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ABSTRACT
The renewal of Bungaya Agreement in 1984 was one of a guideline in managing the relationship between
the Dutch East Indies and several kingdoms in South Sulawesi. This study not only aimed to describe the
renewal of the Bungaya Agreement based on the manuscript of Addatuang Sidenreng, but also explained the
background and impacts of the agreement toward the the kingdoms being in South Sulawesi. The method used
was a qualitative research method in term of descriptive analysis through history and filology approaches.
The study result showed that the renewal of Bungaya Agreement not only facilitated the government of the
Dutch East Indies in restoring the position and power of its colonial government in South Sulawesi, but also
gave it opportunity to interfere the internal affairs of the kingdoms in South Sulawesi. Therefore, the renewal
of Bungaya Agreement was very beneficial for the Dutch government and very detrimental for the kingdoms
in South Sulawesi, so it became the cause of conflicts between the two parties in its establishment.
Keywords: Renewal, Bungaya Agreement, and manuscript.
ABSTRAK
Pembaharuan Perjanjian Bungaya 1824, merupakan salah satu perjanjian yang menjadi pedoman dalam
menata hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Kajian
ini bukan hanya bertujuan menjelaskan pembaharuan Perjanjian Bungaya berdasarkan manuskrip Addatuang
Sidenreng, melainkan juga tentang latar belakang dan implikasi perjanjian itu terhadap kerajaan-kerajaan di
Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian sejarah dan filologi.
Hasil kajian menunjukkan bahwa pembaharuan Perjanjian Bungaya tidak saja melapangkan pemerintah
Hindia Belanda dalam memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan pemerintahan kolonialnya di wilayah
ini, tetapi juga memberi peluang kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mencampuri urusan dalam negeri
kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pembaharuan perjanjian ini sangat menguntungkan
bagi pemerintah Belanda dan amat merugikan terhadap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, sehingga
menjadi penyebab terjadinya konflik antara kedua belah pihak dalam perkembangan selanjutnya.
Kata kunci: pembaruan, Perjanjian Bungaya, dan manuskrip.

PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-undang No. 5
Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan,
bahwa objek pemajuan kebudayaan meliputi
tradisi lisan, adat istiadat, ritus, manuskrip,
pengetahuan tradisional, teknologi tradisional,

seni, bahasa, permainan rakyat, dan olah
raga tradisional. Salah satu objek pemajuan
kebudayaan yang menjadi fokus dalam kajian ini
adalah manuskrip. Manuskrip merupakan naskah
(tulisan tangan) beserta segala informasi yang
terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai
sejarah dan budaya. Sebagai sumber informasi
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kesejarahan, manuskrip memuat catatan tentang
berbagai peristiwa bersejarah dan kronologi
perkembangan
masyarakat.
Manuskrip
dapat memberikan bahan rekonstruksi untuk
memahami situasi serta kondisi yang ada pada
masa kini dengan meninjau akar peristiwa
yang terjadi pada masa lampau. Demikian pula
manuskrip sebagai informasi sosial budaya,
di dalamnya terkandung catatan-catatan yang
sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial
budaya masyarakat.
Manuskrip Addatuang Sidenreng bukan
hanya dapat memberikan informasi tentang
berbagai peristiwa bersejarah pada masa
lampau, melainkan juga dapat memberikan
keterangan menyangkut kehidupan sosial
budaya masyarakat pada masa lalu sampai
kini (Latif, 2014:16). Bahkan manuskrip ini
merupakan kumpulan catatan berupa hasil tulisan
tangan yang sarat makna, karena di dalamnya
terkandung ajaran-ajaran moral dan etika,
filsafat, keagamaan, persatuan dan kesatuan,
berbagai macam pengetahuan tentang alam
semesta, kesejarahan, dan unsur-unsur lainnya
yang mengandung nilai-nilai luhur. Oleh karena
itu, perlu dilakukan transliterasi dan terjemahan
serta telaah atau kajian terhadap manuskrip
Addatuang Sidenreng. Baik untuk mengungkap
nilai-nilai luhur warisan budaya bangsa, maupun
untuk menginformasikan atau mempublikasikan
hasil kajian kepada masyarakat luas. Upaya ini
mempunyai arti penting, baik dalam membangun
saling pengertian dan keharmonisan di antara
berbagai suku bangsa di seluruh pelosok
Indonesia maupun dalam pemajuan kebudayaan
Indonesia.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka yang
menjadi fokus perhatian tidak hanya melakukan
transliterasi dan terjemahan manuskrip
Addatuang Sidenreng, tetapi juga diarahkan
pada pembaharuan Perjanjian Bungaya yang
terkandung dalam naskah tersebut. Sehubungan
dengan itu, maka yang menjadi persoalan
dalam kajian ini adalah: (1) bagaimana latar
belakang pembaharuan Perjanjian Bungaya? (2)
bagaimana pembaharuan Perjanjian Bungaya

berdasarkan manuskrip Addatuang Sidenreng?
(3) bagaimana implikasi pembaharuan
Perjanjian Bungaya terhadap kerajaan-kerajaan
di Sulawesi Selatan? Oleh karena itu, kajian ini
tidak hanya bertujuan melakukan transliterasi
dari aksara lontara ke aksara latin dan terjemahan
dari bahasa Bugis ke bahasa Indonesia tentang
pembaharuan perjanjian tersebut. Melainkan
juga bertujuan menelaah isi dan nilai-nilai yang
terkandung dalam pembaharuan Perjanjian
Bungaya berdasarkan manuskrip Addatuang
Sidenreng sebagai penguatan kajian, latar
belakang dan implikasi pembaharuan perjanjian
itu tidak dapat diabaikan dalam memahami
dinamika kesejarahan Sulawesi Selatan.
Kajian ini menggunakan manuskrip
Addatuang Sidenreng sebagai sumber data yang
utama. Manuskrip atau yang lebih dikenal di
Sulawesi Selatan dengan lontara ini diperoleh
dari Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
Naskah lontara ini mulai ditulis di Pallanro, di
Bola Cammingngē (rumah yang dindingnya
dari kaca) pada hari Ahad, 4 Zulhijjah 1241
H (1825), tahun PA. Pada halaman pertama
manuskrip ini disebutkan bahwa Addatuatta’
Wē Mari bersama Daēng Mamala mulai
menulis lontara ini dan sebagai pengganti
dirinya Addatuatta. Lontara ini terdiri atas 273
halaman dan setiap halaman berisi rata-rata 33
baris, serta menggunakan kertas folio.
Manuskrip Addatuang Sidenreng mengandung berbagai aspek sejarah dan budaya, salah
satu di antaranya adalah pembaharuan Perjanjian
Bungaya.1 Sesungguhnya perjanjian ini telah
diuraikan secara singkat oleh sejumlah pakar
dan peneliti. Misalnya, Abd. Latif (2012), yang
Selain pembaharuan Perjanjian Bungaya, lontara
ini juga mengandung berbagai informasi yang
penting, di antaranya masa pendudukan Inggris di
Sulawesi Selatan, syarat hakim memutus perkara,
hukum cukai menurut Ammana Gappa, perjanjian
Sidenreng dengan kerajaan lain, perbatasan Sidenreng
dengan kerajaan sikitarnya, pinjam peminjam,
pelantikan raja, ketetapan hukum di Sidenreng,
daerah vassal atau taklukan, pembaharuan Limae
Ajatappareng, pesan Datu Sidenreng, adat kebiasaan
di Sidenreng, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1
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mengkaji tentang Konfederasi Ajatappareng
1812-1906. Kajian ini bertujuan menganalisis
dinamika politik di Konfederasi Ajatappareng,
baik sebelum maupun setelah kekuasaan Inggris
dan Belanda di Sulawesi Selatan. Kajian yang
memadukan sumber lokal (lontara) dengan
sumber arsip ini sangat membantu dalam
memahami kehidupan sosial dan budaya politik
orang Bugis, terutama dinamika kesejarahan di
wilayah Ajatappareng. Namun, tidak diuraikan
pembaharuan Perjanjian Bungaya sebagai
hal yang penting dalam menjelaskan tentang
konflik dan dinamika politik yang mewarnai
hubungan antara pemerintah Hindia Belanda
dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.
Pembaharuan Perjanjian Bungaya juga
diuraikan secara singkat oleh Mattulada
pada salah satu sub bab dalam buku Sejarah,
Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi
Selatan (1998). Selain menguraikan tentang
dinamika politik yang terjadi ketika itu, beliau
juga mengungkapkan secara garis besar isi
perjanjian tersebut berdasarkan versi bahasa
Belanda. Ia tidak menguraikan implikasi
pembaharuan Perjanjian Bungaya. Selain itu,
Edward L. Poelinggomang juga menguraikan
secara singkat tentang pembaharuan Perjanjian
Bungaya pada salah satu sub bab dalam buku
Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1. Latar belakang
dan implikasi pembaharuan Perjanjian Bungaya
juga tidak diuraikan secara lengkap. Pemerintah
Hindia Belanda menyebut perjanjian itu dengan
“Vernieuwd Bongaisch Contract” (Kontrak
Bungaya yang diperbaharui). Dalam hal ini,
antara pemerintah Hindia Belanda dan kerajaankerajaan di Sulawesi Selatan mempunyai
kedudukan yang tidak setara.
Jika kita mengkaji sumber-sumber lokal
di Sulawesi Selatan yang disebut lontara,
termasuk manuskrip Addatuang Sidenreng
menunjukkan adanya penafsiran yang berbeda.
Sebab kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan
menyebut kesepakatan itu dengan pembaharuan
Perjanjian Bungaya, sehingga antara pemerintah
Hindia Belanda dan kerajaan-kerajaan di
wilayah ini mempunyai kedudukan yang setara.
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Perbedaan penafsiran terhadap perjanjian itulah
yang sering menimbulkan konflik antara kedua
belah pihak dalam perkembangannya. Oleh
karena itu, kajian terhadap naskah pembaharuan
Perjanjian Bungaya penting dilakukan. Sebab
bukan hanya dapat menjelaskan perjanjian
itu bersadasarkan manuskrip lokal (lontara),
melainkan juga tentang latar belakang dan
implikasi perjanjian tersebut. Selain itu,
pembaharuan Perjanjian Bungaya juga tidak
dapat diabaikan dalam memahami dinamika
kesejarahan dan relasi kekuasaan antara
pemerintah Hindia Belanda dengan kerajaankerajaan di Sulawesi Selatan.
METODE
Kajian ini merupakan penelitian kualitatif
yang bersifat deskriptif analisis dengan metode
penelitian sejarah dan filologi. Metode penelitian
sejarah digunakan untuk menjelaskan suatu
persoalan berdasarkan perspektif sejarah yang
meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi,
dan historiografi. Data-data yang berhasil
dikumpulkan dianalisis melalui tahapan kritik
sumber, sehingga menjadi suatu fakta. Lalu
fakta-fakta diinterpretasi dan dikorelasikan
antara satu fakta dengan fakta lainnya, sehingga
menjadi narasi sejarah yang bersifat deskriptif
analisis (historiografi).
Selain itu, kajian ini juga menggunakan
metode penelitian filologi, yaitu menjadikan
manuskrip lokal atau lontara sebagai sumber data.
Kajian filologi bukan hanya dapat menjelaskan
apakah sebuah manuskrip asli atau salinan dan
kapan manuskrip itu mulai ditulis. Melainkan
juga dapat membatu memahami makna
dalam satu kalimat atau paragrap pada sebuah
manuskrip (Latif,2014: 3). Untuk memahami
kandungan manuskrip Addatuang Sidenreng,
terlebih dahulu dilakukan alih aksara dari aksara
lontara ke huruf Latin, dan menterjemahkan
dari bahasa Bugis ke bahasa Indonesia, serta
menganalisis untuk memahami kandungan
teks pada konteksnya. Oleh karena sangat
penting memahami konteks atau situasi yang
menyebabkan terjadinya isu yang tertulis dalam
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teks-teks lokal (Andaya,2010:19-20). Situasi
yang dimaksud adalah latar belakang, dinamika
kesejarahan, budaya, dan tujuan sebenarnya yang
mempengaruhi dan menyebabkan manuskrip itu
ditulis. Pemahaman yang kuat tentang semua ini
akan membantu para pengkaji untuk memahami
apa yang tertulis dalam manuskrip lokal.
PEMBAHASAN
Latar Belakang Pembaharuan Perjanjian
Bungaya
Serah terima kekuasaan atas wilayah
koloni Makassar dan Daerah Bawahannya
(Makassar en Onderhoorigheden) dilakukan
oleh Pejabat Gubernur Inggris, D. M. Dalton
(1815-1816) kepada Komisaris Belanda, Peter
Theoderus Chasse (mantan Gubernur Makassar
pada 1800-1808). Upacara serah terima
berlangsung di Makassar pada 7 Oktober 1816
(Sumber Arsip,1854:174).2 Setelah mengambil
alih kembali kekuasaan tersebut, pemerintah
Hindia Belanda diperhadapkan dengan sikap
sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan, seperti
Kerajaan Bone, Suppa, dan Tanete yang
menolak kembalinya Belanda.
Penolakan Kerajaan Bone, Suppa, dan
Tanete, mulai tampak ketika Komisaris Belanda,
Peter Theoderus Chasse yang didampingi oleh
Letkol Bischeff dan Kapten Laut Dieta tiba di
Makassar untuk menerima penyerahan kekuasaan
dari pihak Inggris. Sebab pada upacara serah
terima itu, hanya sebagian penguasa kerajaan
yang datang menghadiri undangan Belanda,
seperti Kerajaan Gowa, Sidenreng, Soppeng,
dan Konfederasi Turatea. Bone, Suppa, Tanete,
dan kerajaan-kerajaan di Mandar menolak
menghadiri undangan Belanda. Kerajaan Bone
misalnya, hanya mengirim utusan ke Makassar
untuk menyampaikan selamat datang kepada
Komisaris Belanda. Melalui utusan itu, Bone
menjanjikan kerja sama dalam kemitraan setara,
seperti kerja sama antara VOC dengan Bone pada
Namun sumber lain menyebutkan bahwa serah
terima itu berlangsung pada 25 September 1816
(Poelinggomang, 2002:56-57).
2

