian 

1. Jenis dan Lokasi Penelitian  

 Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini 

menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan 

maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari 

orang-orang yang diteliti.40 Penulis juga melakukan 

penelitian dengan menggunakan data primer dan data 

sekunder.  

Data primer  diperoleh melalui  field Research atau 

penelitian lapangan dengan cara observasi, interview 

(wawancara) dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh 

melalui library Research atau penelitian kepustakaan, yang 

diperoleh melalui penelusuran buku-buku dan sumber bacaan 

seperti jurnal, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Penulis 

melakukan Penelitian di Kecamatan Segeri Desa 

Bontomatene Kabupaten Pangkep. 

2. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi 

Peneliti menggunakan teknik observasi untuk bisa 

mengamati keadaan masyarakat, dalam hal ini adalah 

kelompok Bissu. Bagiamana kehidupan sosial dan kegamaan 

Bissu di Segeri, cara mereka beradaptasi, berinterkasi dengan 

                                                 
40 Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana, 

2005), 166. 
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masyarakat sekitar, dan juga mengamati aktifitas keagamaan 

dan budaya (tradisi) yang mereka lakukan di Segeri. 

Kemudian fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan 

cara mengamati dan mencatat. Oleh karena itu, peneliti 

menggunakan metode observasi agar informasi yang 

didaptkan di lapangan bersifat akurat.41 

b. Interview (Wawancara)  

 Wawancara ini berguna untuk melengkapi data yang 

diperoleh melalui observasi.42 Dalam menentukan informan 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik in dept interview 

atau wawancara mendalam kepada objek penelitian. Dalam 

metode tersebut peneliti menggunakannya untuk melakukan 

wawancara khusunya kepada kelompok Bissu sebagai data 

primer dan wawancara kepada masyarakat, tokoh adat, tokoh 

agama, dan pemerintah sebagai data sekunder di Kecamatan 

Segeri. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah salah satu metode yang 

digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.43 

Dalam hal ini data-data tersebut merupakan data yang 

                                                 
41 Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 63. 
42 Ibid., 64. 
43 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.  
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bersifat tulisan atau gambar untuk mengetahui kehidupan 

Bissu secara historis dari awal keberadaanya hingga sekarang 

dan kegiatan-kegiatan apa saja yang mereka lakukan dengan 

masyarakat. 

3. Pendekatan Penelitian  

 Dalam peneltian ini, penulis menggunakan 

pendekatan interdisiplin yang memusatkan perhatian pada 

masalah-masalah sosial yang dapat didekati dari berbagai 

disiplin keilmuan sosial. Pendekatan interdisiplin sebagai 

pendekatan yang bersifat integrative (terpadu) merupakan 

pendekatan suatu konsep dari suatu cabang ilmu atau tema 

yang bahannya diorganisasi dari berbagai cabang ilmu sosial 

secara terpadu. 

 Sebagai contoh dalam penelitian ini yaitu, Bissu 

mempertahankan diri di masyarakat dengan memanfaatkan 

modal sosial dan adaptasi merupakan bagian dari pendekatan 

sosiologi. Namun dengan menggunakan pendekatan 

interdisiplin, penelitian ini bisa disoroti bukan hanya dari 

aspek sosiologi saja, tetapi dari berbagai sudut pandang ilmu 

pengetahuan.  

 Penelitian ini bisa dilihat dari aspek antropologi 

karena dalam penelitian ini penulis mengkaji Bissu dari masa 

ke masa, dan menelusuri sejarah kapan Bissu itu lahir yang 

hingga kini merupakan salah satu  bagian dari warisan 

budaya kuno di suku Bugis. Penelitian ini dilihat dari aspek 
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antropologi juga menjelaskan tentang awal kepercayaan 

Bissu dan adat istiadatnya.  

 Selain dari pada ilmu sosiologi dan antropologi, Bissu 

juga bisa dikaji melalui perpesktif gender, karena Bissu 

digolongkan sebagai gender kelima di suku Bugis. Sehingga 

penelitian ini menjadi kompleks sebagai ilmu yang 

menggunakan pendekatan interdisipliner karena banyaknya 

pendekatan keilmuan yang bisa  digunakan sebagai bagian 

dari pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan 

berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau 

tepat guna secara terpadu.  

