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ABSTRACT
This paper describes the settlement of customary violations procedures toward the destruction and theft in
Borong Karamaka (sacred forest) at Kajang customary area, Bulukumba Regency. Therefore, this paper
aims to reveal the role of Ammatoa (custom leader) in resolving various customary violations by customary
community of Kajang that occur in Borong Karamaka. This paper is a descriptive qualitative with data
collection techniques in the form of library studies, observations, documentation, and interviews with
Ammatoa in Kajang, a number of Kajang customary staff, and local government, such as the village head.
The result of this paper shows that Ammatoa along with a number of customary staffs in carrying out their
role have been provided with a rule which becomes their guidance, called Pasang (unwritten rule), which
has been handed down from generation to generation since Ammatoa Mariolo (the first custom leader).
The existence of Pasang is always obeyed by the Kajang customary community which is implemented in
all their life activities. If they violate the Pasang, Kajang customary community will bear sanctions, ether
social sanctions or law customary sanctions in fines. Therefore, Ammatoa, both towards the preservation of
the natural environment (forest) and the resolution of customary violations that occur in borong karamaka,
plays an important role to continue to preserve the natural environment and to maintain there will be no
customary violations in Borong Karamaka.
Keywords: the role of Ammatoa, Borong Karamaka, Kajang customary community.
ABSTRAK
Tulisan ini mendeskripsikan tentang tata cara penyelesaian pelanggaran adat terhadap pengrusakan dan
pencurian dalam Borong Karamaka (hutan keramat) di kawasan adat Kajang, Kabupaten Bulukumba.
Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan peranan Ammatoa (Pemimpin Adat)
dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran adat oleh masyarakat adat Kajang yang terjadi dalam Borong
Karamaka. Tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka,
observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada Ammatoa di Kajang, sejumlah perangkat adat Kajang,
dan pemerintah setempat, seperti kepala desa. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan
peranannya, Ammatoa beserta sejumlah perangkat adat lainnya dibekali aturan yang merupakan pegangannya,
disebut Pasang (aturan tidak tertulis) yang telah diturunkan secara turun–temurun sejak Ammatoa Mariolo
(pemimpin adat pertama). Keberadaan Pasang tersebut senantiasa dipatuhi oleh masyarakat adat Kajang
yang diimplementasikan dalam segala aktivitas kehidupan mereka. Jika mereka melanggar Pasang tersebut,
masyarakat adat Kajang akan menanggung sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi hukum adat berupa
denda. Oleh karena itu, Ammatoa, baik terhadap pelestarian lingkungan alam (hutan) maupun terhadap

97

WALASUJI Volume 11, No. 1, Juni 2020:

97—114

penyelesaian pelanggaran adat yang terjadi dalam Borong Karamaka, memegang peranan penting untuk
terus memelihara dan melestarikan lingkungan alam, serta mempertahankan tidak akan terjadi pelanggaran
adat dalam Borong Karamaka.
Kata kunci: Peranan Ammatoa, Borong Karamaka masyarakat adat Kajang

PENDAHULUAN
Sistem
hukum
Indonesia
masih
merupakan sebuah sistem pluralisme hukum,
yaitu diakuinya Hukum Negara, Hukum Adat,
dan Hukum Agama. Ketiga sumber hukum ini,
merupakan sumber-sumber hukum yang resmi.
(Griffiths, J, 2005: 45). Persoalan-persoalan yang
muncul dalam masyarakat mendapat pengaruh
dari pemerintah, baik secara birokrasi maupun
melalui kekuasaan yang sering dihadapkan pada
dilema. Di satu sisi, masyarakat menginginkan
bentuk penyelesaian berdasarkan tata aturan adat
masyarakat. Kemudian di sisi lain, masyarakat
harus mengikuti peraturan yang diberlakukan
negara,
sementara
tingkat
pemahaman
masyarakat terhadap norma atau peraturan
negara belum memadai. Ini merupakan dilema
dalam penyelesaian persoalan dalam suatu
masyarakat adat. Meskipun Hukum formal telah
menyentuh segala aspek kehidupan manusia
termasuk di daerah pedesaan, namun Hukum
Adat ternyata masih banyak yang bertahan
terutama pada masyarakat adat.
Dalam masyarakat adat, sudah sejak lama
persoalan-persoalan atau sengketa yang terjadi
dapat diselesaikan secara musyawarah dan
mufakat melalui lembaga-lembaga adat yang
biasanya disebut Peradilan Adat. Biasanya yang
bertindak sebagai hakim dalam lembaga adat
tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat)
dan pemuka agama. Kewenangan dari hakim
peradilan adat ini tidak semata-semata terbatas
pada perdamaian saja, tetapi juga mempunyai
kekuasaan memutus terjadinya suatu konflik
atau sengketa dalam semua bidang hukum
yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana,
perdata dan publik (Hadikusuma, 2003: 35).
Berbagai daerah di Indonesia, telah
menunjukkan bahwa masih eksisnya Peradilan

Adat dalam penyelesaian berbagai konflik atau
sengketa di luar pengadilan, bahkan pola tersebut
telah lama melembaga. Masyarakat hukum adat
meyakini bahwa lembaga ini secara sederhana
dan cepat dapat menyelesaikan berbagai
permasalahan dalam masyarakat secara baik
dan adil. Salah satu hukum yang merupakan
pencerminan kepribadian bangsa adalah
Hukum Adat, yang merupakan penjelmaan
jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Adat
yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda-beda,
meskipun dasar serta sifatnya satu yaitu ke
Indonesiaannya. Oleh karena itu, adat bangsa
Indonesia dikatakan merupakan Bhinneka
Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi
tetap satu.Adat tersebut selalu berkembang dan
senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat
dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat.
Dengan demikian adat merupakan endapan
(renapan) kesusilaan dalam masyarakat, yang
kebenarannya telah mendapat pengakuan umum
dalam masyarakat. (Hadikusuma, 2003:55 )
Dalam ketentuan adat yang merupakan
seperangkat sistem norma lahir dan tumbuh
secara organik dalam suatu masyarakat adat dan
memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan
suatu masalah. Penyelesaian masalah yang
tejadi pada masyarakat akan mengedepankan
kepentingan bersama. Kepentingan bersama
lebih dijunjung tinggi dari pada kepentingan
individu, karena ketika kepentingan bersama
terwujud, maka kepentingan individual juga
dengan sendirinya akan terwujud. Demikian
halnya bagi masyarakat adat Kajang, di mana
wilayah ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu
Kajang Dalam (Ilalang Embaya) dan Kajang
luar (Ipantarang Embaya). Ilalang Emabaya
dapat dipahami oleh masyarakat adat Kajang
sebagai wilayah yang berada dalam kekuasaan
adat (Ammatoa), sedangkan Ipantarang
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Embaya dapat dipahami sebagai wilayah yang
di bawah pengawasan pemerintahan struktur
administrasi desa. Namun demikian, keduaduanya tetap mempertahankan gaya hidup yang
bersandar pada petuah dan ajaran-ajaran leluhur
mereka, yaitu Pasang.
Oleh karena itu, bagi masyarakat adat
Kajang yang melakukan pelanggaran terhadap
aturan adat yang bersumber dari Pasang akan
dikenakan sanksi, baik sanksi berupa sanksi
sosial maupun sanksi berupa denda. Ketentuan
aturan adat ini mengenai sanksi-sanksi atas
pelanggaran yang mungkin terjadi di tengahtengah masyarakat adat Kajang diselesaikan
berdasarkan putusan-putusan penguasa adat
(Ammatoa di Kajang), walaupun tidak dipungkiri bahwa masyarakat adat Kajang yang
terletak di Desa Tanatoa telah mengenal dan
mengetahui akan adanya undang-undang
negara (hukum formal).
Dengan berlakunya sistem perundangundangan negara (hukum formal) tersebut,
masyarakat adat Kajang, masih tetap
mempertahankan hukum adat yang bersumber
dari Pasang. Keberadaan hukum formal ini
tidak lebih kuat dari pada hukum yang mereka
pertahankan. Aturan-aturan adat yang bersumber
dari Pasang itu, mengatur tingkah laku
masyarakatnya agar tidak menyimpang dari nilainilai dan norma-norma yang telah ada. Aturanaturan adat tersebut ditaati untuk memperoleh
kehidupan yang harmonis. Meskipun masyarakat
adat Kajang pada umumnya telah mengalami
proses perkembangan seirama dengan gerak
pembangunan yang digalakkan pemerintah,
namun masyarakat adat Kajang relatif kurang
memperlihatkan perkembangan yang ada. Bukan
karena pemerintah mengabaikannya, melainkan
karena mereka tetap teguh mempertahankan adat
istiadat dan tatanan kemasyarakatan yang diatur
dalam aturan adat tidak tertulis yang disebut
dengan istilah Pasang.
Keberadaan Pasang merupakan suatu
aturan atau acuan yang mengikat dan senantiasa
dipatuhi oleh masyarakat adat Kajang yang
diimplementasikan dalam segala aktivitas