masa kekuasaan La Tenritatta Arung Palakka.
Bone juga menuntut supaya diperlakukan
sebagai ketua persekutuan kerajaan-kerajaan
sekutu dan menghendaki agar semua kerajaan
yang akan berhubungan dengan pemerintah
Hindia Belanda harus melalui perantaraan raja
Bone (Sumber Arsip,1854:175; Kadir, 1978: 51).
Komisaris Chasse menolak dengan tegas
tuntutan Bone tersebut. Bahkan ia menuntut
agar Bone segera menyerahkan kembali daerahdaerah milik Belanda yang diduduki, seperti
Maros, Bulo-Bulo, Bulukumba, dan Bantaeng.
Sementara terhadap Tanete dituntut supaya
mengembalikan daerah-daerah yang diduduki,
seperti Segeri, Labbakang, dan Pangkajene
kepada Belanda (Mattulada, 1998:333; Kadir,
1978:52). Hal inilah yang menyebabkan
hubungan antara sejumlah kerajaan di Sulawesi
Selatan dengan Belanda menjadi tegang.
Sikap
berbeda
ditunjukkan
oleh
kerajaan yang telah bekerja sama dengan
pihak Inggris sebelumnya, seperti Kerajaan
Gowa dan Sidenreng. Kedua kerajaan ini
tetap memenuhi undangan dan menghadiri
upacara penyerahan kekuasaan dari pihak
Inggris kepada pihak Belanda. Bahkan pihak
Gowa yang telah memilih I Manginyarang
Karaeng Lembangparang menjadi raja Gowa
datang bersama para pengikutnya ke Makassar.
Mereka bukan hanya menyampaikan sambutan
selamat datang, melainkan juga kesetiaan
kepada pemerintah Hindia Belanda (Mattulada,
1998:334; Kadir, 1978:52). Sikap itu tentu erat
hubungannya dengan kedudukan Gowa ketika
itu yang belum pulih sepenuhnya, dan bahkan
sedang menghadapi ancaman gerakan Karaeng
Data. Selain itu, juga karena untuk melapangkan
jalan bagi suksesi kepemimpinan di Gowa.
Itulah sebabnya pengangkatan I Manginyarang
Karaeng Lembangparang menjadi raja Gowa
tidak mendapat penolakan dari pemerintah
Belanda.
Demikian pula dengan Sidenreng, salah
satu di antara kerajaan di Sulawesi Selatan
yang datang menyatakan kesetiaannya terhadap
Belanda pada upacara serah terima wilayah
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kekuasaan tersebut. Kehadiran mereka bukan
hanya bertujuan untuk memperoleh bantuan dari
pemerintah Belanda, apabila Bone mencoba
merebut kembali Parepare yang dikontrakkan
dari Inggris. Melainkan juga agar kedudukannya
di kota pelabuhan itu tetap berlanjut. Pengalihan
kegiatan perdagangan Sidenreng ke Parepare
itu telah mengakibatkan Suppa mengalihkan
persekutuannya dengan Bone dan Tanete.
Hal ini disebabkan karena Sidenreng yang
sebelumnya memanfaatkan pelabuhan Suppa
sebagai bandar niaganya, namun kemudian
meninggalkannya (Poelinggomang,2005:109).
Dengan demikian, usaha pemerintah
Hindia Belanda untuk memperkuat kembali
kedudukan kekuasaannya di Sulawesi Selatan,
belum menunjukkan kemajuan sebagaimana
yang diharapkan. Berbagai cara yang ditempuh
untuk membujuk kerajaan-kerajaan di
wilayah ini, agar mereka bersedia menerima
kembali Belanda sebagai sahabat dan sekutu,
namun tetap tidak mengalami kemajuan yang
berarti. Sebab Bone dan sekutunya tetap
memperlihatkan sikap permusuhan dan tidak
percaya lagi kepada Belanda. Itulah sebabnya
Gubernur Makassar Kolonel Jan David van
Schelle (1821-1825), yang merangkap sebagai
komandan pasukan Belanda di wilayah ini,
meminta bantuan pasukan dan senjata kepada
pemerintah Belanda di Batavia pada Oktober
1821, untuk menjalankan tindakan terhadap
kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang
tidak mau mengakui kekuasaan Belanda
(Sumber Arsip,1971:121-133; Abduh,1985:48).
Sampai awal 1824, pemerintah Hindia
Belanda belum berhasil memperluas wilayah
kekuasaannya dan menjalin kerja sama yang
baik dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi
Selatan, kecuali dengan Sidenreng dan
Gowa. Hal ini mendorong Gubernur Jenderal
Hindia Belanda, Godert Alexander Gerard
Philip Baron van der Capellen (1816-1826)
membentuk sebuah komisi pada Februari
1824, yang anggota-anggotanya terdiri atas
Van Schelle (gubernur Makassar) dan Mr.
Johan Hendrik Tobias (utusan pemerintah
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pusat di Batavia). Tugas komisi ini adalah
meneliti dan menyusun laporan mengenai
keadaan politik di Sulawesi Selatan yang akan
disampaikan kepada gubernur jenderal. Juga
mempersiapkan kunjungan Van der Capellen
ke Makassar untuk memperbaiki hubungan
politik dan ekonomi dengan para penguasa di
Sulawesi Selatan. Untuk itu diperlukan adanya
persiapan yang matang, agar dapat terjalin kerja
sama antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi
Selatan dengan pemerintah Hindia Belanda
(Poelinggomang, 2002:64; PaEni,1995:113;
Mattulada,1998:335).
Sehubungan dengan rencana kunjungan
Gubernur Jenderal Van der Capellen ke
Makassar untuk bertemu dengan raja-raja di
Sulawesi Selatan guna membicarakan perjanjian
atau kontrak baru sebagai pengganti Cappaya
ri Bungaya (Perjanjian Bungaya 1667) yang
dipandang sudah tidak dapat lagi digunakan.
Dalam manuskrip Addatuang Sidenreng antara
lain disebutkan bahwa:
Saba’ maegannana \ assilaingenna \
riwettunna Amerala \ Safilman pinru’
\ assijancingeng namungka asenna \
Kompani Balanda \ ri olo \ silaong \
tungke’-tungke’ \ arunnge \ iyyamaneng \ ri
Puloe Salebese’ iyana riaseng \ Camppae
ri Bungae \ kuaetopa \ saba’ na paimeng
\ iyanaritu \ Cappae ri Bungae\ riwinru’
\ mancaji \ assijan-cing \ riassobakeng
\ enreng assitujung \ silaong \ sininna
arunnge \ kuaena tanae \ ri Mangkasa’
\ naia arunnge \ lainnge \ ri Puloe \ ri
Selebese’ naellau-toi paimeng \ muttamae
\ ri assijan-cingannge\ ritu\ karana
maegananna \ parakara ri Cappae ri
Bungae \ ri-rampe \ ri sesenamua \ gau’e
ri bicaranna \ tana Mangkasa \ naia ritu
gaue \ maegana de’\ temmakkullena ri pake
\ wettuewe” \ saba’ kuananaro \ paduka
\ yang diparutuwang \ Goboro-nadoro
Jinirala \ rilaleng bicara \ napurana \
mabbereng parenta \ rituwang komisarisi
\ ia duwa \ ri Mangkasa \ pinrue seuwwa
\ campa \ assitujung \ riassobakenna \
Goborona-menna \ Arunnge ri Balanda
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\ to kalebbue \ silaong \ sininna arunnge
\ tungke’-tungke’ ri Puloe \ Selebese
(Lontara Addatuang Sidenreng, hlm.3).
Terjemahan
“Karena
banyaknya
perbedaannya
sewaktu Speelman membuat perjanjian
atas nama Kompeni Belanda bersama
seluruh raja-raja di Pulau Selebes yang
disebut dengan Perjanjian Bungaya yang
menjadi perjanjian persahabatan sebagai
kesepakatan bersama dengan semua
raja di Tanah Makassar. Adapun raja
yang lain di Pulau Selebes juga diminta
atau diharapkan untuk masuk dalam
perjanjian tersebut. Sebab banyaknya
perkara di dalam Perjanjian Bungaya
yang disinggung atau dimaksud, terutama
dalam mengatur tentang Tanah Makassar.
Adapun mengenai aturan-aturan tersebut
sudah banyak yang tidak bisa lagi dipakai
pada saat ini. Itulah sebabnya Paduka yang
dipertuan Gubernur Jenderal di dalam
ketentuan telah memberikan perintah
kepada kedua komisarisnya di Makassar
untuk membuat sebuah perjanjian
kesepakatan persahabatan/ persekutuan
guber-nurnya raja-raja di Belanda bersama
seluruh raja yang ada di Pulau Selebes”
Uraian tersebut menunjukkan bahwa
Perjanjian Bungaya (1667) yang menjadi
pedoman dalam menata hubungan antara
Kompeni Belanda (VOC) dengan kerajaankerajaan di Pulau Sulawesi sudah tidak sesuai
dengan keadaan yang sudah berubah. Hal
inilah yang melatarbelakangi dilakukannya
pembaharuan Perjanjian Bungaya. Untuk itu
maka dibentuklah satu “panitia persiapan” yang
dipimpin oleh Gubernur Makassar, Kolonel Jan
David van Schelle bersama Mr. J.H. Tobias,
guna menyusun agenda dan rencana materi
pertemuan antara raja-raja di Sulawesi Selatan
dengan Gubernur Jenderal Van der Capellen.
Namun sebelum pertemuan itu dilaksanakan,
garis besar materi pertemuan yang berdasarkan
keadaan sesungguhnya dari kerajaan-kerajaan

