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Lampiran 2     : Lembar  Observasi 

Hari/ Tanggal : .............................. 

Waktu  : .............................. 

Ket  

     √  : Ya 

          : Tidak 

No Pertanyaan √  Komentar 

1 Apakah para penari berdoa sebelum 

dan sesudah latihan atau pertunjukan 

Tari Lumense. 

   

2 Apakah para penari  tepat waktu dalam 

melaksanakan sholat 

   

3 Apakah para penari berperilaku baik 

dan santun kepada penabuh, dan 

sesama mereka 

   

4 Apakah para penari berhenti latihan 

ketika tiba waktu sholat 

   

5 Apakah para penari selalu tepat waktu 

ketika datang latihan 

   

6 Apakah para penari berpakaian dengan 

sopan pada saat latihan. 

   

7 Apakah para penari bertuturkata 

dengan baik dan saling menghormati 

selama latihan. 

   

8 Apakah tarian disaksikan oleh berbagai 

etnik/suku 

   

9 Apakah pada saat tarian berlangsung 

masyarakat meyaksikan dengan damai. 

   

10 Apakah para penari patuh dalam 

mengikuti arahan pelatih.  

   

11 Apakah penari mengkonsultasikan 

kesulitan yang dialaminya dalam 

proses latihan kepada teman-teman 

penarinya/pelatih. 

   

12 Apakah para penari menjaga property 

tarian yang dipakai selama latihan. 

   

13 Apakah para penari membantu 

melengkapi property yang kurang 

selama latihan. 

   

14 Apakah para penari bekerja keras 

selama latihan. 

   

15 Apakah para penari tidak 

meninggalkan tempat latihan sebelum 

latihan selesai 

   

16 Apakah para penari menyampaikan 

kritik atau sarannya selama latihan 

   

17 Apakah para penari menjaga 

kebersihan tempat latihan. 
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18 Apakah para penari ikut menghiasi 

properti sehingga menarik 

   

19 Apakah para masyarakat ikut 

berpartisipasi dalam pelaksanaan tarian 

   

20 Apakah para penari menerima saran 

dari pelatih 

   

21 Apakah para penari menerima saran 

dari tokoh adat 

   

22 Apakah para penari bekerjasama 

dengan penari lainnya 

   

23 Apakah para penari memotivasi satu 

sama lainnya 

   

24 Apakah pemusik bekerjasama satu 

sama lain. 

   

25 Apakah pemusik datang tepat waktu.    

26 Apakah pemusik berpakaian sopan    

27 Apakah pemusik bertutur kata yan 

sopan 

   

28 Apakah pemusik bekerjasama dengan 

para penari 

   

29 Apakah pemusik dan para penar 

berkomunikasi dengan baik 

   

30 Apakah pemusik saling menghormati 

dengan para penari.                                                
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Lampiran  3 : Pedoman Wawancara Ketua Adat/ Tokoh Masyarakat. 

Hari/ Tanggal : …………………… 

Respondent : …………………… 

  

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan awal munculnya tarian Lumense ?  

2. Apa tujuan diadakannya Tarian Lumense ?  

3. Apa saja perlengkapan yang ada dalam tarian 

lumense ? 

 

4. Siapa yg diikutsertakan ?  

5. Kapan diadakannya ?  

6. Apa ada makna tertentu dari tarian Lumense yang 

perlu diperhatikan ? 
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Lampiran  4 : Pedoman Wawancara Pemusik dan Penari. 

Hari/ Tanggal : …………………… 

Respondent : …………………… 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa yang perlu diperhatikan saat 

pelaksanaan Tarian Lumense ? 
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Lampiran 5     : Transkip Observasi 

Hari/ Tanggal : Minggu, 11 Agustus 2019 

Waktu  : .............................. 