kehidupan mereka, baik yang berkaitan tatanan
sosial, pelaksanaan upacara-upacara ritual sebagai
wujud ketaatan mereka terhadap kepercayaan
yang diyakini, pelestarian lingkungan alam
maupun menyelesaikan berbagai persoalan
dalam lingkup pada masyarakat adat Kajang..
Apabila masyarakat adat Kajang melanggar
Pasang, atau tidak mengindahkan isi dan makna
Pasang dalam kehidupannya, akan menanggung
sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi hukum
adat berupa denda. Pelanggaran Pasang bukan
saja hanya merendahkan derajat pelanggar,
melainkan akan menyusahkan warga masyarakat
adat Kajang dan merusak lingkungan fisik
kawasan adat, misalnya terjadi bencana alam,
tanaman pertanian warga akan rusak yang
berakibat gagal panen, serta muncul wabah
penyakit, dan sebagainya.
Dalam melestarikan lingkungan alam
(hutan), masyarakat adat Kajang tetap
memegang teguh adat istiadat pengelolahan
hutan yang berdasarkan atas kepercayaan
terhadap ajaran pasang bahwa dunia yang
diciptakan oleh Turi’e’ A’re’na’ (Tuhan) beserta
isinya harus dijaga keseimbangannya, terutama
hutan. Oleh karena itu, hutan harus dipelihara
dengan baik dan mendapat perlakuan khusus
bagi penghuninya. Hal ini dilakukan karena
masyarakat adat Kajang memandang alam
sekitarnya (hutan) sebagai bagian dan setara
dengan manusia. Oleh karena itu, manusia
haruslah selalu menjaga kelestarian alam
(hutan), karena merusak hutan berarti merusak
diri sendiri (Salle, 1991: 89)
Menurut konsep atau pandangan yang
dipahami oleh masyarakat adat Kajang, bahwa
manusia tanpa hutan tidak akan mungkin bisa
hidup, karena pohon (poko’ kajua) berfungsi
sebagai produsen oksigen (O2) yang sangat
dibutuhkan oleh manusia dan penyerap (CO2)
yang dibuang oleh manusia. Itulah sebabnya
sehingga masyarakat adat Kajang dapat
menyimbolkan hutan itu sebagai paru-paru dunia
atau disebut dengan istilah lokal paru-parunna
linoa. Pemahaman lainnya dari masyarakat adat
Kajang bahwa merawat hutan merupakan bagian
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dari ajaran Pasang karena hutan memiliki
kekuatan gaib yang dapat mensejahterakan,
sekaligus mendatangkan bencana manakala
tidak dijaga kelestariannya. Untuk itu, mereka
senantiasa memelihara dan melindungi terjadinya
pengrusakan dan pencurian dalam hutan keramat
agar hutan tetap lestari dan terhindar dari
marabahaya yang dapat mengancam kehidupan
mereka (Yusuf, 2008: 75).
Hal-hal inilah yang melatarbelakangi
penulis untuk membuat artikel ini, untuk
melihat sejauh mana peranan Ammatoa dalam
menyelesaikan berbagai pelanggaraan adat
yang terjadi dalam hutan (Borong Karama),
serta dalam hal melestarikan lingkungan
alam termasuk hutan di Kajang Kabupaten
Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh
karena itu, yang menjadi permasalahan dalam
artikel ini yaitu, “Bagaimana peranan Ammatoa
terhadap penyelesaian berbagai bentuk
pelanggaran adat”. Kemudian, penelitian ini
bertujuan memberi gambaran secara utuh dan
komprehensip, tentang peranan Ammatoa
dalam penyelesaian pelanggaran adat berkenaan
dengan pengrusakan dan pencurian baik dalam
hutan keramat (borong karama) maupun borong
battasayya (hutan perbatasan) pada masyarakat
adat Kajang di Kabupaten Bulukumba.
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat
bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada
umumnya dan ilmu hukum adat pada khususnya,
serta dapat juga menjadi bahan rujukan atau
minimal menjadi bahan acuan bagi ilmuawan
atau peneliti yang ingin melihat materi bahasan
lebih jauh ke depan, tentang pelanggaran adat
di Kajang yang terkait dengan pengrusakan
hutan dan pencurian dalam hutan (borong
karama). Selain itu, hasil penelitian ini juga
diharapkan akan memberi kontribusi kepada
institusi yang terkait dengan upaya-upaya
penyelesaian berbagai pelanggaran hukum
yang sering terjadi di kalangan masyarakat,
seperti dari pihak kepolisian, jaksa dan hakim
serta kalangan LSM yang banyak bergerak di
bidang pendampingan dan penyadaran hukum
di kalangan masyarakat.

Pembahasan
ini difokuskan pada
pelanggaran adat terhadap pengrusakan
hutan dan pencurian dalam hutan, baik hutan
Battasaya maupun Borong Karama pada
masyarakat adat Kajang yang penekanannya
pada aturan-aturan adat (kebiasaan-kebiasaan)
yang bersumber dari Pasang yang terdapat
di dalamnya. Namun, dalam operasionalnya
mengacu pada hasil-hasil penelitian terdahulu
dan beberapa sumber kepustakaan dan konsepsi
para ahli mengenai komunitas adat, hukum
adat dan adat. Penjalasan dari berbagai konsep
tersebut saling berbeda sesuai dengan sudut
pandang masing-masing penulis. Seperti
konsep tentang komunitas adat atau sering pula
disebut dengan istilah Masyarakat Adat, yang
merupakan istilah umum untuk dipergunakan
menyebut suatu kelompok masyarakat yang
teguh memegang adat istiadat. Komunitas adat
ini merupakan suatu kesaatuan sosial, memiliki
identitas dan tingkat solidaritas yang kuat,
misalnya identitas bahasa, identitas wilayah,
identitas adat dan lain-lain. Koentjaraningrat
(1991:25), mengemukakan bahwa komunitas
adat merupakan suatu kesatuan hidup manusia
yang menempati suatu wilayah yang nyata,
dan yang berinteraksi menurut suatu sistem
adat istiadat serta yang terkait oleh suatu rasa
identitas komunitas. Selanjutnya, Soerjono
(1981:45), mengemukakan bahwa komunitas
(community) menunjuk pada bagian masyarakat
yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam
arti geografis) dengan batas-batas tertentu,
di mana faktor utama yang menjadi dasarnya
adalah interaksi yang lebih besar di antara
anggota, dibandingkan dengan interaksi dengan
penduduk di luar batas wilayahnya.
Menurut Soleman (1987) bahwa
komunitas adat merupakan suatu kelompok
sosial yang dapat dinyatakan sebagai masyarakat
setempat, suatu kelompok yang bertempat
tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan
batas-batas tertentu pula dan dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya, dilingkupi oleh perasaan
kelompok yang kuat di antara anggotanya.
Selanjutnya, Bustamin dalam makalahnya yang
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berjudul “Monografi Komunitas adat” (2006)
memberikan pengertian komunitas adat sebagai
suatu kelompok masyarakat yang bertempat
tinggal di sebuah wilayah dengan batas-batas
adat yang disepakati, memiliki peraturan adat
yang menjadi pedoman dalam kehidupan
mereka, memiliki pranata sosial dan mempunyai
jatidiri yang membedakan dengan masyarakat
lainnya serta dikuatkan keberadaannya dengan
produk hukum formal. Dengan sendirinya
terdapat beberapa komponen masyarakat adat,
yaitu (1) sekelompok masyarakat yang hidup
di sebuah wilayah, (2) wilayah teritorial yang
ditentukan dengan batas-batas adat, (3) memiliki
peraturan adat yang dijadikan sebagai pedoman
dalam kehidupan mereka, (4) memiliki pranata
sosial, (5) memilki jatidiri yang spesifik, dan (6)
pengakuan hukum formal terhadap keberadaan
masyarakat adat tersebut.
Selanjutnya, pengertian adat menurut Tolib
(2008:1) dalam tulisannya bahwa setiap manusia
diberi akal pikiran dan perilaku oleh Tuhan.Oleh
karena itu, perilaku yang terus menerus dilakukan
perorangan dapat menimbulkan kebiasaan
pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru
orang lain maka ia akan menjadi kebiasaan orang
itu. Lambat laun, di antara orang yang satu dan
orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat
ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian,
apabila seluruh anggota masyarakat melakukan
kebiasaan tadi, lambat laun kebiasaan itu
menjadi, “Adat” dari masyarakat itu. Jadi, adat
adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompokkelompok masyarakat lambat laun akan
menjadi adat itu sebagai adat yang seharusnya
berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan
dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum
adat. Kemudian menurut Soleman (1987:3),
bahwa di dalam masyarakat hanya dikenal kata
“adat”.Tetapi istilah ini pun berasal dari bahasa
Arab. Istilah adat ini dapat dikatakan telah
diserap ke dalam bahasa Indonesia dan hampir
semua bahasa daerah di Indonesia. Adat, apabila
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berarti
kebiasaan.

