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Lampiran 1. Daftar Informan 

Informan  1. 

Nama   :  Armudin S.Pd.I 

TTL   :  P. Makasa, 31 Desember 1979 

Pendidikan  :  Strata Satu (S1) 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki (L) 

Gelar   :  Ketua Adat Pulau Makasar 

Status   :  Menikah 

Agama   :  Islam 

Alamat :RT:02/RW:01, Kelurahan, Sukanaeyo, Pulau Makasar, 

Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau. 

Lokasi Wawancara :  Rumah Kediaman Beliau 

Tanggal Wawancara :  17 Maret 2020 dan 

Waktu Wawancara :  10:33-12:22 WITA dan 15:15-16:50 WITA 

 

Informan 2.  

Nama   :  Hj. Masriah Mauso S.Sos. M.Si 

TTL   :  Baubau, 12 April 1965 

Jenis Kelamin  :  Perempuan (P) 

Pendidikan  :  Strata Dua (S1) 

Pekerjaan  :  PNS (Pegawai Pemerintahan) 

Jabatan  :  Kepala Lurah Sukanaeyo 

Status   :  Menikah 

Agama   :  Islam 
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Alamat   :  Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. 

Lokasi Wawancara :  Kantor Keluruhan Sukanaeyo 

Tanggal Wawancara :  27 April 2020 

Waktu Wawancara :  10:55-12:45 WITA 

Informan 3. 

Nama   :  Akbar 

TTL   :  Ambon, 26 Desember 1970  

Jenis Kelamin  :  Laki-laki (L) 

Pendidikan  :  Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Jabatan  :  Perangkat Adat 

Status   :  Menikah 

Pekerjaan  :  Nelayan 

Agama   :  Islam 

Alamat  :Ling. Bone, Kelurahan Liwuto Pulau Makasar, Kecamatan 

Kokalukuna Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. 

Lokasi Wawancara :  Rumah Kediaman Beliau 

Tanggal Wawancara :  08 April 2020 

Waktu Wawancara :  14:40-16:12 WITA 

Informan 4. 

Nama   :  Kasim 

TTL   :  Baubau, 21 September 1967 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki (L) 

Pendidikan  :  Strata Satu (1), Tadris IPA 

Jabatan  :  Tokoh Agama 
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Status   :  Menikah 

Pekerjaan  :  Pendidik (guru) 

Agama   :  Islam 

Alamat : Ling. Matanaeyo, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna 

Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.   

Lokasi Wawancara :  Rumah Kediaman Beliau 

Tanggal Wawancara :  15 April 2020 

Waktu Wawancara :  11:12-13:05 WITA 

Lampiran 2 Pedoman Observasi, Wawancara dan Dokumentasi 

1. PedomanObservasi 

Proses  Pelaksanaan Tradisi Tuturangiana Andala di Pulau Makasar, 

Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau. 

2. Pedoman Wawancara 

a. Untuk Tokoh Adat 

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Pulau Makasar melaksanakan 

tradisi tuturangiana andala ini? 

2. Apa dasar hukum dari pelaksanaan tradisi tuturangiana andala ini 

sehingga masih dipertahankan hingga berabad-abad lamanya? 

3. Apakah tradisi tuturangiana andala ini hanya dilakukan sekali dalam 

setahun? 

4. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi tuturangiana andala ? 

5. Mengapa pelaksanaan tradisi ini diawali dengan dilaksanakannya 

tuturangiana tanah (sedekah tanah)? 
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6. Mengapa pada saat penyambutan tamu undangan harus menampilkan tari 

mangaru ? 

7. Apakah terdapat maksud dan tujuan dari jumlah 40 orang yang dimana 

terdiri dari tokoh adat dan tokoh agama yang akan melaksanakan tradisi 

tersebut? 

8. Apakah makna dari 4 buah sesajen yang disiapkan dan berisikan berbagai 

jenis makanan tradisional yang akandilarungkan di laut? 

9. Mengapa harus dilakukan penyembelihan hewan qurban? 

10. Inti dari pelaksanaan tradisi tuturangiana andala ini apa pak? 

11. Ketika pembacaan batata bacaan apakah yang dilontarkan pak? 

12. Apakah terdapat pembatasan jumlah makanan khas tradisional yang akan 

dimasukkan kewadah pelarungan? 

13. Mengapa wadah pelarungan sesajen sebanyak 4 buah? 

14. Apakah sejak pertama kali dilaksanakannya tradisi ini lokasi 

pelarungannya tidak pernah berpindah lokasi? 