yang menerima dan yang menentang kembalinya
Belanda, harus terlebih dahulu dibicarakan oleh
panitia itu dengan kerajaan-kerajaan di wilayah
ini, sebagai berikut:
1. Mengetahui keinginan kerajaan-kerajaan
di Sulawesi Selatan tentang kepentingan
dan tuntutan masing-masing yang akan
disesuaikan dengan kepentingan rakyat
dan pemerintah Hindia Belanda.
2. Merintis upaya penentuan pembahagian
wilayah kekuasaan antara pemerintah
Hindia Belanda dengan kerajaan-kerajaan
di Sulawesi Selatan.
3. Mencari negeri-negeri atau wilayah di luar
wilayah yang sudah dikuasai oleh Belanda,
yang mungkin dapat ditempati petugas
atau pegawai Hindia Belanda untuk
memajukan perdagangan dan pertanian.
4. Meningkatkan urusan keamanan masyarakat dengan menempatkan petugaspetugas polisi Hindia Belanda, untuk
mengamankan milik orang seorang,
serta perubahan-perubahan peraturan
kepolisian yang akan diatur secara
terpusat oleh pemerintah Hindia Belanda
(Mattulada,1998: 335-336).
Materi pertemuan tersebut, kemudian
dibahas dalam pertemuan yang diselenggarakan
di Sidenreng pada Mei 1824. Hadir dalam
pertemuan itu raja dan para pembesar dari
Kerajaan Sidenreng, Wajo, dan Luwu. Komisi
diwakili oleh Tobias dan ditemani oleh M.
Francis sebagai pencatat. Sementara Bone
dan sekutunya, seperti Tanete, Suppa, dan
Konfederasi Mandar tidak hadir (Poelinggomang,
2002:64). Pada pertemuan itu, kerajaan-kerajaan
sekutu mengeluhkan larangan pelayaran ke
Maluku, persyaratan perahu, dan sulitnya
memperoleh surat keterangan berlayar. Itulah
sebabnya mereka senantiasa bergiat menentang
perdagangan Belanda daripada menjalin hubungan niaga. Menjawab keluhan itu, Tobias atas
nama pemerintah Belanda, menyatakan akan
membatalkan dua aturan yang disebut pertama
dan mempermudah pengurusan surat keterangan
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berlayar.3 Pernyataan Tobias itu melapangkan
jalan bagi sejumlah kerajaan di wilayah ini untuk
memperbaiki dan meningkatkan hubungan
niaga dengan pemerintah Belanda. Kesediaan
sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan menjalin
kerja sama dengan pemerintah Belanda inilah
yang melapangkan jalan bagi terwujudnya
pertemuan antara kedua belah pihak dalam
rangka merumuskan pembaharuan Perjanjian
Bungaya.
Pembaharuan Perjanjian Bungaya
Berdasarkan hasil pertemuan antara
pemerintah Hindia Belanda dengan kerajaankerajaan sekutu di Sidenreng, dan laporan
hasil penelitian yang dibuat oleh komisi, maka
Gubernur Jenderal Van der Capellen berangkat
ke Makassar pada Juli 1824.4 Ia mengundang
raja-raja untuk diajak berunding tentang penataan
pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi
Selatan. Sehubungan dengan
itu, Tobias
menyampaikan surat undangan kepada rajaraja di Sulawesi Selatan. Selain mengirimkan
surat, Tobias juga melakukan langkahlangkah diplomasi untuk memulihkan kembali
kedudukan kekuasaan pemerintah Belanda.
Misalnya ia berangkat ke Parepare dan daerah
Ajattapareng lainnya, termasuk ke Sidenreng
dan mengirimkan surat undangan melalui utusan
ke Suppa. Oleh karena utusannya tidak diterima,
Pembatalan larangan berniaga ke Maluku,
kemudian dicantumkan dalam Pembaharuan
Perjanjian Bungaya di Makassar, yang ditandatangai
pada 27 Agustus 1824 (pasal 14), dan (pasal
13) mengenai kesepakatan untuk bersamasama meningkatkan pengembangan tanaman
niaga penduduk (Sumber Arsip, 1971:294-297;
Poelinggomang, 2002: 64-65).
4
Tanggal yang tepat mengenai kedatangan
Gubernur Jenderal Van der Capellen di Makassar
ada beberapa sumber yang berbeda, yaitu ada yang
menyebutkan pada 4 Juli 1824 (Mattulada, 1998:
335; Patunru, dkk., 1989: 239). Sedangkan sumber
lain menyebutkan pada 5 Juli 1824 (Sumber Arsip,
1854: 178; Kadir, dkk.,1984: 52). Selain itu, juga ada
yang hanya menyebutkan pada Juli 1824 (Abduh,
dkk., 1985: 49).
3
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sehingga Tobias melanjutkan perjalanan ke
Suppa untuk menyampaikan langsung undangan
pemerintah Belanda kepada penguasa Suppa.
Namun usaha itu juga gagal karena mendapat
penolakan dari Datu Suppa (Sumber Arsip,
1854:178; Mappangara, 1996: 103).
Meskipun demikian perundingan antara
pemerintah Hindia Belanda dengan para
penguasa kerajaan di Sulawesi Selatan tetap
dilaksanakan. Dalam perundingan pendahuluan
yang dimulai pada 5 Juli 1824, ternyata hanya
sebagian yang hadir, misalnya raja Gowa,
Sidenreng, Sanrobone, Binamu, Bangkala,
Laikang, dan Buton, sedangkan raja Bone,
Tanete, Suppa, Soppeng, Luwu, dan rajaraja dari Mandar tidak hadir. Pada pertemuan
itu belum berhasil merumuskan keputusankeputusan sebagaimana yang diharapkan
oleh pemerintah Belanda. Sebab terdapat
banyak kendala yang menghadang, bukan
hanya karena keinginan Belanda memaksakan
kehendaknya, melainkan juga karena Bone
dan sekutu-sekutunya tidak dapat menerima
kembali kedatangan kekuasaan pemerintah
Belanda di Sulawesi Selatan. Itulah sebabnya
setelah beberapa hari perundingan berlangsung,
Van der Capellen mengambil keputusan untuk
melakukan penyerangan terhadap Tanete dan
Suppa (Stuer,1854: 373-389; Mattulada, 1998:
336; Abduh, 1985: 49).
Gubernur Jenderal Van der Capellen,
melanjutkan pertemuan dengan kerajaankerajaan di Sulawesi Selatan pada 30 Juli
1824, tanpa dihadiri oleh raja Bone, Tanete,
dan Suppa. Pada pertemuan lanjutan
itu, dibicarakan perubahan butir-butir
dari Perjanjian Bungaya sesuai dengan
perkembangan politik dan ekonomi. Beberapa
pasal dalam Perjanjian Bungaya dihapuskan,
seperti larangan bagi bangsa Eropa lainnya
untuk berdagang di Makassar dan larangan
bagi pelaut dan pedagang Sulawesi Selatan
melakukan pelayaran perdagangan maritim.
Atas nama pemerintah Hindia Belanda, Van
de Capellen akhirnya berhasil membuat
rumusan “perjanjian baru” (pembaharuan
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Perjanjian Bungaya) dengan kerajaankerajaan yang hadir dan bersedia menerima
pembaharuan perjanjian itu. Meskipun raja
Bone tidak menghadiri pertemuan, Bone
masih tetap dinyatakan sebagai sekutu tertua
bersama Gowa. Itulah sebabnya Bone diberi
kesempatan dua bulan untuk berpikir dan
masuk menjadi anggota persekutuan. Setelah
batas waktu dua bulan, maka kedudukannya
sebagai anggota tertua dalam persekutuan
akan dihapuskan (Poelinggomang, 2005: 112;
Mattulada, 1998: 337).
Rumusan “perjanjian baru” tersebut,
ditandatangani dan disahkan pada 27 Agustus
1824. Perjanjian itu diberi nama “Vernieuwd
Bongaisch Contract” (Kontrak Bungaya yang
diperbaharui) oleh pemerintah kolonial Belanda
(Sumber Arsip, 1971: 294; Poelinggomang,
2002: 65). Sementara kerajaan-kerajaan di
Sulawesi Selatan menyebutnya pembaharuan
Perjanjian Bungaya (Lontara Addatuang
Sidenreng, hlm: 3). Perbedaan penafsiran atas
perjanjian itu sering menimbulkan konflik
antara pemerintah Hindia Belanda dengan
kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Adapun
isi pasal-pasal pembaharuan Perjanjian Bungaya
berdasarkan manuskrip Addatuang Sidenreng,
sebagai berikut:
Parakara Mammulannge
Najajina \ assobakennge \ wali-wali
enrennge
ajancingennge\kuae
assitujunnge\maradde’\mannennungeng
\
ri pallawangenna \ Goboronameng \
Nidirilanda\silaong tungke’ tungke’ \
arunnge \ ri Puloe \ ri Salalebese’ \ engkae
ripoada \ riawana \ iyae.
Parakara Maduwae Goboronameng \
Nidirilanda \ iyana kapala\ sininna\ sobae\
iyatona jaga-iwi \ enrenge\ tulunngi \
koritu.
Parakara Matellunna
Tungke’-tungke’ sobae ritu \ de’maraja \
de’to baiccu’\ sanngadinna \ padallaowwang mui \ alena \ kuatoha \ to
masseajinnge \ angkanna mua \ kaka’ \
nakaanri’.