Pendapat lain tentang pengertian adat
seperti yang dikemukakan oleh Irene dkk.
(1994) bahwa adat merupakan kumpulan
norma yang bersumber pada perasaan keadilan
masyarakat yang selalu berkembang serta
meliputi aturan tingkah laku manusia dalam
kehidupan sehari-hari yang senantiasa ditaati dan
dihormati. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat
disimpulkan bahwa adat merupakan keseluruhan
norma yang ditaati dan dihormati karena
bersumber pada perasaan keadilan masyarakat
pendukungnya. Norma-norma yang ada di dalam
masyarakat, ada yang sifatnya ringan dan ada
yang sifatnya berat. Jika norma yang sifatnya
berat dilanggar, akan ada akibat, pelanggar akan
dituntut, diadili dan dihukum. Norma jenis ini
dikenal sebagai adat istiadat dalam arti khusus
atau lazim disebut Hukum Adat. Adapun norma
yang sifatnya ringan dikenal dengan istilah tata
cara dan bila dilanggar tidak akan berakibat
panjang, hanya menjadi bahan tertawaan, ejekan
atau pergunjingan.
Selanjutnya, konsep tentang Hukum
Adat dimana istilah hukum adat tersebut
merupakan terjemahan dari kata Belanda:
“Adat-Rech” yang pertama kali dikemukakan
oleh Snouck Hurgronje. Pengertian hukum adat
dapat diambil dari pendapat Hurgronye dalam
Ardinarto (2009:2) bahwa istilah hukum adat
berasal dari bahasa arab dari kata “Huk’m”
yang berarti perintah/suruhan atau ketentuan,
dan “adah” yang artinya kebiasaan. Secara
keseluruhan berarti kebiasaan atau perilaku
masyarakat yang sering terjadi atau berulangulang. Jadi, hukum adat berarti hukum
kebiasaan yang terjadi berulang-ulang sesuai
dengan nilai-nilai budaya.
Adat istiadat yang dipelihara terusmenerus dengan sendirinya akan mewujdkan
kepastian hukum. Kepastian ini dihasilkan
oleh kaidah-kaidah yang mempunyai kekuatan
mengikat yang lebih kuat dan kaidah-kaidah
dengan tegas mengatur antara hak-hak dan
kewajiban-kewajiban serta diperkuat dengan
sanksi-sanksi. Semua ini tercakup dalam
hukum adat yang berisikan perintah, larangan,
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dan kebolehan (Soerjono, 1990: 14-15).
Menurut Supomo (1981: 20) dalam tulisannya
bahwa hukum adat merupakan sebagai
hukum yang tidak tertulis di dalam peraturanperaturan legislatif (Unstatutory) meliputi
peraturan-peraturan hidup yang meskipun
tidak ditetapkan oleh yang berwajib akan tetap
ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan
atas keyakinan bahwasanya peraturan tersebut
mempunyai kekuatan hukum
Sementara ahli lainnya memahami
konsep hukum adat itu sebagai hukum yang
tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan
legislatif (unstatutory law) meliputi peraturanperaturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan
oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung
oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa
peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum (Soepomo, 1983). Selanjutnya,
Ihromi (1989:10) berpendapat bahwa pada masa
pemerintahan kolonial, sifat-sifat khas dari adat
dan hukum adat dapat terungkap di berbagai
wilayah di Indonesia. Sifat-sifat khas itu
adalah tentang berlakunya di dalam masyarakat
aturan-aturan yang telah lama berkembang dan
menguasai kehidupan masyarakat. Aturanaturan itu yang disebut dengan Hukum Rakyat
dan disebut juga Hukum Adat.
Dari berbagai pengertian hukum adat
tersebut maka dapat dirumuskan suatu batasan
pengertian tentang hukum adat itu, adalah suatu
kompleks norma-norma yang bersumber pada
perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang
serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku
manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam
masyarakat. Sebagian besar hukum adat itu tidak
tertulis, tetapi senantiasa ditaati dan dihormati
oleh rakyat karena aturan-aturan adat tersebut
jika dilanggar akan mendapat sanksi, baik secara
langsung (misalnya membayar denda) maupun
tidak langsung, seperti memperoleh cemooh
atau dikucilkan dari masyarakatnya.
Demikian pula halnya masyarakat yang
bermukim di dalam kawasan adat Kajang
Kabupaten Bulukumba, telah memiliki aturan
adat atau kearifan lokal (tradisional) yang

bersumber dari Pasang dan telah berlaku
sejak nenek moyang orang Kajang khususnya
masyarakat yang menghuni kawasan adat
Kajang, dan hingga saat ini aturan adat tersebut
senantiasa dipatuhi dan dipegang teguh oleh
masyarakat adat Kajang, dengan harapan
bahwa hal ini dapat menciptakan keseimbangan
perlakuan antara manusia dan lingkungan alam
(hutan). Sekali pun aturan-aturan adat ini tidak
tertulis, namun mempunyai akibat hukum
terhadap siapa saja yang melanggarnya.
Keberadaan aturan adat ini yang
bersumber dari Pasang pada masyarakat adat
Kajang merupakan alat pemersatu atau sebagai
pedoman hidup untuk mengatur kelangsungan
kehidupan sehari-hari mereka, sehingga
hal tersebut perlu mendapat perhatian serta
penting untuk diidentifikasi. Bagaimana pun
juga, bukan hal yang mudah bagi mereka
untuk mempertahankan aturan Pasang dalam
dinamika perkembangan zaman. Dasar
pemikiran ini yang menjadi latar belakang
dilakukannya penelitian ini, yakni untuk
melihat sejauh mana peran Ammatoa dalam
menerapkan aturan adat yang bersumber
dari Pasang untuk menyelesaikan berbagai
pelanggaran adat yang terjadi dalam hutan serta
kemampuan untuk melestarikan lingkungan
alam (hutan).
METODE
Tulisan ini merupakan jenis penelitian
yang bersifat deskriptif – kualitatif. Pendekatan
yang sesuai untuk jenis-jenis penelitian
deskriptif adalah pendekatan kualitatif dengan
menggunakan dua jenis data, yaitu data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh
dengan teknik pengamatan (observasi) yang
dilakukan secara langsung di lapangan, baik
terhadap berbagai aktivitas, dan perilaku pada
masyarakat adat Kajang, seperti terhadap
penerapan aturan adat yang bersumber dari
Pasang maupun terhadap kondisi wilayah
penelitian dan hal-hal yang relevan dengan
tujuan penelitian tersebut. Selanjutnya,
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wawancara mendalam kepada sejumlah
informan yang terdiri atas tokoh masyarakat,
ketua adat (pemimpin adat), budayawan dan
pemerintah setempat.
Data sekunder berupa data yang
diperoleh dari kantor desa serta kantor-kantor
yang terkait, dan sumber lainnya berupa
buku literatur, majalah, tulisan-tulisan dan
sumber tertulis lainnya yang relevan dengan
permasalahan. Data yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan para tokoh masyarakat dan
beberapa informan lainnya dianalisis secara
deskriptif. Hal ini dilakukan untuk memperoleh
data mengenai penyelesaian pelanggaran adat
terhadap pengrusakan dan pencurian dalam
hutan baik hutan Battasaya maupun hutan
keramat (Borong Karamak) pada masyarakat
adat Kajang di Kabupaten Bulukumba Provinsi
Sulawesi Selatan.
PEMBAHASAN
Penyelesaian Pelanggaran Adat terhadap
Pengrusakan dan Pencurian dalam Hutan
di Kawasan Adat Kajang
a. Peranan
Ammatoa
terhadap
Penyelesaian Pelanggaran Adat Serta
Pelestarian Lingkungan Alam (Hutan)
Ammatoa adalah pemimpin tertinggi di
dalam kawasan adat Kajang, dan beliau ini
selain diangkat berdasarkan hasil musyawarah
atau pemilihan dan keturunan, juga Ammatoa
diangkat berdasarkan hasil penunjukan Turie’
A’re’na’. Oleh sebab itu, jabatan Ammatoa
berlaku seumur hidup, kecuali jika ia
melakukan pelanggaran adat atau melanggar isi
Pasang akan dikenakan sanksi, yaitu dilakukan
pergantian sebagai pemimpin adat. Ammatoa
sebagai wakil Turi’e A’ra’na di dunia, akan
diberi tugas atau peranan yang diembannya
sejak awal yaitu,“Jagai lino lollongbonena,
kammayatompa langika, rupa tau siagang
boronga” (Memelihara dunia dan segala isinya,
demikian pula langit, manusia dan hutan).
Peranan/tugas ini telah ada sejak manusia
pertama dilantik sebagai penguasa dunia dan