 Penelitian ini juga meingimplementasikan konsep 

integrasi interkoneksi, yang merupakan upaya 

mempertemukan ilmu agama dan ilmu umum (sosial-

humaniora). Interaksi antara kedua disiplin ilmu tersebut 

akan memperkuat satu sama lain. Sehingga bangunan 

keilmuan masing-masing akan semakin kokoh. Misalnya 

dalam penelitian ini mengintgrasikan agama Islam dan 

budaya lokal suku Bugis. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul maka dilakukan 

analisis dengan menggunakan analisis data menurut  Miles 

dan Hubermen, yang mana analisis ini dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 
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tuntas. Adapun teknik pengolahan data dan analisi data yang 

digunakan adalah sebagai berikut:  

a. Reduksi Data  

Menurut S. Nasution reduksi adalah merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, mencari tema polanya, sehingga data lebih mudah 

untuk dikendalikan.44 Setelah semua data yang telah 

terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

maka perlu difokuskan  sesuai dengan rumusan masalah 

dalam penelitian. 

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaikan data. Dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat 

naratif. Dengan mendisplaikan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.45  

Dari penjelasan di atas, maka langkah selanjutnya 

setelah direduksi adalah mendisplaikan data, yaitu membuat 

uraian yang bersifat naratif, sehingga dapat diketahui rencana 

kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami dari data 

                                                 
44 Nasution, “Metode Penelitian Naturalistik”, 129.  
45 Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif” (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 341. 
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tersebut. Rencana kerja tersebut bisa berupa mencari pola-

pola data yang dapat mendukung penelitian ini. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapakan adalah temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada atau berupa gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas. Kesimpulan ini masih sebagai hipotesis, dan 

dapat menjadi teori jika didukung oleh data-data yang lain.46 

Dari penjelasan tersebut, maka langkah penarikan kesimpulan 

ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan, hal-hal 

yang sering timbul, yang mengarah pada penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan ini diperlukan suatu rangkaian 

yang sistematis dan saling berkaitan  antara  satu  dengan  

yang  lain,  sehingga  dapat  menggambarkan  dan 

menghasilkan hasil yang maksimum.  Untuk  itu  diperlukan  

sistematika pembahasan yang  disajikan  dalam bab  perbab.  

Adapun  sistematika  pembahasan  tersebut  terdiri dari lima 

bab yaitu sebagai berikut: 

Bab pertama yakni pendahuluan yang membahas 

antara lain: latar belakang masalah penelitian, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

                                                 
46 Ibid., 345. 
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kerangkat teori, metode, pendekatan penelitian dan 

sistematika pembahasan. Rangkaian sub bab ini dilakukan 

diawal sebagai acuan sebelum melewati tahap selanjutnya. 

Setelah penulis menguraikan mengenai Bab I, maka 

pembahasan selanjutnya adalah bab II, pada bagian ini 

penulis menyajikan gambaran umum tentang lokasi 

penelitian yaitu di daerah Segeri Kab. Pangkep Sulawesi 

Selatan. Pemaparan lokasi bertujuan mengetahui keadaan 

lingkungan tempat subjek penlitian itu tinggal.  

Kemudian dalam bab ini juga akan dibahas mengenai 

awal lahirnya Bissu, klasifikasi gender yang ada di suku 

Bugis dan kehidupan Bissu di masyarakat. Tujuannya adalah 

untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang 

lahirnya Bissu secara historis di masyarakat. 

 Pada bab III penulis membahas tentang strategi Bissu 

dalam mempertahankan eksistensinya di masyarakat. Pada 

bab ini akan dibahas bagaimana stategi Bissu dalam 

mempertahankan eksistensinya di masyarakat. Dengan 

melihat habitus Bissu dan memanfaatkan berbagai modal 

yang dimiliki oleh Bissu untuk berada pada posisi yang 

dominan di dalam suatu ranah dalam menghasilkan sebuah 

parkatik.  