Parakara Mappae
Bone \ silaong Gowa \ iya kutoha \ seajing
\ pommacoa.
Parakara Malimae
Sininna sobae \ ri Goboronameng
\ Nidirilanda \ iyana ritu \ sobatoi \
risininna \ sobae \ kuae topa \ balin-na
Goboronameng \ Nidirilanda \ iyana
ritu \ balinna toi \ sinna sobae \ narekko
engka \ seuwwa bali \ naelorang \
riewa \ Goboronameng \ Nidirilanda\
temmakkulle \ pura-purai \ tenna ewa \
silaong tau tebbe \ kuae ewangeng.
Parakara Maennennge
Sininna sobae \ maelo’ni ritu \ nasangguki\
sitettongie\ nasitulut-tulung \ massituru’
\ rigadang \ napowasennge \ tanana \
enrennge poasennge \ tungke’tungke’ \
wanu-wanna \ kuaetopa \ ri pattakaseng
tanana \ pada ri pattentuang mui \ matu’ \
masiga’-masiga’.
Parakara Mapitue
Rekkua \ engka assisalangenna \ ri
pallawangenna \ tungke’-tungke’ \ arung
sobae \ ritu \ majeppu’ ripettui matu’ \
ri Juppandang \ ri olona \ pabbicarae\
iyanaritu\ assipulungen-na \ sinin-na
sobae \ iya engkae\ tudang ribicarae \ ritu
\ tomarajae \ ri Mangkasa \ kapala \ ri
assipu-lungenna\ bicarae \ sininna sobae
\ narekko engka baressewwanna \ arunnge
ritu \ teppaulle \ alena \ lao tudang ri
bicarae makkulle mui \ nasuro \ sulle alena
Parakara Maruwae
Maelo’ni ritu \ sininna \ arung ripoadawe
\ taro seuwwa tau \ monro ri Juppandang
\ seitta-ittana \ maka makkulle \ pettuiwi
\ assisala-salang\ baiccue \ rigau’na \
abbalu’-balukennge \ iyyaregga ri lainna
ritu
Parakara Maserae
Sininna sobae ritu \ mangakui \ ma’janci toi
\ temmakkulle \ pura-purai \ sitenrowang
musu’ \ padanna soba \ narekko\ engka
assisalasalan-na \ nawawai \ bicaranna
ritu\ lao ri olona bicarae\ ri assipulungenna\
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sobae \ ri Ujuppandang \ nagiagi muni \
apettunna \ iyana ritu\ naolai\ naniginigi
\ majjalekkaiwi \ adaewe \ iyana ritu \ jaji
bali \ ri sininna sobae.

\ to maegae \ bara’ kuwammeng toi
namasumpu’\ wanu-wae \ Goboronameng
\ Nidirilanda \ ma’janci \ siulle-ullena \
tulunngi \ ri gaue \ ritu.

Parakara Maseppuloe
Iya gau’na \ saisa’ \ kuro mai \ ri
Salebese \ marepei \ napogau’ \ mpunoe
\ tau \ namungka nao-laina mua \ hawa
\ napessunna \ mareppe’ toi \ napogau’\
iya mutoha \ sappari alena \ alempurenna \ naiyya wettuewe \ maelo’ni
ritu \ ri pateddeng \ gau’ makkuwae \ na
arunngena \ tungke’-tungke’ \ pada passu’
\ parenta \ ri lalenna \ tanana\ temmakkulle
purapurai \ ri tokkong \ waramparang \
toppunoenngi \ padanna tau \ naniginigi \
pogaui \ gau’ makkuwae ritu \ majeppu’ ri
pakennai mui \ sia’ hukung \ padae toha \
engkae \ ri poada \ ri laleng korang \ nae
arunnge mua \ silaong to mabbicarae \
riwanuwae \ sitinaja bicarai \ enrennge \
hukunngi \ gau’ asiuno-unonnge.

Parakara Maseppuloe Eppa’
Sininna \ to monroe \ ri tanana \ arung
sombae \ tungke’-tungke’ \ ri palaloi \ lao
dangkang \ ri arini kega-kega \ wanuwa
\ naiyya kia \ ri elorenngi \ mala ca’ \ ri
Goboronameng \ Nidirilanda \ ri lalenna
\ Puloe \ ri Salebese’ \ temmakkulle
pura-pura toi \ tenna olai \ ade’na \
padangkannge \ nawe ri beae \ pekkogi
napparen-tannge \ Goboronameng \
Nidirilanda.

Parakara Maseppuloe Seddi
Sininna \ arung sobae \ majjanci \
temmakkulle pura-purai \ nacalla \
paccalla barasseuwwanna\ solangi-enngi \
lanro alena \ tauwwe \ karana majeppunna
\ maccalla mak-kuwae ritu \ nasolangiwi \
tau tebbee \ narai toi \ akkasi-asingennge.
Parakara Maseppuloe Dua
Aja’ purapura\ naripancaji\ assisalasalang\ rigau’na \ pakennaienngi \ paccalla
\ mau majae \ naiyya to pogaue \ ja’ \ ritu\
naiyya assijancin-ngewe\ niginigi pogau’\
ja’ \ majeppu’ ri hukunngi matti’ ri lalenna\
wanuwa \ naonroie \ pogau’ ja’ \ naiyyakia \
temmakkulle pura-purai \ tenna puwadang
\ puwanna \ tauwwe ritu \ nasanngadinna
\ Saranie \ temmakkulle purapurai sia \
ri pakennai \ paccalla \ sanngadinna \
padanna topa sia \ Sarani \ callai.
Parakara Maseppuloe Tellu
Sininna arunnge \ siulle-ullena mana \
suroi to maeganna \ mattanetta-neng\
agi-agi muni makkulle \ ridang-kangeng\
kuwami \ aja’nama-serro egging \ kasiasi

Parakara Maseppuloe Lima
Kuwami \ nakkulle jaji \ iyya iyyana \ pura
ri rampe \ ri lalenna\parakara seppuloe
tellu \ kuwwae parakara \ seppuloe eppa\
Goboronameng\ Nidi-rilanda\ makkullei \
kuwasa \ pinru’ loji \ ri onro \ naelorie \
naiyakia \ siturui \ arung punnaienngi \
tanae \ ritu \ natulung toi \ agi-agi \ maelo’
nawinru’ loji\kuwae topa\ rito napaj-jamae
\ naiyya kia Goboronameng \ Nidirilanda
\ nawajai \ angke’na \ napessaroi toi \ to
napajjamae ritu.
Parakara Maseppuloe Enneng
Kuwami nasioang\enrennge\ nas-siessereng pulana\assiatinna\ Goboronameng \
Nidirilanda \ silaong soba-sobae\ naiyya
sininna \ sobae \ maelo’ni ritu \ mangaku
\ temmak-kulle pura-purai \ tarima
utusang \ iyya regga \ sure’\ rijinisi’ tau
pute lainnge \ iyya regga tau lotong \ temmakkulle toi \ soba-sobae ritu \ mas-suro
\ utusang \ iyya regga maddeatu sure’ \ ri
jinisi’ \ pura ri poadae ritu\ sanngadinna
\ naisseppi Goboro-nameng \ Nidirilanda.
Parakara Maseppuloe Pitu
Sininna balancana Goboronameng \ Nidirilanda \ ri seseowang mpula-weng \kuwae
salaka\ kuwae tem-baga\ iyya iyyana muni\
lakue \ ri Tana Jawa\temmakkulle purapura toi \ tellaku \ ri Puoe \ ri Salebese’.
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Parakara Maseppuloe Aruwa
Sininna arunnge \ tungke’-tungke’\
padapatettong memenngi \ seuwwa\
sulleenngi\ri akkarungenna \ matu’ \
narekko matei \ kuwami \ aja’ nama-rota
matu’\ ri munrinna \ naiyya tau ri poadae
ritu \ maelo’ memenni \ ri pakkeasenngi
\ aseng ri asennge \ arung malolo\
nalolongeng memettona horoma’\ pekkogi
\ horoma’ nalolongennge \ poasengnge
\ arung malolo \ pada tosa ri wanuwa
lainnge \ iyyanaewae \ massomba \
Goboronameng\ Nidirilanda \ narekko purani patettong \seuwwa \ arung
malolo \ mae’loni ritu \ napasab-biang \ ri
Goboronameng \ Nidirilan-da \ enrennge
topa ri sininna\ sobae\ narekko engka
\ saba’na\ natongeng\ tenna ripoji \ ri
seuwwae \ arung malolo \ ritu \ iyyana
ritu \ arunnge \ silaong tomabbicarae\
ri wanuwanna \arung maloloe ritu \
temmakkulle pura-purai \ tenna olai \ ri
elo’nae \ Goboronameng \ Nidirilanda\
enren-nge topa \ ri elo’nae \ sininna sobae.
Parakara Maseppuloe Asera
Temmakkulle purapurai \ ri seuwwae \
arung \ muttama’ \ mancaji somba \ ri
lalenna \ cempaewe \ ri munri purana \
assijancinngewe \ sanngadinna \ elo’napa
\ assipulungenna \ sininna sobae.
Parakara Maduwappuloe
Makkullei \ Goboronameng \ Nidirilanda \ massituru’ \ silaong \ arunnge \
baresseuwwana \ pinru’ \ assijancingeng \
ri iyya iyya nagau’ nassiturusie \ ri laleng
mpanuwae tosa \ arunnge ritu \ pada-pada
tosa \ alarapanna \ to sipappauwe \ iyya
iyyana \ anu \ napappada \ elorie.
Parakara Maduwappuloe Seddi
Sininna arung muttamae \ soba ri
Goboronameng\Nidirilanda\ ri lalen-na
cappawe \ aja’ pura-pura \ naj-jalekkaiwi\
sanngadinna \ laolaiwi sia \ iyya manenna
\ nasilaong \ ati \ tongeng-tongeng \ na niginigi \ maj-jalekkaiwi \ assijancinngewe
\ iyyana ritu \ mancaji bali \ ri sininna
sobae \ kuwae topa \ najjanciang \ situlu-