sudah menjadi tugas utamanya. Selain untuk
menyelesaikan berbagai pelanggaran adat yang
terjadi di tengah-tengah masyarakat adat Kajang,
juga mempunyai peranan untuk melestarikan
Pasang dan lingkungan alam (hutan).
Dalam melakasanakan tugas atau
peranannya sebagai Ammatoa beserta sejumlah
perangkat adat lainnya mereka dibekali aturan
yang merupakan pegangannya, yaitu Pasang
yang telah diturunkan secara turun-temurun
sejak Ammatoa Mariolo (Ammatoa pertama),
dan abborong (musyawarah/mufakat) sebagai
penjabaran Pasang. Isi Pasang tersebut di
dalamnya terdapat segala perintah Turi’e
A’ra’na yang berbentuk pesan (tidak tertulis)
dan tidak dapat diubah, ditambah atau pun
dikurangi dan harus dijalankan oleh Ammatoa
agar kehidupan masyarakat adat Kajang dapat
berjalan dengan baik dan normal, baik dalam
kehidupan di dunia (katallasang lino) maupun
dalam kehidupan akhirat (allo ri boko) atau di
hari kemudian. Oleh karena itu, Pasang tersebut
wajib ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh
masyarakat adat Kajang. Jika masyarakat adat
Kajang melanggar Pasang, maka akan terjadi
hal-hal buruk yang tidak diinginkan.
Penerapan aturan adat yang bersumber
dari Pasang ini, di mana Ammatoa sebagai
pemimpin tertinggi di dalam kawasan adat
Kajang, hingga saat ini masih memegang teguh
dalam melaksanakan tugasnya terutama apabila
terjadi suatu pelanggaran adat di dalam kawasan
adat Kajang, seperti pengrusakan hutan serta
pencurian dalam areal hutan adat dan lain-lain.
Dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran
adat yang dilakukan oleh warga masyarakat adat
Kajang, akan dapat diselesaikan oleh Ammatoa
dibantu oleh para pemangku adatnya (GallaGalla) serta pejabat pemerintah setempat
(kepala desa) dengan bijak.
Dengan melihat peranan Ammatoa
tersebut, membuat kedudukan Ammatoa
semakin kuat, baik dalam hal menyelesaikan
berbagai pelanggaran adat yang terjadi di
tengah-tengah masyarakat adat Kajang,
maupun dalam hal melestarikan lingkungan
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alam (hutan). Ammatoa dalam menyelesaikan
pelanggaran adat tersebut, pada dasarnya
bersifat objektif, artinya dalam menyelesaikan
suatu permasalahan atau pelanggran adat yang
terjadi dalam kawasan adat Kajang tanpa
memandang atau melihat apakah mereka ada
hubungan keluarga, miskin atau kaya, sehingga
siapa saja yang dianggap melanggar aturan adat
akan mendapat sanksi. Ada pun sanksi-sanksi
yang diberlakukan bagi mereka yang terbukti
melakukan pelanggaran adat, baik pelanggaran
terhadap pengrusakan hutan (pencurian/
penebangan pohon atau kayu, rotan) dan
berbagai jenis hewan yang hidup dalam hutan
(Borong Karamaka) berbeda-beda tergantung
tingkat pelanggaran adatnya.
Dalam pengkategorian jenis hukuman/
sanksi adat tersebut, tentu saja berdasarkan
kesepakatan adat (musyawarah adat) dan
ketentuan-ketentuan dalam Pasang. Kegiatan
musyawarah adat tersebut, berlangsung secara
demokratis yang tercermin pada penyelesaian
menyangkut persoalan bermasyarakat, termasuk
penyelesaian berbagai pelanggaran adat tentang
sanksi-sanksi bagi si pelanggar. Menurut Ramli
(2012:21) dalam tulisan dikatakan bahwa sifat
demokratis ini bukan hanya tercermin pada
cara pelaksanaan pemerintahan itu, melainkan
dalam cara-cara bertutur dan bertingkah laku.
Dalam percakapan sehari-hari sering muncul
istilah apa nakua toloheya (bahasa lokal) yang
artinya bahwa apa yang telah dikatakan dan
diputuskan oleh orang banyak atau kalau orang
banyak yang menghendaki demikian, maka
itulah yang harus diikuti. Selain itu berkembang
pula prinsip le’rasa pau ada tale’rasa pau-pau
aranang (bahasa lokal) yang artinya bahwa
batal keputusan pemerintah, tetapi keputusan
yang diambil dalam musyawarah tidak boleh
dibatalkan secara sepihak.
Melalaui
peradilan adat tersebut
(musyawarah adat/abborong adat) yang
terkait dengan pelanggaran adat yang terjadi
di dalam hutan keramat kawasan adat Kajang,
sehingga Ammatoa beserta perangkat adatnya
dapat menentukan besar kecilnya sanksi adat

yang diberikan oleh si Pelanggar. Meskipun
demikian, Ammatoa beserta perangkatperangkat adatnya dalam mengambil suatu
keputusan hukum atau sanksi adat terhadap
si Pelanggar harus pula mempelajari secara
seksama terhadap pelanggaran adat yang
telah dilakukan oleh masyarakat adat Kajang,
agar keputusan yang diambil oleh Ammatoa
berupa sanksi adat terhadap si Pelanggar
sudah sesuai perbuatan yang mereka lakukan.
Kemudian dalam melakukan peradilan adat
tersebut, Ammatao sebagai pemimpin adat di
Kajang akan diupayakan pula untuk dihadirkan
tersangka dan seluruh masyarakat adat
Kajang untuk menyaksikan jalannya sistem
peradilan adat tersebut. Hal ini dilakukan untuk
mengambil pembalajaran bagi si Pelanggar
agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan
juga sebagai pemberitahuan atau pembelajaran
kepada masyarakat umum, agar tidak
melakukan pelanggaran-pelanggaran yang
serupa dan tentunya juga sangat terkait dengan
keseimbangan di dalam masyarakat.
Bentuk-bentuk sanksi adat yang
diberlakukan bagi orang-orang yang terbukti
melakukan
pencurian/penebangan
pohon
atau kayu, berbeda-beda tergantung tingkat
pelanggaran adatnya. Agar sanksi-sanksi
tersebut dapat berjalan dengan efektif, maka
ditetapkan ketentuan yang mengklasifikasikan
jenis pelanggaran ke dalam tiga kategori,
yaitu (1) Pelanggaran berat, yaitu pelanggaran
yang dikenakan sanksi kepada orang yang
melakukan penebangan kayu di Borong
Karamaka. Jenis pelanggaran ini dikenakan
hukuman yang disebut dengan istilah lokalnya
Pokok Babbalak (pangkal cambuk) atau setara
dengan denda materil sebesar 12 real atau
setara dengan perbandingan uang rupiah pada
waktu itu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta
dua ratus ribu rupiah), ditambah dengan kain
kafan sebanyak 24 siku atau sekitar 12 meter;
(2) Pelanggaran sedang, yaitu pelanggaran
yang dikenakan sanksi kepada orang yang
melakukan penebangan pohon kayu di
Borong Battasaya yang melebihi jumlah yang
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diberikan oleh Ammatoa. Jenis pelanggaran
ini disebut dengan istilah lokalnya Tangnga
Babbalak (bagian tengah cambuk) atau setara
dengan denda sebesar 8 real atau setara dengan
uang rupiah pada waktu itu sebanyak Rp
800.000;- (delapan ratus ribu rupiah), ditambah
dengan kain kafan, dan (3) Pelanggaran
ringan, yaitu pelanggaran yang dikenakan
kepada seorang warga komunitas adat Kajang
karena kelalaiannya menyebabkan kayu
dalam kawasan hutan mengalami kerusakan/
tumbang atau ditebang tetapi tidak diangkat
dari tempatnya, atau penebangan pohon koko
(kebun). Jenis pelanggaran ini disebut dengan
istilah lokalnya Cappa Babbalak atau setara
dengan bentuk denda 4 real dan atau sebanding
dengan mata uang rupiah pada saat itu sebanyak
Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). (Hasil
wawancara Galla Puto, 30 Juli 2019)
Dari ketiga bentuk sanksi atau hukuman
berupa denda atas pelanggaran adat tersebut,
di mana sanksi yang paling tinggi tingkatannya
adalah pencurian kayu yang dilakukan di Borong
Karamaka, dan yang terendah jika dilakukan
pada kebun milik perorangan. Walaupun sanksi
atas pelanggaran terhadap perorangan lebih
rendah nilainya, akan tetapi sudah jelas bahwa
menebang pohon merupakan suatu delik adat
menurut Pasang. Terkait dengan hal tersebut,
dengan berdasarkan pada UUPK dan PP No. 28
Thn 1985, maka bagi mereka yang menebang
pohon di kawasan hutan lindung itu, akan
dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Upaya lainnya yang dilakukan oleh
Ammatoa, jika terjadi pengrusakan atau
pencurian baik pencurian terhadap pepohonan
berupa kayu, rotan di dalam hutan maupun
pencurian berbagai jenis marga satwa
yang hidup di dalamnya, yang tidak dapat
diidentifikasi orangnya atau pelakunya, maka
Ammatoa sebagai pemimpin tertinggi dalam
kawasan adat Kajang memiliki peranan
penting untuk mengetahui pelakunya dengan
melakukan dua cara yaitu, pertama dengan
melalui kegiatan ritual dalam bentuk attunru