15. Mengapa lokasi pelarungan harus pada empat titik lokasi tersebut? 

16. Mengapan masyarakat yang ikut serta melaksanakan kegiatan ini selain 

para tamu undangan memakai pakaian adat tradisional? 

17. Dalam pelaksanaan tradisi tuturangiana andala ini apakah terdapat nilai 

pendidikan Islam yang dapat dipetik oleh masyarakat? 
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B.  Untuk Tokoh Agama 

1. Menurut anda apakah tradisi ini wajib untuk dilaksanakan setiap 

tahunnya? 

2. Makanan atau menu apa saja yang harus disediakan dalam tradisi 

tuturangiana andala ini? 

3. Dalam pelaksanaan tradisi ini apakah masyarakat semata-mata hanya 

mengharapkan ridho  Allah SWT? 

4. Mengapa harus menggunakan hewan qurban yang berupa sapi atau 

kambing? 

5. Mengapa darah hewan qurban diambil dan ditampung dalam gelas 

bambu? 

6. Bagaimana tanggapan bapak dari segi tokoh agama mengenai tradisi 

tuturangiana andala ini? 

7. Mengapa terdapat perbedaan dalam berpakaian para tetua yang berjumlah 

40 orang yang melaksanakan tradisi tuturangiana andala ini? 

8. Apakah tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam? 

9. Apakah tradisi tuturangiana andala ini memiliki nilai-nilai keislaman 

yang dapat diperoleh masyarakat baik yang ikut serta maupun hanya 

sekedar menonton jalannya pelaksanaan tradisi ini? 

C. Untuk kepala Kelurahan di Pulau Makasar 

1. Bagaimana kontribusi pemerintah dalam hal ini pihak kelurahan dalam 

pelaksanaan tradisi tuturangiana andala? 
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2. Apakah pihak kelurahan ikut serta menyiapkan segala keperluan dalam 

pelaksanaan tradisi ataukah hanya sekeda rmemantau? 

3. Bagaimana cara ibu sebagai kepala Lurah untuk mengajak masyarakatnya 

bekerjasama demi terlaksana dan suksesnya kegiatan tersebut? 

4. Apakah terdapat kendala selama mempersiapkan maupun selama proses 

pelaksanaan tradisi tuturangiana andala? 

5. Apakah terdapat pembatasan usia maupun jumlah masyarakat yang akan 

mengikuti jalannya tradisi? 

6. Dengan diadakannya tradisi tuturangiana andala ini apakah dapat 

membantu perekonomian masyarakat? 

D. Untuk Masyarakat  

1. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai pelaksanaan tradisi tuturangiana 

andala ini? 

2. Apakah bapak/ibu ikut serta dalam pelaksanaan tradisi tuturangiana 

andala ini? 

3. Apakah dengan diadakannya kegiatan ini berdampak pada perekonomian 

bapak/ibu? 

3. Pedoman Dokumentasi 

Prosesi Pelaksanaan Tradisi Tuturangiana Andaladi Pulau Makasar, 

Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau. 
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Lampiran 3. Transkip Observasi 

Tanggal  Pengamatan  : 16 Oktober 2019 

Waktu    : 07:30-16:00 WITA 

Disusun Jam   : 20:00-22:12 WITA 

Topik  : Observasi (mengikuti pelaksanaan tradisi 
Tuturangana Andala) 

Sebelum mengikuti pelaksanaan tradisi terlebih dahulu peneliti telah bertemu 

dengan tetua adat untuk menjelaskan bahwa peneliti akan melakukan penelitian 

terkait dengan pelaksanaan tradisi tuturangiana andala. Keesokan harinya, tepatnya 

pada hari rabu pukul 08:00 pagi peneliti bersiap-siap untuk mengikuti proses 

pelaksanaan trdisi tuturangiana andala yang berlokasi di Kelurahan Sukanaeyo, 

sesampainya di lokasi pelaksanaan tradisi peneliti langsung bertemu dengan ketua 

adat dan sedikit berbincang-bincang, terlihat beberapa masyarakat, tokoh adat dan 

tokoh agama juga pihak kelurahan yang sedang menyiapkan segala perlengkapan 

yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan tradisi, diantaranya menyiapkan sebuah 

panggung berukuran sedang, 40 talang berisi berbagai jenis makanan, beberapa 

karpet, sound system dan alat musik untuk pertunjukkan tarian dan lain sebagainya. 