tulungang \ ri sininna sobae \ apa’ gisa
Goboronameng \ Nidirilanda \ ri iyya
manenna sitinajae.
Parakara Maduwappuloe Duwa
Naiyya ri lalenna \ parakara ri poa-daewe \
iyyana ritu\ jaji \ parujunna \ assobakennge
\ enrennge \ assiatin-nge\ temmakkulle \
pura-purai\ pettu\ gangkanna\esso keame’\
ri Goboro-nameng \ Nidirilanda \ arunnge
\ ri Balanda \ silaong ri karaennge \ ri
Mangkasara’ \ silaong \ Addatuwan-nge
ri Sidenreng \ silaong \ Karaeng Tanete
\ silaong\ Arunnge ri Butung\ silaong
Karaeng\Sanrabone\silaong\
Karaeng
Binamo \ silaong\ Karaeng\ Bangkala
\ silaong \ Karaeng \ Lai-kang \ kuwae
topa arung-arung lain-nge\wanuwanna\
silaong tori monrin-na\ kuwaetopa \ matu’
arung mellau-wenngi \ maeloe muttama’ \
ri lalen-na\ assoakenngewe \ naiyya kia\
jan-cimeng\ narekko Arumpone\ dei muttama’ \ ri lalenna \ duwampulennge \ ri
munri purana\ ri patepu \ kotanra-ewe \
temmakkulleni paimeng \ Bone jaji \ pong
macowa\ ri sininna sobae.
Terjemahan
Pasal 1
Terbentuklah persahabatan atau persekutuan kedua belah pihak serta perjanjian
yang persetujuannya telah dipegang
teguh oleh kedua belah pihak, antara
pemerintah Hindia Belanda dengan tiaptiap raja di Pulau Selebes sebagaimana
disebutkan di bawah ini.
Pasal 2
Pemerintah Hindia Belanda merupakan
pemimpin utama bagi seluruh sahabat
atau sekutu, dia juga yang melindungi
dan membantu mereka.
Pasal 3
Tiap-tiap sekutu atau sahabat tidak ada
yang besar maupun kecil, mereka mengatur dirinya sendiri serta bersaudara
sehingga ada yang dinamakan kakak dan
adik.
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Pasal 4
Bone dan Gowa merupakan saudara tertua.
Pasal 5
Semua sahabat dari pemerintah Hindia
Belanda menjadi sahabat dari setiap
kerajaan sekutu. Demikian pula halnya
dengan lawan dari pemerintah Hindia
Belanda menjadi lawan dari setiap sekutu.
Jika ada suatu lawan yang dikehendaki
oleh pemerintah Hindia Belanda untuk
dilawan, maka ia tidak boleh tidak dilawan
secara bersama-sama oleh rakyat banyak).
Pasal 6
Semua sahabat yang ada telah sepakat
untuk bersama-sama, saling tolong menolong, saling sepakat pada perintah si
pemilik negeri serta pemilik tiap-tiap
kampung, serta perbatasan wilayah masing-masing negeri juga akan diputuskan
secepat mungkin.
Pasal 7
Apabila ada perselisihan di antara raja atau
sabahat tersebut, maka harus diselesaikan
di Ujung Pandang di hadapan dewan,
berdasarkan keputusan bersama dari
semua sahabat yang hadir di dalam sidang
dewan tersebut. Gubernur Makasar yang
menjadi ketua dari seluruh sahabat di
dalam pertemuan itu. Jika ada salah satu
di antara raja itu yang berhalangan hadir
dalam sidang tersebut, maka ia dapat
menyuruh (orang lain) untuk mewakili
dirinya.
Pasal 8
Keseluruhan raja tersebut telah sepakat
menunjuk satu orang untuk menetap di
Ujung Pandang selama-lamanya, yang
mampu menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi, baik besar maupun
kecil dalam hal jual-beli dan lain-lain.
Pasal 9
Keseluruhan sahabat mengaku dan
berjanji untuk tidak saling menyerang
kepada sesamanya sahabat. Jika terjadi
perselisihan, maka permasalahannya
harus dibawa ke hadapan hukum, pada
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persidangan sahabat di Ujung Pandang.
Apapun keputusannya, itulah yang
dijalankan. Barang siapa yang melanggar
perjanjian itu, maka dialah yang menjadi
lawan dari seluruh sahabat.
Pasal 10
Adapun perlakuan sebagian dari mereka
di Pulau Selebes, seperti membunuh
orang karena memperturutkan hawa
nafsunya. Perbuatan seperti itu selalu
dilakukan. Mereka sendiri yang mencari
jalan kebenaran untuk dirinya. Pada
waktu sekarang ini perlakuan seperti itu
hendak dihilangkan. Setiap raja membuat
peraturan di negerinya masing-masing.
Orang yang membunuh sesamanya tidak
dapat ditebus dengan harta benda. Barang
siapa yang melakukan perbuatan seperti
itu maka ia harus dikenakan hukuman
sebagai-mana disebutkan di dalam Al
Quran. Raja dan hakim di dalam negeri
masing-masing yang pantas untuk menyelesaikannya serta menjatuhkan hukuman
karena perbuatan pembunuhan.
Pasal 11
Semua raja berjanji untuk tidak memberikan
hukuman/pukulan yang merusak salah
satu anggota tubuh orang lain. Karena
sesungguhnya menghukum dengan cara
seperti itu merusak rakyat banyak, serta
menyeretnya kepada kemiskinan.
Pasal 12
Jangan pernah dijadikan perselisihan
dalam hal menjatuhkan hukuman terhadap
orang yang melakukan kejahatan. Dan
orang yang berbuat demikian, menurut
perjanjian ini bahwa barang siapa yang
melakukan suatu kejahatan maka ia akan
dihukum di dalam negeri di mana ia
melakukan kejahatan, tetapi harus dengan
sepengetahuan dari penguasa yang sah
dari pelaku kejahatan itu. Orang-orang
Kristen hanya akan dikenakan hukuman
oleh orang Kristen.
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Pasal 13
Semua raja diharapkan berusaha
menyuruh rakyatnya untuk menanam
tanaman yang dapat diperdagangkan.
Supaya rakyat tidak terlalu miskin, dan
negeri menjadi makmur. Pemerintah
Hindia Belanda berjanji untuk membantu
sedapat mungkin dalam hal tersebut.
Pasal 14
Semua penduduk negeri yang berdiam
di wilayah kekuasaan raja-raja sahabat
diberi kebebasan untuk pergi berdagang
ke mana saja dengan syarat membawa
surat izin berlayar dari pemerintah
Hindia Belanda di Selebes. Mentaati
semua peraturan menyangkut pelayaran
dan perdagangan serta membayar bea
cukai sebagaimana yang ditetapkan oleh
pemerintah Hindia Belanda.
Pasal 15
Pasal tiga belas dan empat belas yang
telah disebutkan di atas baru bisa terjadi
jika pemerintah Hindia Belanda membuat
loji di tempat yang diinginkannya. Namun
harus ada persetujuan dari penguasa
setempat. Ia juga harus membantu
menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkannya, demikian pula dengan para pekerjanya. Sedangkan pemerintah Hindia
Belanda membayar gaji orang yang
diperkerjakan tersebut.
Pasal 16
Demikianlah persahabatan pemerintah
Hindia Belanda bersama raja-raja yang
telah sepakat untuk saling menjaga janji
setianya. Dan mereka semua menyatakan
tidak akan menerima atau mengirim
utusan/duta dari/ke negara-negara asing,
juga tidak melakukan surat menyurat
dengan penduduk negara asing tanpa sepengetahuan pemerintah Hindia Belanda.
Pasal 17
Semua mata uang dari pemerintah Hindia
Belanda, seperti uang emas, uang perak,
dan uang tembaga yang berlaku di Tanah
Jawa juga akan berlaku di Pulau Selebes.