panrolik (membakar linggis). Pada saat ritual
ini dilaksanakan, seluruh warga masyarakat
adat Kajang dan termasuk orang-orang yang
dicurigai akan dipanggil atau dikumpulkan
atas perintah Ammatoa. Setiap orang yang
hadir diharuskan memegang linggis yang
sudah dibakar hingga merah membara.Hal
ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa
pelaku pencuri di dalam hutan sebenarnya.
Jika seorang yang memegang linggis itu
tidak bersalah, maka ia tidak akan merasakan
panasnya linggis. Demikian sebaliknya, barang
siapa yang tangannya terluka, maka dialah
pelakunya.
Selanjutnya, adalah ritual yang kedua
dengan melalui kegiatan membakar kemenyan/
dupa (attunu passauk). Ritual yang kedua ini
dilakukan apabila terjadi pengrusakan atau
pencurian, baik di dalam hutan keramat maupun
di dalam hutan battasaya dan kemudian
pelakunya sama sekali tidak diketahui atau
ketika seorang terdakwa menolak dakwaan atas
pelanggaran hukum yang telah dilakukan, maka
upaya hukum lain yang dapat dilakukan melalui
cara yang disebut attunu passau (membakar
dupa). Upaya hukum ini dilakukan hanya oleh
Ammatoa dengan para pemuka adatnya (tanpa
dihadiri oleh warga masyarakat) dan dilakukan
di rumah Ammatoa atau di dalam borong
karamaka. Namun, sebelum acara itu dilakukan
terlebih dahulu disampaikan pengumuman
kepada seluruh warga masyarakat adat Kajang.
Pengumuman tersebut berisikan tentang
rencana diadakannya upacara attunu passauk,
karena ditemukannya ada pelanggaran adat di
dalam hutan yang tidak diketahui pelakunya,
dan telah pula dilakukan upaya dengan acara
attunru panrolik. Penyampaian pengumuman
itu dilakukan setiap hari selama satu bulan
penuh. Ada pun cara penyampaiannya, baik
dari mulut ke mulut maupun dengan memukul
gendang yang ada di rumah Ammatoa dengan
irama tertentu yang maknanya dapat dipahami
oleh setiap warga masyarakat adat Kajang.
Selama tenggang waktu sebulan tersebut,
diharapkan pelaku atau orang yang mengetahui
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perbuatan itu sadar dan segera mengakui
perbuatannya atau melaporkan orang yang telah
berbuat itu kepada Ammatoa. Apabila sampai
pada batas waktu sebulan ternyata tidak ada yang
datang mengakui perbuatannya, maka dengan
sangat terpaksa diadakan acara attunu passauk.
Bentuk upacara ini diselenggarakan pada waktu
tengah malam dikala bulan purnama di tengah
Borong Karamaka. Pelaksanaan upacara
ini sangat bernuansa magis, sehingga tidak
semua orang dapat menghadirinya. Maksud
dari pelaksanaan upacara attunu passauk ini
adalah agar pelaku yang enggan mengakui
perbuatannya, yaitu merusak atau mencuri
di dalam borong karamaka akan mendapat
hukuman langsung dari Turi’e’ A’re’na’ berupa
musibah yang bisa terjadi secara beruntun.
Dalam hal ini musibah yang dimaksud
itu, bukan hanya bagi si pelaku tetapi dapat
juga terjadi pada keluarganya terutama
keturunannya, bahkan kepada orang lain yang
mengetahui perbuatan itu, tetapi tidak berani
melaporkan pada Ammatoa. Apabila hal ini
terjadi, maka menurut isi Pasang bahwa orang
tersebut akan menderita “pupuruk sorokan,
anrekmo nararangi mata allo, battu ri attang,
battu ri ahang,battu ilauk, battu ri aja, kamma
lekok raung appucuk tepokmiseng, aklorongi
tappumiseng”. Artinya: Hidupnya akan melarat
sepanjang masa, tidak akan disinari matahari
dari segala penjuru, bagai daun berpucuk
akan patah, bagi tumbuhan merambat yang
menjalar akan putus. Oleh karena Ammatoa
sebagai pemimpin tertinggi dalam kawasan
adat Kajang sehingga diserahi tugas baik untuk
menyelesaikan berbagai pelanggran adat yang
terjadi dalam hutan, maupun untuk menjaga dan
melestarikan lingkungan alam termasuk hutan,
maka kewenangan/tugas itu akan dijalankan
dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa
mengabaikan hak perorangan, hak komunal
yang lebih diutamakan.
Adapun peranan Ammatoa yang terkait
dalam melestarikan lingkungan alam (hutan)
tidak terlepas dari kepercayaan terhadap ajaran
Pasang bahwa dunia yang diciptakan oleh Turi’e

A’ra’na (Tuhan) beserta isinya haruslah dijaga
keseimbangannya, terutama hutan. Oleh karena
itu, hutan harus dipelihara dengan baik dan
mendapat perlakuan khusus bagi penghuninya
serta tidak boleh merusaknya dan mengambilnya
atau mencurinya, baik pohon kayunya dan
rotannya maupun berbagai jenis marga satwa
yang ada di dalam hutan (borong karamaka)
tersebut. Hal ini dilakukan agar manusia harus
selalu menjaga kelestarian alam (hutan).Bahkan
secara moral mereka dapat mengatakan bahwa:
“olo-oloji anjo akkulle ammnraki boronga,
jaripunnania’ tau ammnraki borong sangka
mmajintu olo’-olo’a”. Artinya; Hanya binatang
yang dapat merusak hutan. Jadi, jika ada
manusia yang sengaja merusak hutan berarti
ia setara dengan binatang. Oleh karena itu,
muncul pandangan bagi masyarakat adat Kajang
bahwa hutan itu adalah bagian dari dirinya
sendiri. Merusak hutan berarti merusak dirinya
sendiri, bahkan akan mendapat sanksi, baik dari
Ammatoa sebagai kepala persekutuan maupun
dari Turie’ A’ra’na (Tuhan berkehendak).
Pandangan ini dapat menggambarkan pada
masyarakat adat Kajang yang mensejajarkan
dirinya dengan lingkungan alam atau setidaktidaknya memandang diri mereka sebagai bagian
terintegrasi dengan lingkungannya.
Dalam kaitan hal-hal tersebut di atas,
sebagaimana pendapat Hijjang (2007: 94) dalam
tulisannya, dikatakan bahwa terdapat beberapa
ungkapan yang dikenal oleh orang-orang Kajang
yang menunjukkan pandangan personifikasi
ekologi mereka terhadap lingkungan sekitarnya.
Mereka mengatakan anjo kajua paru-parunna
linoe (pepohonan itu adalah paru-paru dunia)
dan anjo uhea kalelenna linoa (air itu pengikat
dunia). Mereka juga mengatakan bahwa
pentingnya hutan bagi kehidupan karena dapat
mendatangkan hujan (anjo boronga anggotakki
bosia). Jadi sesungguhnya mereka memahami
fungsi utama hutan sebagai penyeimbang
ekosistem. Pandangan ekologis lainnya terlihat
pula pada ungkapan berikut; narie kaloro battu
ri boronga, narie timbusu battu ri kajua battu
ri kalelenga (sungai yang mengalir itu ada
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karena adanya hutan, mata air pun ada karena
ada pohon-pohonan dan semak-belukar). Jadi,
menurut mereka punna nitabbangi anjo kajua
riboronga, angngurangi bosi, appakaanre
timbusu.Artinya, apabila pohon-pohonan di
dalam hutan di tebang dapat mengurangi hujan
dan menghilangkan sumber mata air.
Berdasarkan
hal
tersebut,
maka
upaya pelestarian hutan adalah amanah dari
Turi’e Ara’na yang harus dijalankan oleh
Ammatoa serta seluruh perangkap adat dan
warga manyarakat adat Kajang. Oleh karena
itu, menurut Pasang bahwa apabila terjadi
pengrusakan/penebangan atau pencurian, baik
pepohonan berupa kayu dan rotan maupun
berbagai jenis hewan yang hidup dalam hutan
karamaka, tentunya tidak akan dibenarkan
bahkan hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai
melanggar Pasang. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka Borong Karamaka keutuhannya
haruslah dijaga karena di kawasan itulah
terdapat dua fungsi hutan dalam komunitas adat
Kajang, yaitu fungsi ritual dan fungsi ekologis.
Upaya lainnya yang harus dilakukan oleh
Ammatoa untuk tidak terjadinya pelanggaran
adat di dalam hutan keramat (Borong Karama),
agar hutan tetap lestari yaitu Ammatoa akan
senantiasa berupaya menetapkan petugas
penjaga hutan di setiap penjuru mata angin yang
terdiri atas empat orang. Pengangkatan orang
empat ini oleh Ammatoa Kajang dilakukan pada
wilayah pemukiman masing-masing, sebagai
daerah atau wilayah kerjanya sesuai dengan
tuntunan atau petunjuk dari Pasang ri Kajang.
Ada pun tugas keempat penjaga hutan keramat
tersebut, kesehariannya mengawasi orangorang atau oknum-oknum yang akan melakukan
pelanggaran adat mengenai pengrusakan
hutan beserta ekosistemnya di dalam Borong
Karama. Selain itu, warga masyarakat adat
Kajang dengan penuh kesadaran, mereka pula
turut menjaga keutuhan dan kelestarian hutan.
Keikutsertaan warga masyarakat adat Kajang
dalam menjaga hutan (borong karama) melalui
kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya
yang sesuai isi Pasang dan menghindari

larangannya serta melaporkan pelanggaranpelanggaran adat yang terjadi dalam kawasan
adat Kajang. Ini semua merupakan kekuatan
sosial dalam melindungi tidak terjadinya
pelanggaran adat di dalam hutan.
Aspek lainnya yang diusahakan oleh
Ammatoa untuk tidak terjadinya pelanggaran adat
dalam hutan, agar hutan masih tetap lestari adalah
dengan mewariskan prinsip kehidupan kamasemasea (sederhana) bagi komunitas adat Kajang.
Melalui prinsip kamase-kamase tersebut, mereka
tidak menginginkan untuk mengeksplotasi
hutan demi peningkatan kesejahteraannya.
Pasang tersebut dapat menggambarkan pola
hidup sederhana yang sudah merupakan takdir
yang telah ditetapkan oleh Turie’ A’ra’na bagi
mereka. Hidup kemase-kamase (kesederhanaan)
akan lebih ditujukan ke arah untuk menutup
peluang kepada setiap warganya untuk hidup
boros, hidup yang berlebih-lebihan. Melalui
prinsip hidup seperti ini masyarakat adat Kajang
tidak akan tergiur memasuki hutan keramat
apalagi untuk menebang dan mengambil kayu
atau apa saja yang ada di dalam hutan tersebut,
sehingga pelanggaran adat yang akan terjadi di
dalam hutan dapat diatasi dan pelestaraian hutan
semakin kuat.
Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1987, hutan yang
ada di dalam kawasan adat Kajang tersebut
telah ditetapkan pula sebagai hutan lindung.
Penentuan kawasan hutan lindung semacam
itu diberikan oleh Menteri Kehutanan setelah
hutan tersebut memenuhi syarat-syarat
tertentu sebagaimana yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya keputusan tersebut, Ammatoa
ditetapkan sebagai pelindung terhadap
pelestarian hutan. Adanya penugasan seperti
itu, maka peranan Ammatoa semakin kuat, baik
terhadap pelanggaran adat yang terjadi dalam
hutan (Borong Karamaka) maupun terhadap
pelestarian lingkungan alam (hutan) di dalam
komunitas adat Kajang.