Biasanya tradisi ini dilakukan pada pagi menjelang siang hari. 

Para tokoh adat dan tokoh agama sudah berkumpul untuk menyiapkan sesajen 

yang akan dilarungkan kelautan dan seekor kambing jantan yang akan diqurbankan. 

Setelah semua perlengkapan sudah siap dan para tamu undangan telah berdatangan, 

dimulailah prosesi tradisi tuturangiana andala yang diawali dengan menampilkan tari 

Mangaru (tarian peperangan) untuk menyambut Walikota Baubau menuju tenda yang 
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telah disediakan dengan diiringi oleh puluhan anak laki-laki Sekolah Dasar dan 

memakai sarung Buton yang diikat menyilang (bahu kanan). Setelah penyambutan, di 

luar tenda telah berdiri dua orang laki-laki dan perempauan yang memakai pakaian 

adat Buton sambil menceritakan sejarah singkatnya pelaksanaan tradisi tuturangiana 

andala yang mengiringi langkah kaki para tokoh agama dan tokoh adat yang 

berjumlah 40 orang bergerak menuju tenda dengan membawa berbagai perlengkapan 

yang akan digunakan salah satunya empat buah sesajen yang akan dilarungkan 

kelautan. 

Acara selanjutnya, sambutan dari bapak wali kota Baubau diwakili oleh wakil 

walikota Baubau bapak La Ode Ahmad Monianse. Setelah penyambutan, bapak 

Armudin selaku ketua adat dipersilahkan untuk maju kedepan menghadap keempat 

sesajen untuk melakukan batata (pembacaan mantra/niat), tetapi sebelum melakukan 

batata, ketua adat akan memohon izin untukpembacaan mantra/niat. Ketika 

pembacaan mantra/niat dilakukan maka seluruh masyarakat yang hadir terlarut dalam 

kekhusyukan demi terlaksananya tradisi dengan harapan apa yang menjadi hajatan 

dapat terkabulkan oleh Yang Maha Kuasa. 

Setelah batata, dilakukan penyembelihan hewan qurban seeokor kambing 

jantan yang telah disiapkan dan akan diambil darahnya kemudian ditampung pada 

bambu berbentuk gelas. Penyembelihan dilakukan oleh ketua adat Pulau Makasar dan 

didampingi beberapa tetua untuk memegangi hewan qurban. Selanjutnya, acara 

kande-kandea (makan bersama) disinilah dapat dilihat tidak ada perbedaan baik tua 

maupun muda, miskin maupun kaya tanpa memandang ras, suku, maupun agama 

semua duduk berdampingan menyantap berbagai jenis makanan-makanan yang telah 
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disediakan dalam talang yang berjumlah 40 buah. Makan bersama telah usai, 

kemudian para tokoh adat dan tokoh agama yang berjumlah 40 orang terbagi menjadi 

4 kelompok menuju keperahu yang telah disediakan sebanyak 4 perahu. Masing-

masing kelompok berjumlah 10 orang dan masing-masing menuju tempat pelarungan 

sesajen pada empat titik yang telah ditentukan yang hingga saat ini dianggap keramat 

(berpenghuni) oleh masyarakat di wilayah Kesultanan Buton. 

Dikatakan bahwa empat titik yang menjadi lokasi pelarungan yaitu 

diantaranya: 

- Kajumalangan bagian barat terletak diantara Tanjung Batu dan Pulau 

Wara. 

- Jangkar (Labu) terletak pada bagian selatan Pulau Makasar dengan 

Baubau. 

- Pada bagian timur mengarah ke Wantiro (bukit kolema). 

- Latonda Kau terletak pada bagian utara Pulau Makasar. 
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Lampiran 4 Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara ke-1 

Nama Informan :  Armudin S.Pd 

Jabatan   :  Ketua Adat Pulau Makasar 

Tanggal  :  Selasa, 10 Maret 2020 dan Jum’at,  20 Maret 2020  

Waktu   :  09:38-12:20  WITA dan 14:00-15:57 WITA 

Tempat  :  Rumah Kediaman Beliau 

Topik Wawancara :  Proses Pelaksanaan Tradisi Tuturangiana Andala 

Peneliti :  Assamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh .. 

Informan : Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.. 

Peneliti : Mohon maaf pak sebelumnya sudah mengganggu waktunya.  

Informan : Oh iya dek, bagaimana ada yang bisa saya bantu? 