Ket 

 

     √  : Ya 

          : Tidak 

 

No Pertanyaan √  Komentar 

1 Apakah para penari berdoa sebelum 

dan sesudah latihan atau pertunjukan 

Tari Lumense. 
√ 

 

Selalu dilaksanakan 

2 Apakah para penari  tepat waktu dalam 

melaksanakan sholat 
√  Selalu tepat waktu 

3 Apakah para penari berperilaku baik 

dan santun kepada penabuh, dan 

sesama mereka 
√  Selalu berperilaku baik 

4 Apakah para penari berhenti latihan 

ketika tiba waktu sholat 
√  Selalu berhenti untuk sholat 

5 Apakah para penari selalu tepat waktu 

ketika datang latihan 
        Ya, kecuali ada urusan penting 

6 Apakah para penari berpakaian dengan 

sopan pada saat latihan. 
√  Selalu sopan 

7 Apakah para penari bertuturkata 

dengan baik dan saling menghormati 

selama latihan. 
√  Selalu bertutur kata baik 

8 Apakah tarian disaksikan oleh berbagai 

etnis/suku 
√  

Sering disaksikan oleh 

etnis/suku lain 

9 Apakah pada saat tarian berlangsung 

masyarakat meyaksikan dengan damai. 
√  

Sebagai bentuk penghormatan 

dan apresiasi 

10 Apakah para penari patuh dalam 

mengikuti arahan pelatih.  
√  Selalu patuh 

11 Apakah penari mengkonsultasikan 

kesulitan yang dialaminya dalam 

proses latihan kepada teman-teman 

penarinya/pelatih. 

√  Selalu terbuka satu sama lain 

12 Apakah para penari menjaga property 

tarian yang dipakai selama latihan. 
√  Selalu dijaga 

13 Apakah para penari membantu 

melengkapi property yang kurang 

selama latihan. 
√  Sebagai bentuk partisipasi lain 

14 Apakah para penari bekerja keras 

selama latihan. 
√  

Selalu bekerjakeras dan 

berusaha 

15 Apakah para penari tidak 

meninggalkan tempat latihan sebelum 

latihan selesai 

  Ya,kecuali ada urusan penting 

16 Apakah para penari menyampaikan 

kritik atau sarannya selama latihan 
√  

Demi kebaikan dan kemajuan 

bersama 
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17 Apakah para penari menjaga 

kebersihan tempat latihan. 
√  Selalu dijaga 

18 Apakah para penari ikut menghiasi 

properti sehingga menarik 
√  Sebagai bentuk partisipasi lain 

19 Apakah para masyarakat ikut 

berpartisipasi dalam pelaksanaan tarian 
√  Sebagai penonton 

20 Apakah para penari menerima saran 

dari pelatih 
√  

Demi kebaikan dan kemajuan 

bersama 

21 Apakah para penari menerima saran 

dari tokoh adat 
√  Selalu diterima 

22 Apakah para penari bekerjasama 

dengan penari lainnya 
√  

Demi kelancaran pelaksanaan 

tarian 

23 Apakah para penari memotivasi satu 

sama lainnya 
√  Agar tidak ada yang putus asa 

24 Apakah pemusik bekerjasama satu 

sama lain. 
√  

Demi kelancaran pelaksanaan 

tarian 

25 Apakah pemusik datang tepat waktu.   Ya, kecuali ada urusan penting 

26 Apakah pemusik berpakaian sopan √  Selalu sopan 

27 Apakah pemusik bertutur kata yang 

baik 
√  Selalu bertutur kata sopan 

28 Apakah pemusik bekerjasama dengan 

para penari 
√  

Demi kelancaran pelaksanaan 

tarian 

29 Apakah pemusik dan para penar 

berkomunikasi dengan baik 
√  

Demi kelancaran pelaksanaan 

tarian 

30 Apakah pemusik saling menghormati 

dengan para penari.                                                
√  Selalu saling menghormati 
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Lampiran  6 :  Transkip Ketua Adat/ Tokoh Masyarakat 

Hari/ Tanggal :  25 April 2019 

Respondent : Abdul Madjid Ege 

  

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan awal munculnya tarian Lumense ? Kalau ini awal munculnya tarian 

Lumense, kalau kita bercerita 

tahun kita tidak bisa tentukan 

tahun berapa, tapi kalau berbicara 

awal munculnya. Itu kalau orang d 

Tangkeno ini, dia katakan muncul 

dari seorang pertapa di ada nama 

gunung disini itu Sangia Wita. 

awal mulanya ditemukan Lumense 

itu pertapa itu yg namanya 

Woliampehalu itu. Itu nama orang 

itu. Tapi sebenarnya gelar itu.  