107

WALASUJI Volume 11, No. 1, Juni 2020:

97—114

b. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Adat serta
Sanksinya
Dalam kehidupan masyarakat adat
Kajang, meskipun sangat kental akan adat
istiadat serta memiliki hubungan sosial
antarsesama masyarakat yang sangat baik,
bukan suatu jaminan untuk tetap hidup dalam
kondisi yang tanpa ada kasus-kasus pelanggaran
adat. Munculnya berbagai pelanggaran adat di
tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat
adat Kajang dikarenakan oleh adanya tuntutan
keinginan yang tidak tercapai atau pun terhalang
oleh aturan adat sehingga menimbulkan
suatu sikap yang melanggar hukum. Untuk
menyelesaikan berbagai pelanggaran adat
yang terjadi di tengah-tengah kehidupan
sosial masyarakat adat Kajang tersebut,
sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya
bahwa terdapat aturan adat yang bersumber
dari Pasang yang merupakan pedoman dalam
menyelesaikan berbagai pelanggaran adat yang
terjadi dalam kawasan adat Kajang. Selain itu,
juga merupakan pedoman dalam menjalankan
aktivitas kehidupan mereka sehari-hari, baik
warga masyarakat itu sendiri maupun para
pemimpin adat di dalam kawasan adat Kajang.
Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat
beberapabentuk laranganadat yang tidak boleh
(kasipalli) dilakukan oleh warga masyarakat
adat Kajang, sebagaimana yang tercantum
dalam Pasang, yaitu larangan memasuki Borong
Karamaka, apalagi untuk menebang (tabbang
kaju) dan mengambil kayu, larangan mengambil
rotan (tatta uhe), larangan mengambil udang
(rao doing) dan larangan pemanenan lebah (tuni
bani) dalam hutan. Hal ini dapat menimbulkan
bahaya bagi orang itu sendiri termasuk
masyarakat adat Kajang. Apabila betul-betul
terjadi suatu pelanggaran adat seperti memasuki
Borong Karamaka, melakukan penebangan
atau pencurian kayu ataukah pencurian lainnya
yang terjadi di dalam hutan, baik Borong
Battasaya maupun borong karamaka tersebut,
maka para penjaga hutan yang telah diberi tugas
oleh Ammatoa atau warga masyarakat yang
mengetahuinya segera melaporkan kejadian itu

kepada Galla’ Puto, lalu selanjutnya Galla’ Puto
mempertimbangkan secara matang sebelum
dilaporkan atau diteruskan kepada Ammatoa
ri Kajang. Jadi tidak semua laporan diteruskan
langsung ke Ammatoa. Kebenarannya harus
dicek ulang oleh Galla’ Puto tersebut, dan
apabila sudah benar-benar terjadi pelanggaran
adat dalam hutan, barulah diteruskan kepada
Ammatoa.
Namun demikian, Ammatoa mempunyai
kelebihan-kelebihan atau kemuliaan tersendiri
di antara warga masyarakat adat Kajang lainnya,
sehingga dapat meramalkan berbagai peristiwa
yang akan terjadi dalam kawasan adat Kajang
tersebut. Oleh karena itu, sebelum penjaga hutan
melaporkan kejadian itu kepada Galla’ Puto,
sebenarnya akan terlebih dahulu diketahui oleh
Ammatoa. Jadi dengan adanya laporan kejadian
tentang pengrusakan/penebangan atau pencurian
pohon atau pencurian lainnya yang ada dalam
hutan tersebut, maka selanjutnya Ammatoa
segera memanggilnya untuk menghadap di
meja peradilan adat Kajang yang dihadiri oleh
para pemangku-pemangku adatnya (Galla’
Puto, Paranrang bicara dan Lompo ada’)
untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk
perbuatannya. Pada saat itulah tersangka diadili
dan ditentukan nasibnya, apakah dikenakan
sanksi adat berupa denda (passala), pengusiran
(nipaoppangi butta) ataukah ia dibebaskan saja
dengan syarat-syarat tertentu.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat
dengan beberapa contoh kasus yang terkait
dengan pelanggaran adat yang terjadi di dalam
hutan khususnya Borong Karamaka, baik
terhadap larangan masuk Borong Karamaka,
pengrusakan hutan maupun penebangan pohon
atau pencurian kayu dan atau pencurian lainnya
yang ada dalam hutan tersebut, yaitu sebagai
berikut:
Contoh kasus menebang atau mengambil
pohon/kayu di dalam hutan, sebagaimana yang
dikemukakan oleh Salle (1999: 274) dalam
tulisannya bahwa pada tahun 1997 pernah
terjadi sebuah kasus yang dilakukan oleh salah
seorang yang berinisial LK (umur 55 tahun),
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pekerjaan pagalung (petani), berasal dari
Dusun Baraya di Desa Tanatoa. Dia memasuki
Borong Battasaya kemudian menebang
pohon. Perbuatannya itu diketahui oleh warga
masyarakat adat Kajang, lalu dilaporkan kepada
Gallak Puto, yang selanjutnya diteruskan atau
melaporkan hal itu kepada Ammatoa. Setelah
itu lelaki yang bernisial LK ini dipanggil
menghadap Ammatoa untuk diadili. Proses
peradilannya berlangsung di rumah kediaman
Ammatoa, yang dihadiri oleh pemuka
masyarakat, kepolisian, dan warga masyarakat
lainnya. Pertanyaan Ammatoa kepada LK hanya
berkisar pada perbuatannya menebang pohon
di dalam Borong Battasaya. Selain itu, dia
pula ditanyakan kesedianya untuk diadili oleh
Ammatoa, atau perkaranya ke pihak kepolisian
di Kassi (ibukota Kecamatan Kajang). Namun,
dari pertanyaan-pertanyaan Ammatoa itu
diiyakan oleh yang bersangkutan. Oleh karena
perbuatannya diakui, maka kepadanya anngalle
passala (didenda menurut adat), yaitu yang
bersangkutan dikenakan sanksi adat berupa
denda yang disebut cappa babbalak atau setara
dengan bentuk denda 4 real dan atau sebanding
dengan mata uang rupiah pada saat itu sebesar
Rp 400.000,- (empat ratus rubu rupiah) dan
satu gulung kain putih
Pohon yang ditebangnya tidak diizinkan
untuk diambil, melainkan dibiarkan tergeletak
di tempat penebangannya sampai lapuk karena
dikhawatirkan apabila pohon kayu tebangan
dapat diambil, baik oleh pelaku maupun orang
lain akan menimbulkan keinginan untuk berbuat
yang sama. Hal tersebut dapat saja terjadi
bilamana denda dengan taksiran harga kayu
hasil tebangan jauh berbeda. Pada umumnya
pohon kayu yang ada di dalam hutan sudah
berusia tua, besar dan tinggi, sehingga nilai
jualnya akan sangat tinggi bila dibandingkan
dengan denda yang dijatuhkan oleh Ammatoa.
Mengenai uang denda yang disebut
pandingingi pakrasangang (pendingin negeri),
oleh Ammatoa dibagi sama rata kepada semua
yang hadir, tidak terkecuali dan anak-anak pun
mendapat bagian. Hanya saja Ammatoa sendiri