Dengan mengaplikasikan peran mereka di 

masyarakat, hal ini akan membuat Bissu akan bertahan di 

masyarakat yang menciptakan hubungan timbal balik antara 
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Bissu sebagai kelompok minoritas dan masyarakat. Dengan 

mengenyampingkan konflik yang pernah terjadi di masa lalu 

atau sekarang.  

Sementara pada bab IV, penulis akan membahas pola 

adaptasi Bissu di masyarakat terutama dalam hal keagamaan 

dan Cultural Bissu dalam mempertahankan eksistensinya di 

masyarakat di Segeri Kabupaten Pangkep hingga kini. 

Dengan melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri 

dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. 

Karena bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa 

adaya hubungan dengan bagian lainnya agar tercipta 

hubungan yang harmonis dalam hal ini adalah hubungan 

Bissu dan masyarakat. Keduanya merupakan satu kesatuan 

yang tidak bisa dipisahkan. 

Selanjutnya pada bab terakhir yakni bab  V memuat 

penutup, kritik dan saran yang menguraikan kesimpulan 

terkait dengan pembahasan sebagai jawaban atas setiap 

pokok permasalahan dari penelitian.    
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada kesimpulan ini, telah ditulis beberapa jawaban 

dari rumusan masalah yang telah ditentukan  dalam bab 

pertama. Dari penelitian dan pemaparan yang telah ditulis 

pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.        Upaya maupun strategi yang telah dilakukan oleh 

Bissu untuk terus bertahan dan berperan di 

masyarakat adalah dengan memanfaatkan habitus 

masyarakat yang masih sangat mempartahankan 

status quo dalam hal ritual atau tradisi masyarakat 

terdahulu. Begitu juga dengan Bissu yang 

menggunakan beberapa modal yang mereka miliki 

sebagai strategi untuk bertahan hidup dalam 

masyarakat. Adapun modal yang mereka miliki yaitu 

yaitu pertama modal ekonomi, Bissu dalam 

memperoleh atau menciptakan modal, adalah dengan 

memanfaatkan kemampuannya dalam merias, 

menjahit dan memasak sehingga Bissu membuka jasa 

perias pengantin, tukang cukur, dan juga Bissu 

sebagai juru masak dalam sebuah hajatan. Hal itu 

menjadi sarana produksi dan finansial bagi Bissu. 
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        Kedua, modal kultural seperti pengetahuan Bissu 

tentang tradisi Bugis Makassar, dan juga Bahasa 

Torilangi yang hanya dikuasai oleh Bissu. Kemudian 

keahlian Bissu dalam menampilkan diri di depan 

publik salam pertunjukan tari maggiri. Kemudian 

modal sosialnya adalah peran Bissu sebagai 

pemimipin ritual dan jaringan yang dimiliki oleh 

Bissu untuk bisa saling berinteraksi dan bertukar 

peran dengan masyarakat terutama yang memiliki 

kuasa seperti pemerintah.  

  Perannya sebagai pemimipin ritual menjadikan 

Bissu dikenal di masyarakat dan memiliki pengaruh 

terhadap seluruh elemen masyarakat. Hubungan baik 

yang dijalin oleh Bissu dan masyarakat merupakan 

bagian dari modal sosial untuk mendapatkan 

kedudukan yang layak di mata masyarakat. 

Sedangkan modal simboliknya adalah Bissu sebagai 

bagian dari pariwisata dan salah satu ikon daerah 

yang harus dijaga fungsinya dengan baik. Bissu juga 

masih dikenal sebagai pendeta Bugis kuno yang 

masih memiliki peran penting di masyarakat.  

Dengan demikian hubungan habitus, modal, dan 

ranah bertaut secara langsung dan bertujuan 

menerangkan praktik sosial. Selain itu juga relasi 

antara masyarakat dan Bissu masih sangat kuat 
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sehingga tercipta hubungan harmonis yang akan 

mengabaikan konflik yang pernah terjadi. 