Kalau Wolia itu artinya pemain 

Lumense. Tari Lumense zaman 

dulu bukan diajarkan, tapi itu ada 

titisan ya!. Seperti ada suatu 

titisan. Tidak semuanya orang 

tahu Lumense zaman dulu. Hanya 

orang yang memang di apa 

namanya yg jadikan Wolia itu , 

kan itu penari Lumense zaman 

dulu itu namanya WoliaTapi tidak 

ada Wolia sekarang,. Delapan kali 

dia pergi bertapa baru 

dimunculkan ini tarian lumense. 

Kemudian ditampilkan pertama di 

Tangkeno Mpeolia.  

 

2. Apa tujuan diadakannya Tarian Lumense ? Tari Lumense itu zaman dulu. 

Dijadikan tari penolak bala. 

Artinya setiap tahun itu 

dilaksanakan di atas. Di Tangkeno 

Mpeolia. Tujuannya untuk 

misalnya menjelang musim barat, 

karena orang dulu berpendapat 

bahwa tiap-tiap musim barat itu 

selain mendatangkan kebaikan dia 

juga mendatangkan kejahatan, 

artinya penyakit segala macam toh. 

Sehingga untuk menangkal itu, 

karena agama kan belum ada jadi 

mereka buat itu. Dia buat disitu dia 
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bikin seperti pura. Dalam ceritanya 

itu mereka bikin satu tiang. 

Kemudian ditiang itu mereka buat 

lingkaran disitu tempat mereka 

bikin sesaji. Mereka undang itu 

katanya “Ataico Sangia” (yang 

dimaksud penguasa gunung atau 

Kowonuano ) 

3. Apa saja perlengkapan yang ada dalam tarian 

lumense ? 

Wolia itu dia pakai peboo rapa 

(pengikat kepala) yang ada 

rumbai-rumbainya itu sebenarnya 

benang perak itu namanya koasi. . 

Kemudian pake syal kalau bahasa 

Kabaena itu ta’intali. Ada yang 

dipinggang itu sulepe maknanya 

peboo (ikat pinggang). Kalau baju 

itu taincombo. Kalau topinya itu 

sapeo kalau bahasa dulunya 

4. Siapa yg diikutsertakan ? Nah ini yang diikutsertakan, kalau 

zaman dulu tidak ada karena itu 

tarian tunggal. Yang menari itu 

Wolia. Nanti zaman sekarang, 

karena ini sudah dijadikan tarian 

yang dipanggungkan ,sehingga ada 

yng ikut serta. Seakan-akan ada 

laki-laki dan perempuan. Nanti 

muncul zaman sekarang. Sudah 

dikreasikan menjadi tarian yang 

dipanggungkan. Sudah sepuluh 

orang dan lima pisang. Kemudian 

sudah diatur bagaimana kalau 

ditampilkan diatas panggung. 

Kalau dulu itu kan bukan tarian 

dpanggungkan tapi tarian 

tradisional yang hanya satu orang. 

Jadi kalau ditanyakan siapa saja 

yang diikutsertakan,  tentu semua 

penari Lumense kalo zaman 

sekarang kan. Kalo dulu hanya 

satu-satunya Wolia itu untuk 

menangkal bencana yang 

diperkirakan bencana yang akan 

muncul. Itu yang melakukan ya. 