yang tidak memperoleh bagian dari uang denda
itu, kecuali denda yang berupa kain putih
segulung untuk Ammatoa. Pembagian uang
denda kepada seluruh yang hadir dimaksudkan
untuk menanamkan tanggung jawab kepada
setiap warga masyarakat, sehingga secara
bersama-sama menjaga hutan dari orang-orang
yang bermaksud jahat. Sanksi yang dijatuhkan
oleh Ammatoa adalah berdasarkan ketentuan
Pasang, namun denda yang berupa uang dan
kain kafan putih merupakan kesepakatan
bersama yang dihasilkan melalui musyawarah
abborong. Selain sanksi-sanksi tersebut, masih
ada hukuman tambahan atas pencurian kayu,
berupa kewajiban untuk mengembalikan
batang pohon curian itu (kalau sudah terlanjur
diambil), dahan, ranting dan daunnya disimpan
di tempat pohon yang ditebang itu.
Selanjutnya, kasus yang serupa tentang
pencurian pohon/kayu, sebagaimana yang
diungkapkan oleh Galla Puto, bahwa kasus
ini terjadi dalam hutan (borong) pada tahun
2015 yang dilakukan oleh salah seorang yang
berinisial PB. Dia memasuki Barong Karamaka
kemudian menebang pohon/kayu tanpa seizin
Ammatoa.Perbuatan PB ini diketahui oleh
penjaga hutan, lalu hal itu dilaporkankepada
Gallak Puto, yang selanjutnya diteruskan
atau dilaporkan kepada Ammatoa. Setelah
Ammatoa menerima laporan pencurian pohon/
kayu dalam hutan, maka lelaki yang bernisial
PB ini dipanggil menghadap Ammatoa untuk
diadili. Proses pemeriksaannya berlangsung di
rumah Ammatoa, yang dihadiri oleh pemuka
masyarakat adat, terutama oleh Gallak Lombo
dan warga masyarakat lainnya.Pertanyaan
Ammatoa kepada PB hanya berkisar pada
perbuatannya menebang pohon di dalam
Borong Karamaka. Oleh karena perbuatannya
diakui menebang pohon/kayu, maka kepadanya
diberi sanksi adat berupa denda (anngalle
passala). Atas dasar itulah Ammatoa langsung
memutuskan bahwa yang bersangkutan
dikenakan sanksi berupa denda yang disebut
pokok babbalak (pangkal cambuk) atau setara
dengan denda materil sebesar 12 real atau
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setara dengan perbandingan mata uang rupiah
pada saat itu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta
dua ratus ribu rupiah,-). Namun demikian,
karena kasus ini terjadi pada tahun dua ribuan,
sehingga nilai uang rupiah saat ini disesuaikan
menjadi Rp 12. 000.000,- (dua belas juta
rupiah), ditambah dengan satu gulung kain
kafan putih.
Namun demikian, sanksi adat yang
diputuskan oleh Ammatoa terhadap yang
bernisial PB ini tidak dapat menerimanya
atau menolak atas putusan yang diambil oleh
Ammatoa tersebut, dengan alasan bahwa
pohon kayu yang diambil atau ditebang itu,
mereka menganggap masih miliknya karena
letak kebunnya berbatasan dengan Borong
Karamaka. Dalam kondisi seperti ini,.akhirnya
pihak kehutanan melapor ke pihak kepolisian
untuk diadili karena mereka tidak dapat
menerima keputusan adat. Dengan terjadinya
kasus seperti ini, pihak kepolisian mengacu
pada Peraturan Pemerintah, No. 28 tahun 1985
di mana hutan yang ada di dalam kawasan
adat Kajang telah ditetapkan sebagai hutan
lindung yang diberikan oleh pihak Kementerian
Kehutanan pada tahun 1987. Oleh karena itu,
bagi mereka yang menebang atau mengambil
pohon di dalam kawasan hutan lindung itu
akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang belaku.
Atas dasar itulah sehingga pihak
kepolisian menjatuhkan sanksi dengan
hukuman penjara terhadap PB. Meskipun
demikian, sekalipun telah dijatuhkan sanksi
berupa hukuman penjara dari pihak kepolisian,
namun kasus seperti ini masih tetap terkait
sanksi adat berupa denda. Jadi selama PB ini
tidak menyelesaikan kasusnya secara adat,
akan tetap diusir dari dalam kawasan adat
Kajang dan tidak diperkenankan mengikuti
segala kegiatan adat yang dilakukan oleh
Ammatoa dan masyarakat setempat. Bahkan
ketika mereka ingin melakukan kegiatan adat
dalam lingkungan keluarganya, Ammatoa dan
perangkat adatnya tidak akan menghadirinya

karena PB ini dianggap oleh adat tidak bersih
dan masih terkait dengan pelanggaran adat
yang belum diselesaikan secara adat.
Kasus lainnya yang terjadi di dalam
Borong Karamaka, yaitu pengrusakan hutan,
sebagaimana yang diungkapkan oleh H. Norman
di Kajang bahwa kasus ini terjadi pada tahun
2015 yang dilakukan oleh salah seorang yang
berinisial SYS. Namun beliau ini bukan terlibat
langsung melakukan pengrusakan hutan tetapi
dia memerintahkan anggotanya untuk membabat
pohonkayu Borong Karamaka yang letaknya
berbatasan dengan kebunnya. Perbuatannya itu
diketahui oleh pemangku adat dan masyarakat
adat Kajang, lalu dilaporkan kepada Ammatoa.
Setelah itu lelaki yang bernisial SYD ini, serta
anggotanya yang melakukan pengrusakan hutan
dipanggil menghadap Ammatoa untuk diadili.
Proses pemeriksaannya yang belangsung
di rumah kediaman Ammatoa dihadiri oleh
perangkat-perangkat adatnya terutama Galla
Lombo. Oleh karena perbuatannya diakui
bahwa mereka melakukan pembabatan pohon
kayu atas perintah SYD, maka kepadanya
angngalle passala (didenda menurut adat).
Atas dasar itulah Ammatoa memutuskan bahwa
yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa
denda yang disebut cappa babbalak atau setara
dengan bentuk denda 4 real, atau sebanding
dengan nilai mata uang rupiah pada saat itu
sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
Namun karena kasus ini terjadi pula pada tahun
dua ribuan sehingga nilai mata uang rupiah pada
saat ini disesuaikan menjadi Rp 4.000.000,dan satu gulung kain kafan putih atau disebut
dengan istlah lokalnya cappa babbalak
Adapun bentuk-bentuk larangan lainnya
yang bersumber dari Pasang yang tidak boleh
dilakukan oleh masyarakat adat Kajang adalah
adanya larangan memasuki hutan keramat
(Borong Karamaka). Dengan disakralkannya
hutan keramat itu sehingga hutan tersebut sama
sekali tidak boleh dimasuki apalagi merusaknya
atau mengambil pepohonan, baik berupa kayu
dan rotan maupun berbagai jenis marga satwa
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yang hidup di dalamnya. Larangan memasuki
hutan keramat tersebut, bukan hanya pada para
tamu, melainkan juga berlaku bagi seluruh warga
masyarakat adat yang berdiam di Kajang. Bagi
warga masyarakat adat Kajang yang melakukan
pelanggaran adat akan diusir dari dalam
kawasan, dan bagi orang luar yang melanggar
tidak akan diperkenankan lagi memasuki
kawasan adat Kajang tersebut. Oleh karena itu,
orang hanya dapat memasuki hutan keramat
(Borong Karamaka) bila ada keperluan upacara
adat antara lain, upacara apparuntu paknganro
(upacara pelantikan Ammatoa) atau upacara
adat lainnya yang ada kaitannya dengan ritual.
Itu pun juga orang yang bisa masuk di dalam
hutan sangat terbatas bagi orang-orang tertentu
saja, seperti Ammatoa dan sebagian perangkat
adatnya termasuk penjaga hutan keramat.
Untuk
Borong
battasaya
(hutan
perbatasan) orang dapat saja memasuki
dan bahkan masih memungkinkan orang
untuk melakukan penebangan pohon dengan
memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu: (1) harus
memperoleh izin dari Ammatoa. (2) menebang
pohon sesuai dengan kebutuhan yang telah
disetujui oleh Ammatoa. (3) sebelum menebang
sebatang pohon, terlebih dahulu harus menanam
dua pohon yang sejenis sampai tumbuh dengan
baik dan (4) lokasi penanaman pohon pengganti
harus ditentukan oleh Ammatoa sendiri. Kedua
jenis hutan tersebut, baik Borong Karamaka
maupun borong battasaya sudah termasuk dalam
hutan lindung di bawah pengawasan Ammatoa.
Dengan
tidak
diperkenankannya
setiap orang memasuki Borong Karmaka,
merupakan salah satu peran Ammatoa serta
para pendukungnya dalam rangka melestarikan
lingkungan alam termasuk hutan yang di
dalamnya terdapat pepohonan yang hidup di
dalam Borong Karamaka. Menurut informasi
daribeberapa informan di dalam kawasan
adat Kajang bahwa borong karamaka selain
ditumbuhi pepohonan, juga terdapat sarang
lebah, sungai, udang dan berbagai jenis hewan
dan binatang, seperti rusa, babi, kera, ular,
ayam dan burung. Selain itu, bahwa Borong