Pasal 18
Semua raja yang ada, masing-masing
harus menyiapkan calon penggantinya
kelak jika sang raja meninggal dunia.
Agar tidak terjadi kekacauan di kemudian
hari. Adapun orang-orang yang namanya
telah disebutkan tersebut, mereka ingin
semua menyandang gelar raja muda
atau mendapatkan pula penghormatan
seperti di tempat lain dengan kedudukan
sebagai putra mahkota yang bersahabat
dengan pemerintah Hindia Belanda. Jika
raja muda telah ditetapkan, maka ia akan
diberitahukan kepada pemerintah Hindia
Belanda serta kepada segenap kerajaankerajaan sahabat. Jika ada sesuatu yang
benar-benar tidak disenangi pada diri
seorang raja muda, maka raja bersama
dengan dewan hadatnya harus mentaati
keinginan pemerintah Hindia Belanda
berserta keinginan segenap kerajaankerajaan sahabat.
Pasal 19
Tidak seorang pun raja yang telah masuk
berjanji sebagai sekutu dalam perjanjian
ini, membatalkan perseku-tuan sesudah
perjanjian ini diputuskan, kecuali atas
kehendak berdasarkan kesepakatan
seluruh anggota sahabat.
Pasal 20
Pemerintah Hindia Belanda bersama
dengan raja harus membuat sebuah
perjanjian pada setiap hal-hal yang
berhubungan kesepakatan di dalam negeri
kerajaan tersebut. Sebagaimana halnya
dengan orang yang saling memberitahu
jika ada sesuatu yang diinginkan bersama.
Pasal 21
Semua raja yang menjadi sahabat dari
pemerintah Hindia Belanda dalam perjanjian ini, jangan pernah melakukan
pelanggaran, dan mematuhi seluruhnya
dengan hati yang sungguh-sungguh.
Barang siapa yang melanggar perjanjian ini, maka ia akan menjadi lawan bagi
semua raja yang ada. Demikian pula, semua
raja-raja itu, tidak terkecuali pemerintah
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Hindia Belanda berjanji untuk saling
tolong-menolong atas segala sesuatunya
yang dalam batas-batas kewajaran.
Pasal 22
Adapun pasa-pasal yang telah disebutkan, itulah yang menjadi tali pengikat
bagi
persahabatan/persekutuan
dan
sehati (assiattingnge) sampai hari kiamat
antara pemerintah Hindia Belanda dan
Ratu Belanda bersama karaengnge di
Makassar, addatuang Sidenreng, karaeng
Tanete, arungnge ri Butung, karaeng
Sanrabone, karaeng Binamo, karaeng
Bangkala’, karaeng Laikang. Demikian
pula dengan raja-raja dari negeri lain,
dan para generasi penerusnya, beserta
raja-raja yang lainnya yang bermohon
masuk di dalam persekutauan. Apabila
raja Bone tidak masuk setelah dua
bulan perjanjian ini diputuskan, maka
Bone tidak dapat lagi dijadikan sebagai
kerajaan yang tertua di antara kerajaankerajaan sahabat atau sekutu (Lontara
Addatuang Sidenreng, hlm:3-9).
Berdasarkan pembaharuan Perjanjian
Bungaya tersebut, pemerintah Hindia Belanda
mempunyai kewenangan yang luas untuk
memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan
pemerintahannya di Sulawesi Selatan. Sebab
pembaharuan perjanjian itu, bukan hanya
merupakan pengakuan atas kedudukan
kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, dan
menerima kehadirannya sebagai “pelindung
dan perantara” bagi kerajaan-kerajaan sekutu di
wilayah ini. Melainkan juga telah memberikan
kesempatan kepada pemerintah Belanda
untuk ikut mencampuri urusan kenegaraan
kerajaan-kerajaan sekutu di Sulawesi Selatan,
khususnya menyangkut pergantian raja-raja
dan hubungan antarkerajaan. Oleh karena itu,
dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut
tidak saja menjadi dasar bagi pemerintah
Belanda untuk menanamkan dan memperkuat
kedudukannya, tetapi juga menjadi batu
penjuru bagi pemerintah Hindia Belanda dalam
mewujudkan supermasi kekuasaan dan menjadi
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pemegang kendali politik di Sulawesi Selatan.
Sampai batas akhir penutupan perjanjian,
tercatat raja-raja yang menandatangani perjanjian itu, di antaranya raja-raja dari Makassar
(raja Gowa dan raja Tallo), Sidenreng, Tanete,
Buton, Sanrobone, Binamu, Bangkala, dan
Laikang. Sementara ketidakhadiran raja
kerajaan sekutu, seperti Luwu, Mandar, Barru,
dan Suppa dipandang oleh pemerintah Hindia
Belanda karena dipengaruhi oleh hasutan
dari Bone. Itulah sebabnya hanya Bone yang
dinyatakan sebagai ancaman, dan tidak kepada
kerajaan-kerajaan sekutu lainnya. Pihak
pemerintah Hindia Belanda juga memandang
bahwa kerajaan-kerajaan lainnya itu pasti akan
bersedia menandatangani perjanjian, apabila
Bone dapat dipaksakan untuk menaatinya
(Poelingomang, dkk., 2005a: 223; Mattulada,
1998: 337-338; Patunru, dkk.,1989: 241-142).
Sejak ditandatanganinya pembaharuan
Perjanjian Bungaya, pemerintah Hindia
Belanda merasa dirinya berhak mencampuri
urusan kenegaraan kerajaan-kerajaan sekutu
di Sulawesi Selatan. Bukan hanya itu karena
berdasarkan pasal 5 perjanjian itu, musuhmusuh pemerintah Hindia Belanda adalah
juga merupakan musuh dari kerajaan-kerajaan
sekutu. Itulah sebabnya ketika sejumlah
kerajaan menolak menandatangani perjanjian,
Kerajaan Gowa dan Kerajaan Sidenreng harus
membantu pasukan Belanda dalam menghadapi
Bone dan kerajaan-kerajaan lainnya yang
menolak perjanjian. Misalnya, ketika pasukan
Belanda di bawah pimpinan Kolonel H. de
Stuers melancarakan serangan terhadap laskar
Bone dan Tenete yang menduduki daerahdaerah sebelah utara Makassar, yaitu Maros,
Pangkajene, Labbakkang, dan Segeri. Dalam
penyerangan itu, pasukan Belanda bukan
hanya mendapat bantuan dari laskar Gowa,
Galesong, dan Sanrobone di bawah pimpinan
I Mallingkaan Karaeng Katangka, melainkan
juga mendapat bantuan dari Simbang dan
Tanraliliq yang dipimpin Karaeng Simbang dan
Karaeng Tanraliliq yang telah diangkat menjadi
regent oleh Belanda di kedua negeri tersebut.
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Berkat bantuan itu, pasukan Belanda berhasil
mengalahkan laskar Bone dan Tanete bersama
sekutunya (Mattulada, 1998:340; Abduh, dkk.,
1985: 51-52; Patunru, dkk., 1989:244-245).
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan pembaharuan Perjanjian
Bungaya, pemerintah Hindia Belanda tetap
mempertahankan monopoli perdagangan dan
kedudukannya sebagai pelindung dan perantara
bagi kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.
Hal itu tentu mempunyai pengaruh politik yang
sangat besar bagi kerajaan-kerajaan di wilayah
ini. Bagi kerajaan-kerajaan yang bersedia
menandatangani pembaharuan perjanjian,
harus menunjukkan kerja samanya dengan
pemerintah Hindia Belanda. Mereka bukan
hanya harus bekerja sama dengan Belanda dalam
menghadapi kerajaan-kerajaan yang menentang
dan menolak pembaharuan Perjanjian Bungaya.
Melainkan juga mereka harus membantu
Belanda dalam memulihkan dan memperkuat
kedudukan kekuasaan kolonialnya di Sulawesi
Selatan. Sedangkan bagi kerajaan-kerajaan
yang hendak menunjukkan eksistensinya
sebagai kerajaan merdeka dan berdaulat
dengan menolak menandatangani pembaharuan
Perjanjian Bungaya, mereka harus menerima
konsekuensi ditaklukkan dan “dikeroyok” oleh
pasukan Belanda bersama sekutu-sekutunya.
Singkatnya, pembaharuan Perjanjian
Bungaya telah membuka peluang yang seluasluasnya bagi pemerintah Hindia Belanda, baik
dalam memulihkan kembali kedudukan dan
kekuasaannya di Sulawesi Selatan, maupun
dalam mewujudkan hegemoni kekuasaan dan
menjadi pemegang kendali politik di wilayah
ini. Meskipun demikian, tindakan penolakan
dan perlawanan atau konflik senantiasa pula
terjadi, baik terhadap pemerintah Belanda
maupun terhadap kerajaan-kerajaan yang
bekerja sama dengan Belanda. Sejumlah konflik
antara pemerintah Belanda dengan kerajaankerajaan di Sulawesi Selatan, terutama dengan
Bone, Suppa, dan Tanete menunjukkan bahwa
usaha-usaha pemerintah Hindia Belanda dalam
memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan

kolonialnya pascakekuasaan Inggris ternyata
tidak mudah. Rentetan konflik itu bukan hanya
merupakan suatu mata rantai perlawanan
yang saling terkait satu dengan yang lainnya,
melainkan juga merupakan suatu fakta bahwa
tidak sedikit gerakan perlawanan yang terjadi di
Sulawesi Selatan, baik sebelum maupun setelah
pembaharuan perjanjian. Gerakan demi gerakan,
pemberontakan demi pemberontakan, dan
kerusuhan demi kerusuhan senantiasa mewarnai
kehidupan pemerintah Hindia Belanda di
wilayah ini. Itulah sebabnya Sulawesi dan daerah
sekitarnya mendapat julukan “pulau keonaran”
(onrust eiland) dari pemerintah Hindia Belanda.5
Implikasi Pembaharuan Perjanjian
Pembaharuan
Perjanjian
Bungaya
bukan hanya merupakan pintu masuk bagi
Belanda dalam memulihkan kedudukan dan
kekuasaannya di Sulawesi Selatan, melainkan
juga sebagai pemicu terjadinya konflik terbuka
berupa perang antara sejumlah kerajaan dengan
pemerintah Hindia Belanda. Itulah sebabnya
setelah pembaharuan perjanjian, Raja Bone
We Maniratu Arung Data (1823-1835) segera
memerintahkan laskar Bone yang bertahan
di Lamuru dan Camba kembali melancarkan
serangan terhadap kedudukan pasukan Belanda
di Segeri, Labbakkang, Pangkajene, dan Maros
pada September 1824. Penguasaan atas sejumlah
daerah ini penting, tidak saja sebagai penghasil
beras yang utama di Sulawesi Selatan, tetapi
juga merupakan pintu masuk wilayah Bone dari
arah barat. Oleh karena itu, dari segi ekonomi,
politik, dan strategi militer penguasaan daerahdaerah itu adalah sesuatu yang harus dilakukan
(Mappangara, 1996:113-114; Poelinggomang,
dkk., 2005: 223).
Gerakan perlawanan terhadap pemerintah
kolonial Belanda tersebut, sesungguhnya bukanlah
hal yang baru tampak setelah Pembaharuan
Perjanjian Bungaya, tetapi jauh sebelumnya, sejak
kehadiran VOC (Kompeni Belanda) pada abad ke17, telah timbul banyak sekali gerakan perlawanan
terhadap Kompeni Belanda (Paeni, dkk., 2002:2;
Kadir, dkk., 1984:61).
5
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Pada 19 September 1824, sekitar dua
ribu laskar Bone melancarkan serangan
terhadap kubu pertahanan pasukan Belanda
di Labbakkang. Atas serangan itu, pasukan
Belanda di bawah pimpinan Letnan Gilliam
terpaksa meninggalkan pos pertahannya
di Labbakkang. Selanjutnya, laskar Bone
melancarkan serangan terhadap pos pertahanan
pasukan Belanda di Pangkajene. Meskipun
pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan
Grunewalte memberikan perlawanan atas
serangan itu, namun mereka berhasil dikalahkan
dan pos pertahanannya dapat dihancurkan oleh
laskar Bone. Setelah itu, laskar Bone menyerang
kubu pertahanan pasukan Belanda di sekitar
Maros. Dalam penyerangan itu, laskar Bone
berhasi merebut benteng Valkenburg” di Maros
serta menyita puluhan senjata dan dua meriam
(Sumber Arsip, 1854:179-180; Mappangara,
2012:7; Abduh, 1985:51). 6
Demikian pula kedudukan Belanda di
wilayah selatan, juga tidak luput dari serangan
laskar Bone. Pertahanan pasukan Belanda
di Bantaeng dan Bulukumba mendapat
giliran untuk diserang pada Oktober 1824.
Dalam pertempuran itu, laskar Bone berhasil
membunuh Letnan Simonius. Namun demikian,
pertahanan pasukan Belanda yang dipimpin oleh
Kapten Vroom di kedua wilayah itu tetap dapat
bertahan. Perlawanan gencar yang dilaksanakan
laskar Bone itu, memaksa Kolonel Van Schelle
mendesak pemerintah Hindia Belanda di Batavia,
agar secepatnya mengirimkan bantuan pasukan
dan persenjataan yang memadai untuk melakukan
penyerangan terhadap Bone. Sebab kerajaan itu
merupakan salah satu pusat perlawanan terhadap
Belanda di Sulawesi Selatan (Sumber Arsip,
1854:181; Poelinggomang,2005:223; Abduh,
1985: 52) .
Pemerintah Hindia Belanda di Batavia
Jumlah korban yang tewas dalam peristiwa
itu sebanyak 84 orang serdadu Belanda, termasuk
pimpinan pasukan Belanda dan 17 orang serdadu
pribumi dan dua orang opsir, sementara laskar Bone
yang tewas kurang lebih 800 orang (Patunru, 1989:
245).
6