Sedangkan kalau yang menonton 

zaman sekarang itu Saya kira 

kamu juga sering lihat. Kalau 

Lumense itu yang menonton 

banyak orang terbuka untuk 

umum. Bahkan sekarang di 

Dongkala itu kadang malah yang 
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biar orang Buton dia tahu menari 

Lumense. Karena Lumense itu bisa 

diajarkan kepada siapa saja 

5. Kapan diadakannya ? Kalau zaman dulu dia akan 

diadakan pada acara-acara ritual 

adat. Misalnya ada pesta yang 

namanya pesta pesta dulu itu 

namanya “Ndoua”. Disamping itu 

ditampilkan pada saat ritual adat 

misalnya ntuk menangkal bencana 

pada awal-awal musim penghujan. 

Gambarannya kalau kita tebang 

pisang itu, seakaan-akan itu pisang 

adalah sebuah simbol darpada 

sebuah bencana. Yang kemudian 

kita tebang dia putus, artinya tidak 

ada bencana. Tapi kadang kadang 

kita tebang kan dia tidak putus. 

 

6. Apa ada makna tertentu dari tarian Lumense yang 

perlu diperhatikan ? 

Pertama, langkah langkah pertama 

sampai dia tebang pisang. Jadi 

pada saat dia mau tebang pisang, 

Penarinya itu dia Momaani artinya 

Nahuna-hunao seakan aka nada 

lawan seakan-akan pisang itu 

adalah symbol dari bala atau 

bencana yang menjadi lawan 

daripada itu manusia.  

Kemudian. Kan bajunya itu 

taincombo itu ya, dia tertutup 

panjang sampai kepaha, itu dulu 

sebenarnya tidak ada resletingnya 

itu. Dia langsung dimasukkan 

seprti baju kurung.  Itu 

megambarkan bahwa wanitta itu 

jangan sampai dia terlalu banyak 

menanmpakkan auratnya. 

Kamudian pake syal taintali kalo 

bahasa kabaena itu. Itu adalah 

sebuah gambaran bahwa ini kan 

perempuan kalau dia pakai syal 

kan dada ini tertutup. Ketika dia 

menari jangan kelihatan apa-apa 

yang dia sembunyikan ini jangan 

dia goyang goyang keliatan.  
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Lampiran  7 :  Transkip Ketua Adat/ Tokoh Masyarakat 

Hari/ Tanggal :  2 Juni 2019. 

Respondent : Rosari 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan awal munculnya tarian Lumense ? Kalau awal munculnya itu ada 

kaitannya dengan ini Gua 

Watuburi. Kalau sudah itu yang 

dimaksudkan. Ada itu yang 

namanya Mbua Ina „Ea namanya 

Rumaraa dia datang pasang 

kelambu disitu. Ada itu diruangan 

tenga yang luas itu. Dida pasang 

kelambu baru dia datang tidur 

disitu. Kemudian dia Wolia disitu. 

Sementara dia Wolia disitu, tiba-

tiba muncul tujuh anak gadis. Dia 

lihat modelnya mereka dari atas. 

Yang pakaiannya mereka yang 

tujuh orang itu, itulah pakaian 

orang Lumense aslinya. Mereka 

turun kasih bangun itu. Katanya 

“bangun Nenek, kita main ini” . 

kemudian dia bilang itu “mau main 

apa?”. Dia bangun ini orangtua. 

Akhirnya mereka main(lumense) 

itu. Dengan sendirinya bisa itu 

orangtua. Nah itulah disebut tarian 

Lumense. Setelah dia sadar itu 

orangtua sudah hilang itu yang 

gadis-gadis. Kemudian itu mbue 

Rumaraa dia pergi bertemu 

dengan penghuninya ini Gua 

Watuburi yang bernama Mbue 

Wesahuri. Setelah itu mereka 

bertukar nama.  Setelah itu dia 

pulang di rumahnya kemudian dia 

suruh lakukan kembali Lumense. 

Belum ada yang lain yang bisa 

lakukan Lumense. Kecuali siapa-

siapa yang masih turunannya itu 

orangtua. Jadi dengan sendirinya 

itu dia akan Wolia. 

2. Apa tujuan diadakannya Tarian Lumense ? Kalau orang dulu yang Lumense 

aslinya. Tidak akan terjadi harus 

dalam acara tertentu. Dengan 

sendirinya banyak penontonnya. 