Karamaka menurut masyarakat adat Kajang
merupakan asal mula leluhurnya berasal dari
atas, lalu turun di hutan Tombolo sehingga
disebut dengan istilah Borong Karamaka.
Suatu pemahaman pula dari masyarakat
adat Kajang bahwa hutan itu merupakan
tempat kediamannya nenek moyang mereka
dan roh penjaga keselamatan seluruh warga
masyarakat adat Kajang. Mereka meyakini pula
bahwa merawat hutan marupakan bagian dari
ajaran Pasang karena hutan memiliki kekuatan
gaib yang dapat mensejahterakan, sekaligus
mendatangkan bencana manakala tidak dijaga
kelestariannya. Untuk itu, mereka senantiasa
tetap memelihara hutan dan tidak memasuki
hutan sesuai ajaran Pasang agar terhindar dari
marabahaya yang dapat mengancam kehidupan
mereka. Atas dasar itulah, Ammatoa secara
tegas melarang memasuki hutan keramat
apalagi menebang dan mengambil kayu/
pohon atau apa saja di dalam hutan tersebut.
Kalau hal ini terjadi dikhawatirkan dapat
menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,
seperti lupa ingatan, sakit-sakitan dan bahkan
dapat menyebabkan kematian seseorang dan
lain-lain.
Berikut ini dapat dilihat contoh kasus
yang terkait dengan larangan memasuki hutan
keramat, seperti yang diungkapkan oleh H.
Norman bahwa pada tahun 1975 terjadi sebuah
kasus yang dilakukan oleh salah seorang yang
bernisial NB. Beliau ini adalah seorang guru
agama di Kajang pada saat itu. Ketika dia pulang
ke rumahnya dengan menggunakan kuda pada
waktu itu, dalam perjalanannya tiba-tiba muncul
niatnya untuk potong kompas lewat masuk dalam
hutan keramat, karena pada waktu itu hari Jumat
mereka ingin cepat sampai ke rumahnya untuk
shalat Jumat. Meskipun diatelah mengetahui
bahwa hutan keramat (Borong Karamaka)
tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk
di dalamnya, kecuali orang-orang tertentu saja.
Namun, beliau tidak menghiraukan larangan
tersebut tetap nekat untuk masuk. Akhirnya,
yang bernisial NB ini tiba-tiba hilang ingatan
dan kebingungan tidak bisa keluar dari hutan.
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Pandangannya seolah-olah dikelilingi laut dan
sungai, sehingga hanya berputar-putar dalam
hutan sampai berjam-jam dan nanti menjelang
sore baru bisa keluar dari hutan.
Selanjutnya, contoh kasus yang serupa
dilakukan oleh salah seorang bernisial PT yang
berdomisili di Kajang. Kasus ini terjadi pada
tahun 1995, di mana beliau ini tidak sengaja
memasuki Borong Karamaka. Sebagaimana
yang diungkapkan oleh Puto buto bahwa kasus
ini sangat mengejutkan karena beliau ini masuk
kawasan hutan adat hanya karena mengikuti
anjingnya yang sedang memburu rusa
sampai masuk dalam hutan keramat (Borong
Karamaka) tersebut. Namun, pada saat berada
dalam hutan, PT ini mengalami kebingungan
dan antara sadar dengan tidak, seolah-olah
pandangan diapada saat itu dikelilingi banyak
rusa.Dengan kejadian seperti ini menyebabkan
PT mengalami kesulitan untuk keluar dari hutan
(Borong Karamaka) tersebut.
Menurut cerita Puto Buto bahwa orang
tersebut sempat tinggal selama enam hari
dalam hutan keramat. Nanti bisa ke luar dari
hutan setelah ada orang memanjat mengambil
ara di kebunnya yang berbatasan dengan
pinggiran Borong Karamaka, lalu orang tersebut
mendengar suara rusa di dalam hutan dengan
menyebut nama berinisial PT tersebut. Orang
tersebut kaget dan berusaha mencarinya dan
menelusuri suara rusa tersebut dan akhirnya
PT ini dapat ditarik keluar dari dalam hutan.
Kondisi PT pada waktu itu tidak seperti
biasanya, dia tidak mampu berbicara hanya bisa
bersuara seperti suara rusa. Dengan kejadian
seperti ini, maka warga masyarakat adat Kajang
ikut prihatin melihat kondisi PT ini sehingga
Ammatoa memerintahkan untuk dilakukan ritual
yang disebut dengan istilah ritual Pangnganro.
Setelah dilakukan ritual tersebut barulah mereka
bisa berbicara seperti biasa dan tidak lama
kemudian beliau ini meninggal dunia
Selain pelanggaran adat terhadap
pengrusakan hutan (pencurian pohon/kayu)
serta larangan memasuki hutan seperti tersebut
di atas, juga sering terjadi pelanggaran adat

pada masyarakat adat Kajang yang menjurus
pada pencurian udang yang ada dalam
Borong Karamaka. Posisi Ammatoa dalam
hal itu, mempunyai peranan penting untuk
menyelesaikan perbuatan pencurian udang
tersebut. Dalam hal ini sesuai yang diungkapkan
oleh Galla Puto bahwa pada tahun 2016
terjadi kasus pencurian udang di dalam borong
karamaka yang dilakukan oleh BN yang
berdomisili di Kajang. Namun demikian, BN ini
tertangkap tangan oleh penjaga hutan mengambil
udang tanpa seizin Ammatoa, lalu dilaporkan
kepada Galla Puto, yang selanjutnya diteruskan
atau dilaporakan kepada Ammatoa. Berdasarkan
laporan yang diterima dari Galla Puto, maka
Ammatoa segera memanggil lelaki yang
bernisial BN untuk diadili. Proses peradilannya
berlangsung di rumah Ammatoa dan dihadiri
oleh pemuka masyarakat adat Kajang dan para
perangkat adatnya, terkadang pula dihadiri oleh
pihak kepolisian. Bentuk pertanyaan Ammatoa
kepada BN ini hanya berkisar pada perbuatannya
mengambil udang dalam Borong Karamaka
tanpa diketahui oleh Ammatoa. Oleh karena
perbuatannya diakui, maka kepadanya diberi
anggalle passala (didenda menurut adat). Atas
dasar itulah Ammatoa langsung memutuskan
bahwa yang bersangkutan dikenakan sanksi
berupa denda yang disebut cappa babbalak
atau setara dengan bentuk denda 4 real dan atau
sebanding dengan nilai uang rupiah pada waktu
itu, yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu
rupiah) ditambah dengan satu gulung kain kafan
putih. Oleh karena kasus ini terjadi pula pada
tahun dua ribuan, maka terjadilah perubahan
jumlah denda dengan nilai uang rupiah saat ini,
yaitu bertambah sebesar Rp 4.000.000,- (empat
juta rupiah)
Dengan terjadinya berbagai kasus seperti
tersebut di atas, maka warga masyarakat adat
Kajang semakin memperkuat kepercayaan atau
keyakinan mereka mempertahankan kawasan
hutan (Borong Karamaka), untuk tidak
memasuki hutan tersebut, apalagi merusaknya
atau mengambilnya baik pepohonan berupa kayu
dan rotan, maupun berbagai jenis marga satwa
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yang hidup di dalamnya. Hal ini disebabkan
karena selain adanya ancaman sanksi, baik dari
Ammatoa sebagai kepala persekutuan maupun
sanksi dari Turi’e’ A’ra’na (Sang Pencipta).
Selain itu adanya pula kepercayaan masyarakat
adat Kajang bahwa Turi’e A’ra’na juga turut
menjaga kawasan Ilalang Embaya dan termasuk
pula hutan keramat (Borong Karamaka).
PENUTUP
Peranan Ammatoa dalam penyelesaian
pelanggaran adat yang terjadi dalam Borong
Battasaya dan Borong Karamaka, hingga saat
ini masih mempunyai kewenangan/kekuasaan
untuk menentukan dan memberikan sanksi adat
(passala) kepada orang-orang yang melakukan
pelanggaran adat, meskipun komunitas adat
ini sudah diatur dalam sistem pemerintahan
formal. Misalnya, ketika ada suatu masalah
yang tidak dapat diselesaikan lewat adat akan
diselesaikan pada tingkat pemerintahan dan
demikian pula sabaliknya. Oleh karena itu,
peranan Ammatoa baik terhadap pelestarian
lingkungan alam (hutan) maupun terhadap
penyelesaian pelanggaran adat yang terjadi
dalam Borong Karamaka, dan Borong Battasaya
akan memegang peranan penting untuk terus
menerus memelihara, melestarikan lingkungan
alam dan mempertahankan agar tidak terjadi lagi
pelanggaran adat dalam kedua borong tersebut
Adapun bentuk-bentuk larangan adat
yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat
adat Kajang, seperti larangan memasuki borong
karamaka, apalagimerusak atau mengambil apa
saja yang adadalam Borong Karamaka. Apabila
seseorang terbukti melakukan pelanggaran adat
tersebut, maka Ammatoa akan memberikan
sanksi bagi mereka yang
melakukan
pelanggaran adat sesuai dengan tingkat
pelanggaran adatnya. Untuk lebih efektifnya
sanksi-sanksi adat tersebut, ditetapkanlah
ketentuan yang mengkalasifikasikan jenisjenis pelanggaran adat ke dalam tiga kategori,
yaitu (1) pelanggaraan berat atau pangkal
cambuk (pokok babbalak) setara dengan
bentuk denda berupa 12 real atau sebanding

dengan nilai uang rupiah pada saat itu sebesar
Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),
(2) pelanggaran sedang atau tengah cambuk
(tangnga babbalak) setara dengan bentuk denda
berupa 8 real atau sebanding dengan nilai mata
uang rupiah pada saat itu sebesar Rp 800.000
(delapan ratus ribu rupiah ), dan (3) pelanggaran
ringan (cappa babbalak) setara dengan bentuk
denda berupa 4 real atau sebanding dengan
nilai mata uang rupiah pada saat itu sebesar Rp
400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Demikian
pula halnya ketika tidak diketahui pelakunya
ataukah untuk menentukan atau membuktikan
bersalah atau tidaknya tersangka, Ammatoa
mempunyai peranan utama untuk melakukan
dua bentuk sanksi hukum, yaitu (1) memegang
linggis yang membara (attunu panroli) dan;
(2) membakar kemenyam (attunu Passau).
Jenis Attunu Passau ini dilengkapi dengan
memanjatkan doa-doa atau mantra-mantra agar
tersangka diberi ganjaran oleh Sang Pencipta
(Turi’e A’ra’na) sesuai dengan perbuatannya.
Oleh karena itu, masyarakat adat
Kajang hingga saat ini masih konsisten dalam
menerapkan aturan dan norma-norma (adat)
yang tertuang dalam Pasang, baik terhadap
pelestarian lingkungan alam maupun terhadap
penyelesaian pelanggaran adat yang terjadi
dalam kawasan Borong Karamaka dan
Borong Battasaya. Warga masyarakat adat
Kajang yang memelihara dan merefleksikan
makna Pasang dalam kehidupannya adalah
orang yang terpandang dalam komunitas adat
Kajang. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak
mengindahkan isi dan makna Pasang dalam
kehidupannya akan melanggar hukum dan
dikenakan sanksi, baik sanksi sosial dalam
masyarakatnya atau sanksi berupa denda
(passala) yang berdasarkan hukum adat
setempat, maupun sanksi masyarakat adat
dengan cara pengusiran (nipaoppangibutta)
dari kawasan adat Kajang. Bentuk-bentuk
pemberian sanksi adat tersebut merupakan
bentuk reaksi adat yang bertujuan untuk
mengembalikan keseimbangan yang terganggu
dalam masyarakat adat Kajang.
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