merespon permohonan bantuan pasukan itu.
Pasukan Belanda yang terdiri atas 400 serdadu
Belanda di bawah pimpinan Kolonel Bischoof
tiba di Makassar pada Nopember 1824. Usaha
pertama yang dilakukan oleh Kolonel Bischoof
bersama pasukannya adalah merebut kembali
daerah-daerah yang terletak di bagian utara
Makassar, seperti Maros, Pangkajene, dan
Segeri yang diduduki oleh laskar Bone (Sumber
Arsip,1854: 181). Dalam perkembangannya,
pemerintah Hindia Belanda bahkan memutuskan
untuk melakukan tindakan militer terhadap Bone.
Untuk itu, ditunjuklah Mayor Jenderal Van Geen
memimpin ekspedisi militer ke Sulawesi Selatan
dalam rangka penaklukan terhadap Bone dan
kerajaan-kerajaan lainnya.7 Pasukan Belanda
yang terdiri atas pasukan gerak cepat (darat) dan
angkatan laut diperlengkapi dengan persenjataan
modern serta personil yang tidak sedikit. Sebab
pasukan Belanda juga diperkuat pasukan
bumiputra baik dari Panembahan Sumenep
maupun dari kerajaan-kerajaan sekutu Belanda
di Sulawesi Selatan.8
Staf operasional ekspedisi terdiri atas: ajudan
panglima (Letnan Dua De Wit), kepala staf (Mayor
Gambier), ajudan staf (Kapten Everla), zeni (Mayor
Van Der Wijck), ajudan artileri (Letnan Satu Van
Geen, anak dari Jenderal Van Geen), artileri (Letnan
Satu Hoijel), dan huzaar (pasukan berkuda) adalah
Letnan Dua Helmich. Staf infanteri di bawah
Komando Kolonel Bischoof, Kapten Mess (Ajudan),
dan Letnan Satu Bouwman (ajudan). Sementara staf
artileri di bawah komando Mayor Geijs van Pittius
dibantu oleh Letnan Dua Bestelmeyer sebagai ajudan.
Para perwira lainnya dalam ekspedisi ini dibagi
dalam beberapa kesatuan yang dipimpin oleh Letnan
Kolonel Reeser, yaitu De Leew, Wachs, Coehoorn
van Hauwerda, Le Bron de Vaxela, dan De Bast
semuanya mayor infantri. Selain itu, ekspedisi militer
tersebut juga dilengkapi dengan dinas ambulans,
yang terdiri atas: Degenhard (mayor ahli bedah),
Reumpol (perwira kesehatan kelas dua), Tijthoff
(perwira kelas tiga), Pief (perwira kelas tiga), Cramer
(apoteker kelas dua), Lament (apoteker kelas tiga),
dan Beudeker sebagai komisaris direktur ambulans
kelas satu (Standen, 1884:188-190); Mappangara,
1996:118-121; Poelinggomang, dkk., 2005:225-226).
8
Ekspedisi militer dipimpin oleh Mayor Jenderal
7
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Sebelum
melakukan
penyerangan
terhadap pusat pertahanan laskar Bone di
Watampone, pasukan Belanda terlebih dahulu
menyerang kubu laskar Bone di Maros dan
Camba serta Bantaeng, Bulukumba, dan
Sinjai. Setelah pasukan berhasil mengalahkan
laskar Bone di daerah-daerah tersebut, pasukan
Belanda bergerak menuju Bone pada 23 Maret
1825. Dalam penyerangan itu, pasukan Belanda
diperkuat sekitar 7000 lebih pasukan dari
kerajaan-kerajaan sekutu di Sulawesi Selatan,
sebagai konsekuensi dari pembaharun Perjanjian
Bungaya. Sebab berdasarkan pasal 5 perjanjian
itu, musuh-musuh pemerintah Hindia Belanda
adalah juga merupakan musuh dari kerajaankerajaan sekutu. Hal ini juga tentu telah merusak
tatanan hubungan antarkerajaan di wilayah ini.
Meskipun laskar Bone memberikan perlawanan
atas serangan itu, namun pasukan Belanda berhasil
Van Geen tersebut, terdiri atas 1300 orang serdadu
Belanda dan 900 orang pribumi (dinas). Korps
bantuan dari Panembahan Sumenep terdiri atas satu
batalion infanteri (900 orang), satu batalion prajurit
tombak (600 orang), dan satuan pemanah berjumlah
60 orang. Di samping itu, ekspedisi ini juga diperkuat
bantuan pasukan dari kerajaan-kerajaan sekutu atau
sahabat dari Sulawesi Selatan, yaitu Gowa sebanyak
3200 orang, Bantaeng sebanyak 200 orang, Galesong
sebanyak 1200 orang, serta Binamu dan Bangkala 1500
orang. Jumlah pasukan seluruhnya sebanyak 7900
orang dan hanya sebagaian yang bersenjata senapan.
Ekspedisi ini juga didukung oleh perlengkapan
senjata-senjata modern yang terdiri atas 4 meriam
ukuran 12 pon, 2 meriam ukuran 6 pon, 2 mortir
ukuran 20 inci, dan 2 mortir ukuran 15 inci. Meriam
lapangan terdiri atas 5 kanon berukuran 3 pon, 2
meriam berdaya tembak jauh (howister) berukuran
24 pon, 2 howister berukuran 20 inci. Sementara
artileri ringan terdiri atas 3 kanon berukuran 2 pon,
2 kanon ukuran 1 pon, 6 howitser berukuran 10
inci, dan 6 howitser ukuran 13 inci. Selain itu, juga
diperkuat dari angkatan laut kerahkan sebanyak
delapan kapal perang dan tiga kapal meriam, juga
kapal-kapal pengangkut pasukan dan perbekalan
dikerahkan dari Sumenep. Beberapa puluh buah
kapal partikulir yang disewa bersama 80 buah perahu
layar pengangkut pasukan bumiputra (Perelaer,
1872:80; Mattulada, 1998:341; Poelinggomang,dkk.,
2005:226; Mappangara,1996:122).