Kalau memang orangtua itu dia 
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butuh untuk pengobatan kampung 

disitulah dilakukan Lumense. 

Misalnya kalau banyak orang 

sakit, barulah berinisiatif orangtua 

dulu untuk pergi dipanggil yang 

bisa Wolia. Bukan hanya kalau 

ada pesta adat. Lebih-lebih kalau 

ada pesta adat. Orang dulu kan 

tidak tahu medis. Jadi kalau ada 

orang sakit baru mereka Lumense 

memohon kepada Penguasa Alam 

supaya diberi kesembuhan atau 

keselamatan 

3. Apa saja perlengkapan yang ada dalam tarian 

lumense ? 

Kalau tarian Lumense itu, 

perlengkapannya yang pertama ada 

topi. Ada Parang. Ada Lampa. 

Harus pake sapu tangan yang 

aslinya harus warma merah. 

Kemudian sasarannya itu kan itu 

diibaratkan itu kita berperang 

melawan bencana. Makanya itu 

diambilkan itu batang pisang. 

Sudah itu yang menentukan bahwa 

kalau sudah terpotong semua itu 

berarti selesaimi itu. Kemudian 

Kalau tarian lumense yg aslinya itu 

itu tidak pake aturan. Dia punya 

kaki itu tidak pake perhitungan 

seperti sekarang tapi bagus 

keliatannya. Karena memang 

sudah sananya begitu. Seakan akan 

hanya ujung kakinya itu yang 

menyentuh tanah, karena 

kelincahannya itu 

4. Siapa yg diikutsertakan ? Kalau yang aslinya itu hanya satu 

orang. Umpamanya disitu 

main(Lumense), kemudian 

ditanamkan pisang disekelilingmu. 

Hanya kamu sendiri yang potong 

semua itu.yang sebenarnya itu 

hanya satu orang. Adapun yang 

ikut itu hanya pengawalnya tapi 

dia tidak turut main(Lumense). 

Hanya dia nonton.  

5. Kapan diadakannya ? Nah itu kan sudah saya katakan 

tadi untuk menyembuhkan orang 

atau meminta ampunan kepada 

penguasa alam yang disebut itu 

Peolia. 

Zaman sekarang diadakan 
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Lumense pada waktu waktu 

perayaan pada misalnya pesta-

pesta juga. Atau misalnya 17 

agustusan.  Kadang kadang ada 

tamu-tamu pejabat disambut 

dengan tari Lumense itu. Atau 

misalnya ada wisatawan 

wisatawan. 

6. Apa ada makna tertentu dari tarian Lumense yang 

perlu diperhatikan ? 

Pohon Pisang itu adalah lawan dari 

manusia yang harus kita kalahkan. 

Yang ada itu gerakan Momaani.  

Kayak orang mau berperang, dia 

ambil gaya kesana kemari. Untuk 

mengalahkan itu banana. Kita 

Momaani itu artinya kita gertak itu 

pohon pisang itu. Saya kira itu 

yang paling penting harus selalu 

diingat asalnya dari mana ini 

Lumense karena sekarang ini 

sudah banyak yang lupakan. Masih 

banyak yang Lumense tapi mereka 

sudah tidak tahu dari mana ini 

muncul begini.   
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Lampiran  8 :  Transkip Pemusik 

Hari/ Tanggal :  28 Mei 2019. 

Respondent : Jumadin 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa yang perlu ada dan diperhatikan 

saat pelaksanaan Tarian Lumense ? 

Yang pertama itu gendang itu ada 

tawa-tawa atau ndengu-

ndengu,kemudian ada gong besar itu 

disebut mbololo. Kemudian ganda 

atau gendang. Ndengu-ndengunya itu 

harus ada nada Do,Mi,Sol.  

Kemudian kan ada perbedaan yang 

dulu dengan sekarang,Kalau dulu itu, 

kalau yang main itu. Hanya satu 

orang itu yang main, seteah ada tanda 

dari pemukul gendang itu, apa 

namanya dia dobol-dobol itu.., hanya 

sasarannya dia tidak bikin bundaran. 