2.       Pola adaptasi Bissu di masyarakat dalam hal 

keagamaan adalah dengan mentransformasikan 

hukum Islam kedalam nilai-nilai Pangngadereng 

(adat istiadat) sebagai unsur pelengkap, sehingga 

sistem Pangngadereng menjadi Islami karena  agama 

dan budaya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. 

Masuknya agama Islam ke seluruh daerah Bugis 

melalui pintu kerajaan menjadikan Bissu juga ikut 

masuk agama Islam dan ritual kebudayaan yang 

dilakukan oleh Bissu mengalami pergeseran.  

       Selain itu, dengan menerapkan skema AGIL yang 

dipelopori oleh Talcott Parsons menjadikan Bissu dan 

masyarakat bisa saling beradaptasi dengan cara 

menggabungkan nilai-nilai agaam dan budaya agar 

tercipta harmonisasi antara Bissu dan masyarakat. 

Selain itu, tujuan ynag diharapakan adalah agar ritual 

yang dilaksanakan oleh Bissu tidak lagi sepenuhnya 

sarat dengan tradisi Bugis kuno sebelum Islam masuk. 

Tetapi dengan memasukkan nilai-nilai Islam kedalam 

budaya maka ritual tersebut  akan memiliki unsur 

yang Islami. Contohnya, mengucapkan Basmalah 

sebelum melakukan ritual dan mengganti mantra-

mantra atas nama Allah SWT. 
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  Adapun pergeseran yang terjadi dalam upacara 

Mappalili adalah upacara tersebut tidak lagi 

dilaksanakan dengan waktu yang sangat lama 

melainkan hanya 3 hari 2 malam. Ini adalah hasil dari 

negosiasi Bissu dengan seluruh elemen masyarakat 

baik itu pemerintah, toko adat dan agama agar 

Mappalili  bisa dilaksanakan. Karena masyarakat 

masih bergantung dengan ritual Mappalili sebagai 

kebutuhan mereka dengan harapan hasil panen 

masyarakat Segeri akan mendapatakn hasil yang baik. 

Dilaksanakannya Mappalili merupakan bagian dari 

latensi untuk terus memelihara dan memperbaiki 

pola-poal kultural dalam menjaga sistem yang ada di 

masyarakat agar senantiasa berfungsi satu sama lain.  

B. Saran  

 Setelah melalui pembahasan dan kajian mengenai 

Strategi Bertahan Hidup dan Pola Adaptasi Bissu Bugis 

dalam Membangun Harmonisasi di Masyarakat Segeri 

Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, maka dalam upaya 

pengembangan dan penelitian di bidang kajian selanjutnya, 

kiranya penulis perlu mengemukakan saran yaitu komunitas 

Bissu tidak diketahui sampai kapan keberadaanya karena 

jumlah populasinya semakin sedikit da juga kematian seorang 

Bissu karena usia dan panggilan Tuhan tidak bisa dihindari. 

Sehingga penulis menaruh harapan besar kepada pemerintah 
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daerah dan masyarakat khususnya di Segeri Kabupaten 

pangkep agar lebih memperduliakn keberadaan Bissu 

sebagaimana mestinya.  

Selain itu, peran Bissu di masyarakat tidak hanya 

sebatas kepentingan pariwisata, hal ini akan menghilangkan 

fungsi  Bissu yang sesungguhnya bahkan bisa menjadi bagian 

dari eksploitasi di masyarakat. Bissu seharusnya mendapat 

kesejahtreraan dan kehidupan yang layak dari pemerintah 

agar Bissu dapat hidup sejahtera  seperti di zamannya. Agar 

mereka tetap ada dan tidak hilang karena mereka adalah 

warisan budaya leluhur suku Bugis. Meski pada akhirnya, 

waktu yang akan menentukan hingga kapan komunitas Bissu 

bisa bertahan di tengah arus deras peradaban yang dinamis. 

Semoga tulisan ini bukan hanya sekedar sebagai penambah 

koleksi wairsan budaya saja, tetapi dapat menjadi refleski 

agar Bissu senantiasa mendapat perhatian lebih dari 

pemangku kebijakan. Tulisan ini juga diharpakan dapat 

memberikan kontribusi dalam ranah intelektual sebagai acuan 

untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi. 
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