merebut pelabuhan Bajoe dan Watampone. Atas
kekalahan itu, raja Bone bersama pembesarpembesar kerajaan memutuskan meninggalkan
Watampone dan mengungsi ke pedalaman pada
29 Maret 1825.9
Meskipun pasukan Belanda berhasil
mengalahkan laskar Bone, namun mereka belum
memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.
Sebab, mereka tidak berhasil menangkap raja
Bone dan memaksa Bone tunduk di bawah
kekuasaan pemerintah Belanda. Padahal
penangkapan raja Bone merupakan salah satu
di antara sekian banyak tujuan Belanda untuk
memaksa Bone menerima dan menandatangani
pembaharuan Perjanjian Bungaya. Selama
raja Bone masih hidup, berarti selama itu pula
perlawanan senantiasa terjadi. Oleh karena itu,
Van Geen mengirim surat kepada dewan Ade Pitu
(Adat Tujuh) Bone dan raja Bone, untuk segera
bersama-sama menyerahkan diri di Watampone.
Namun usaha ini tidak berhasil, karena kurir
yang diutus menemui mereka tidak berhasil
bertemu dengan raja Bone dan dewan Ade Pitu.
Kurir itu hanya bertemu dengan Mangkubumi
Kerajaan Bone tanpa mendapat jawaban yang
diharapkan.10
Dalam penyerangan tersebut, laskar Bone
menderita kerugian yang tidak sedikit, yaitu
kehilangan ratusan anggota laskarnya, puluhan
meriam dan senapan, termasuk puluhan perahu
pengangkut. Sedangkan pasukan Belanda tercatat
sebanyak enam orang tewas dan 22 orang mengalami
luka-luka. di pihak Belanda (Sumber Arsip, 1854:183;
Abduh, 1985: 53; Mattulada, 1998: 344; Mappangara,
1996:126-127. Sementara pasukan bumiputra dari
kerajaan-kerajaan sekutu yang turut membantu
pasukan Belanda tidak diperoleh keterangan (Petta
Nabba, 2006: 185; Poelinggomang, dkk., 2005: 229).
10
Berdasarkan laporan yang berhasil diperoleh
Van Geen, diketahui bahwa Arumpone We Maniratu
Arung Data bersama saudaranya Arung Lompu
berada di daerah Wajo. Sebagian Pembesar Tanah
Bone dan pasukan pertahanan berada di daerah
pertahanan Pasempe di atas lereng gunung, sebuah
kubu pertahanan Tanah Bone yang cukup kuat dan
tangguh. Usaha keras yang dilakukan oleh General
Mayor van Geen untuk bertemu sendiri dengan raja
Bone atau para punggawa (panglima) laskar perang
9
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Keadaan itu menyebabkan pasukan
Belanda merasa kecewa dan putus asa, ditambah
lagi karena adanya laporan yang diterima bahwa
di Jawa terjadi perang yang dilancarkan oleh
Pangeran Diponegoro. Karena itu pemerintah
Belanda memutuskan untuk menarik pasukan
Belanda yang berada di Sulawesi Selatan.
Dalam situasi yang sangat sulit dan merepotkan,
Mayor Van Geen bersama sebagian pasukannya
memutuskan untuk kembali ke Makassar lewat
laut. Sementara Mayor Le Bron bersama
pasukannya yang terdiri atas 110 infanteri,
95 orang korps Sumenep, 11 pemuda, serta 2
orang pelempar mortar, satu orang perwira
arteleri yang sebagian besar bantuan pasukan
bumiputra dari Sulawesi Selatan, melakukan
perjalanan lewat darat menuju Makassar.
Perjalanan darat yang menyita waktu berharihari dan banyak rintangan, akhirnya mereka
dapat tiba di Makassar pada 22 April 1825
(Poelinggomang, 2005: 230;Mattulada, 1998:
346; Mappangara,996: 129-130).
Penarikan seluruh pasukan Belanda dari
Bone, dapat dikatakan bahwa ekspedisi militer
Belanda di bawah Pimpinan Mayor Jenederal
Van Geen untuk menaklukkan Bone mengalami
kegagalan dan tidak menghasilkan keputusan
politik yang berarti. Sebab mereka tidak berhasil
memaksa Bone menerima dan menandatangani
pembaharuan Perjanjian Bungaya. Kenyataan
ini tentu membawa kekecewaan para penguasa
Kerajaan Bone, tidak berhasil. Karena itu, ditulisnya
sebuah surat ultimatum kepada raja Bone yang
diketahuinya berada di Wajo, yang isinya bahwa
raja Bone bersama pembesar-pembesarnya serta
para punggawa-punggawa (panglima-panglima)
perang yang menyertainya harus menyerah kan
diri di Watampone. General Mayor van Geen
menjanjikan pengampunan apabila seruannya
untuk menyerahkan diri dipenuhi. Kurir yang
membawa surat itu, tak berhasil menemui raja
Bone dan Arung Lompu. Pembesar Kerajaan Bone
yang berhasil ditemuinya, hanyalah Mangkubumi
Kerajaan Bone, Tomarilaleng dan beberapa orang
pembesar lainnya. Para pembesar Bone itu, sama
sekali tidak memberi reaksi terhadap ultimatum
Belanda itu (Mattulada, 1998:345 Poelinggomang,
dkk., 2005:229; Mappangara, 1996:128-129).
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Belanda, baik di Makassar maupun di Batavia.
Sementara itu, Raja Bone We Maniratu Arung
Data bersama seluruh pembesar kerajaan
kembali ke Watampone. Ibu kota kerajaan yang
hancur oleh serangan pasukan militer Belanda
bersama sekutunya perlahan-lahan dibangun
kembali. Mereka bahu-membahu membenahi
dan membangun kembali seluruh kerusakan dan
menata kembali kota itu dengan sebaik-baiknya.
Selain penyerangan terhadap Bone,
pasukan Belanda juga melancarkan serangan
terhadap Suppa pada 1825. Pasukan yang
dipimpin Mayor Jenderal van Geen, terdiri
atas 1000 orang infanteri dan marinir, 700
orang serdadu dari Panembahan Sumenep, 100
altileri, dan 50 orang prajurit perintis, dibantu
oleh kapal perang Javaan, korvet Komeet dan
Courier, kapal layar Siewa dan Orestes (Sumber
Arsip, 1854:183). Kekuatan yang cukup besar
ini tiba di Teluk Parepare pada 23 Juni 1825, dan
segera melakukan pendaratan dan penyerangan
terhadap Suppa. Meskipun mereka mendapat
perlawanan dari laskar Suppa yang dibantu oleh
Sawitto dan Alitta, pasukan Belanda akhirnya
berhasil menaklukkan Kerajaan Suppa. Oleh
karena itu, Suppa dan kerajaan lainnya seperti
Sawitto, Alitta, dan Rappang terpaksa tunduk
kepada pemerintah Hindia Belanda dan harus
pula menandatangani pembaharuan Perjanjian
Bungaya pada 11 Agustus 1825. Selain itu,
Suppa juga diharuskan untuk membongkar
semua benteng pertahanannya sebagai bukti
perdamaian. Sekaligus menandai berakhirnya
konflik antara Suppa dengan pemerintah
Hindia Belanda pada 1825 (Morris, 1890: 228;
Anonim, 1910: 80).
Implikasi lainnya atas pembaharuan
Perjanjian Bungaya, adalah terjadinya konflik
kelembagaan pada sejumlah kerajaan di
Sulawesi Selatan. Salah satu di antaranya adalah
konflik dan perebutan kekuasaan di Sedenreng.
Konflik ini bermula ketika La Pasanrangi
(Arung Malolo Sidenreng) yang memimpin
pasukan Sidenreng terbunuh dalam perang
melawan Sawitto pada 1812. Atas peristiwa
itu, cucu La Wawo Addatuang Sidenreng yang
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bernama La Patongai, putra dari La Pasanrangi
diangkat menjadi putra mahkota atau Arung
Malolo Sidenreng pada 1814. Pengangkatan ini
memperoleh persetujuan dari Inggris. Namun
dalam perkembangannya, pengangkatan itu
ternyata tidak disetujui oleh pemerintah Hindia
Belanda, karena ia mendukung perlawanan
Bone terhadap Belanda. Sebab berdasarkan
pembaharuan Perjanjian Bungaya pasal 18,
bahwa seorang putra mahkota harus mendapat
persetujuan dari pemerintah Hindia Belanda.
Karena itu, La Pangoriseng salah seorang
putra La Pasanrangi dari istrinya yang bernama
We Noba Datu Pammana yang disetujui oleh
pemerintah Hindia Belanda menjadi Arung
Malolo Sidenreng pada Agustus 1824 (PaEni,
dkk.,1985:101; Lontara Addatuang Sidenreng,
hlm.19).11 Hal inilah yang menjadi pemicu
terjadinya konflik ana’ pattola antara La
Patongai Datu Lompulle dengan La Pangoriseng
di Sidenreng pada 1831-1855).
PENUTUP
Pembaharuan Perjanjian Bungaya 1824,
dilatarbelakangi oleh penolakan sejumlah
kerajaan terhadap memulihkan kedudukan
dan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda
di Sulawesi Selatan. Selain itu, juga karena
Lebih lanjut disebutkan dalam Lontarak
Addatuwang Sidenreng bahwa pada malam Ahad,
15 Rabbiul Awal 1247 H (1831 M) Addatuang
La Wawo menyampaikan kepada seluruh
rakyat Sidenreng yang berkumpul di Soreang
Parepare bahwa yang menyebabkan sehingga
bukan La Patongai yang dijadikan Addatuang
Sidenreng karena ia tidak menuruti nasehat
dari Addatuwatta; yang menyebabkan sehingga
bukan La Tabbusassa yang menjadi Addatuang
Sidenreng karena ia meninggalkan raja di tengah
padang; yang meyebabkan bukan La Pallawa yang
menjadi Addatuang Sidenreng karena ia tidak
melaksanakan amanah dari Kerajaan Sidenreng,
di saat ia diinginkan untuk menjadi lebih baik
namun ia menolaknya; yang menyebabkan bukan
La Cammunu yang menjadi Addatuang Sidenreng
karena ia mendatangkan musuh kepada pengkae
(Lontarak Addatuang Sidenreng hlm. 246-247).
11

Perjanjian Bungaya 1667 sudah tidak dapat
lagi digunakan sebagai rujukan dalam menata
hubungan antara pemerintah Hindia Belanda
dengan kerajaan-kerajaan di wilayah ini.
Penolakan itu mulai tampak ketika pemerintah
Hindia Belanda mengambil alih kedudukan
dan kekuasaan Inggris di wilayah ini pada awal
abad ke-19. Sejumlah kerajaan, terutama Bone
bukan saja menolak kembalinya Belanda, tetapi
juga semakin memperluas daerah dan pengaruh
kekuasaannya pada wilayah kekuasaan Belanda,
sehingga ketidakharmonisan hubungan antara
kedua belah pihak senantiasa terjadi. Beberapa
wilayah kekuasaan Belanda yang merupakan
penghasil utama beras, baik di Noorder
Districten (Distrik Bagian Utara) maupun di
Zuider Districten (Distrik Bagian Selatan)
berada di bawah pengaruh Bone dan sekutunya
(terutama Kerajaan Suppa dan Tanete). Itulah
sebabnya ketiga kerajaan tersebut menolak
kembalinya di Sulawesi Selatan Belanda dan
menentang pembaharuan Perjanjian Bungaya.
Pembaharuan Perjanjian Bungaya yang
tertuang dalam manuskrip Addatuawang
Sidenreng, menunjukkan adanya perbedaan
penafsiran antara pemerintah Hindia Belanda
dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.
Sebab pemerintah Hindia Belanda menganggap
bahwa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan
sebagai daerah protektoratnya, sementara
kerajaan-kerajaan di wilayah ini menganggap
bahwa pemerintah Belanda adalah sekutu atau
sahabat yang mempunyai kedudukan yang
setara. Dengan ditandatanganinya pembaharuan
perjanjian itu, maka kerajaan-kerajaan di
Sulawesi Selatan menerima kembalinya
Belanda serta mengakui kedudukan dan
kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Selain
itu, juga telah memberi peluang yang sebesarbesarkan kepada Belanda untuk mencampuri
urusan dalam negeri kerajaan-kerajaan di
Sulawesi Selatan, Oleh karena itu, pembaharuan
Perjanjian Bungaya merupakan ancaman
bagi eksistensi kemerdekaan dan kedaulatan
kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Itulah
sebabnya terjadi konflik, baik sebelum maupun
42

WALASUJI Volume 12, No. 1, Juni 2021:
sesudah pembaharuan Perjanjian Bungaya
antara pemerintah Hindia Belanda dan sejumlah
kerajaan di Sulawesi Selatan.
Implikasi
pembaharuan
Perjanjian
Bungaya, tentu saja berlanjutnya konflik
berupa perang terbuka antara kerajaan-kerajaan
yang menolak dan penentang pembaharuan
perjanjian tersebut, terutama Bone dengan
pemerintah Hindia Belanda bersama sekutunya.
Konflik ini juga menunjukkan lumpuhnya
sendi-sendi persaudaraan antarkerajaan yang
terbangun selama ini, sebab sejumlah kerajaan
harus membantu pasukan Belanda dalam
menghadapi musuh-musuhnya. Selain itu, juga
terjadinya konflik kelembagaan pada sejumlah
kerajaan di Sulawesi Selatan. Salah satu di
antaranya adalah konflik perebutan kekuasaan
di Sidenreng. Hal ini bermula ketika La Patongai
Datu Lompulle, Arung Malolo Sidenreng tidak
mendapat persetujuan dari pemerintah Hindia
Belanda, sehingga kedudukannya digantikan
oleh saudaranya yang bernama La Panguriseng
sebagai Arung Malolo Sidenreng. Itulah
sebabnya terjadi konflik perebutan kekuasaan
antara La Patongai Datu Lompulle dengan La
Pangoriseng di Sidenreng pada 1831-1855.
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