Sasarannya hanya menuju kepada 

batang pisang yang berapa itu yg 

ditanam disitu sedangkan sekarang 

itu ada lima pisang, kemudian sudah 

banyak yang ditambahkan seperti 

gerakan-gerakan. Lalu itu memukul 

gendang Lumense tidak sembarang 

seperti ada beberapa kali itu kita 

kasih kencang pukulannya berarti itu 

sudah saatnya bertukar tempat, atau 

sudah saatnya potong pisang. Kalau 

kita kasih kencang pukulan berarti itu 

pertanda untuk penari supaya 

mendengarkan baik-baik sudah 

saatnya berubah lagi. 
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Lampiran  9 :  Transkip Penari 

Hari/ Tanggal :  4 Juni 2019 

Respondent : Sisnawati 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa yang perlu ada dan diperhatikan 

saat pelaksanaan Tarian Lumense ? 

 Kan yang pasti pertama itu busana 

atau pakaiannya kita yang pertama 

baju, habis itu rok. Ada 

selempangnya terus ada lagi itu 

pengikat pinggang. Kalau perempuan 

dia pakai pengikat kepala. Kalau laki-

laki topi. Oh ada kalungnya juga. 

Dengan ini yang sapu tangan di 

tangan kelingking sebelah kiri. Kalau 

laki-laki dia pake korobi (sarung 

untuk parang). Kalau make-up ya kita 

sendiri terus kalau busana itu Kalau 

dulu kan belum pake jilbab orang 

kalau Lumense. Tapi sekarang itu 

jarang yang tidak pake jilbab. Kita 

merasa risih itu kalau tidak pake 

jilbab. Malu kalau ini rambut dia 

kemana-mana. Sedangkan yang 

aksesoris-aksesoris seperti kalungnya 

atau kadang pakai anting juga. Itu ada 

juga kadang yang pake kadang tidak. 

Beda-beda orang. Kalau kita 

perlombaan tari Lumense itu, 

terkadang kita kreasikan sedikit itu 

Lumense. Misalnya dari cara 

masuknya, terus tahap-tahapnya itu 

tiap desa beda-beda. Terus 

pakaiannya juga walaupun sama-

sama pakai kalung misalnya tapi 

beda-beda model kalungnya. Sama 

yang lain juga kayak topinya itu pasti 

beda-beda. Kan supaya enak dilihat 

juga jadi penari juga tambah cantik-

cantik 

Sedangkan kalau lagi penampilan itu 

wajib kompak. Tidak bisa tidak. 

Pokoknya dari awal kita masuk 

sampai keluar itu harus mendengar 

kode dari pemukul gendang. Dari 

mau hormat harus tunggu kode. Mau 

tukar tempat tunggu kode. Pokoknya 

apapun tunggu kode. Sampai keluar 
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dari panggung. Gerakannya kita juga 

harus kompak. Harus sama semua. 

Apalagi waktu memotong pisang itu 

harus serentak. Pisang harus jatuh 

satu kali  
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FOTO DOKUMENTASI  

 

 Wawancara dengan Abdul Madjid Ege (Ketua Lembaga Adat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wawancara dengan Rosari ( Tokoh Masyarakat) 

 

 



95 
 

  

  Wawancara dengan Jumadin (Penabuh Gendang) 

 

   Wawancara dengan Sisnawati (Penari) 
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 Tari Lumense ditampilkan dalam Festival Budaya Tokotua di Tangkeno 

 

Tari Lumense dipertunjukkan pada pesta rakyat yaitu Pernikahan untuk menyambut 

tamu 
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R  

Rok yang digunakan penari Lumense      Baju yang digunakan penari Lumense 

 

    

          Parang yang digunakan                          Lampa (kipas) yang digunakan 
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Topi Penari Lumense   Pengikat Kepala( Poboo rapa)

            

Selempang yang digunakan                      Kalung yang digunakan 
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Sapu Tangan yang digunakan            Pengikat pinggang yang digunakan 

 

 

Kaki pisang/ tempat menancapkan batang pisang 
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