Peneliti : Jadi, terkait dengan penelitian yang saya lakukan saya ingin 

mewawancarai bapak mengenai pelaksanaan tradisi tuturangiana 

andala yang dilakukan pada bulan oktober lalu? 

Infroman :  Oh iya bisa, silahkan. 

Peneliti : Baik. Pertama-tama, apakah yang melandasi terciptanya tradisi 

Tuturangiana andala ini? 

Informan :  Jadi, seperti yang diketahui bahwa Pulau Makasar ini dikelilingi oleh 

Lautan yang membuat sebagian besar masyarakat bekerja 

sebagaiseorang nelayan.Seiring berjalannya waktu masyarakat 

setempat mulai berfikir mengenai lautan yang telah dianugerahkah 

Allah SWT.Saat itulah para nenek moyang kita yang menghuni Pulau 

Makasar ini melakukan tradisi tuturangiana andala sebagai bentuk 

ucapan rasa syukur atas apa yang telah diberikan oleh Yang Maha 

Kuasa dan memohon agar dijauhkan dari segala gangguan maupun 

ancaman yang berasal dari lautan. Selain itu, masyarakat Pulau 



 

124 

Makasar percaya bahwa bukan hanya manusia yang mendiami suatu 

tempat atau wilayah tetapi terdapat pula makhluk lainnya yang tak 

kasat oleh mata termaksud yang mendiami lautan. 

Peneliti :  jadi, itulah yang melatarbelakangi diadakannya tradisi tuturangiana 

andala? 

Infroman :  Iya seperti itu. 

Peneliti : Lalu pak, sebenarnya sejak kapan pelaksanaan tradisi ini dimulai? 

Informan : Tradisi  ini  dimulai sejak abad ke-18.  Tradisi  tuturangiana  andala 

ini bukanlah suatu tradisi yang baru diadakan tetapi tradisi dari nenek 

moyang kami yang bermukim di Pulau Makasar ini dan menjadi 

salah satu warisan budaya yang wajib kami lestarikan sekaligus 

sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkannya ke masyarakat 

luas baik di dalam negeri maupun mancanegara.  

Peneliti :  jadi sudah sangat lama yah pak tradisi ini dilaksanakan? 

Informan :  iya sudah sangat lama. 

Peneliti :  Seperti  yang  bapak  katakan  sebelumnya  bahwa  tradisi  ini sudah 

sangat lama diadakan, lalu apakah sejak awal dilaksanakannya 

hingga saat ini tidak ada perubahan entah itu ada bagian yang 

dihilangkan atau mungkin tergantikan? 

Informan :  Sebelum saya diamanahkan menjadi ketua adat Pulau  Makasar  saya 

Sudah mempelajari tradisi ini dari seluruh aspeknya, dasar 

hukumnya, pemaknaannya dan pelaksanaanya. Ketika akan 

dilakukan pemilihan ketua adat yang baru maka ia adalah seseorang 

yang memang betul-betul mengetahui dasar-dasar hukum dan 

memahami keseluruhan dari tradisi ini, sehingga tradisi ini dari awal 

pelaksanaannya hingga saat ini tetap terjaga kelestariannya tidak ada 

yang dirubah. Kalaupun terdapat perubahan hanya pada hewan 

qurban biasanya seekor kambing, sapi bahkan kerbau jantan tetapi 

hal itu tidak terlepas dari dana yang tersedia. 

Peneliti :  Nah,  mengenai  dasar  hukum  pelaksanaan  tradis  ini  berasal  atau 
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bersumber dari mana pak? 

Informan :Setiap  tradisi  yang  terdapat  pada suatu daerah tidak semerta-merta 

ada begitu saja tetapi melalui perundingan lama oleh para tetua-tetua 

dengan berbagai pertimbangan yang ada sehingga melahirkan dasar 

hukum atau sumber hukum yang menjadi pedoman bagi para pelaku 

tradisi. Sama halnya dengan tradisi tuturangiana andala ini memiliki 

dasar hukum yang bersumber dari “Martabat Tujuh”. Bagi 

masyarakat Buton martabat tujuh menjadi salah satu rujukan dalam 

setiap tradisi yang terdapat di wilayah Kesultanan Buton. 

Peneliti : Lalu pak, pelaksanaan tradisi tuturangiana andala tersebut diawali 

  dengan melakukan apa pak? 

Informan : Jadi, sebelum melakukan tuturangiana andala, diadakan terlebih 

dahulu tuturangiana tanah (sedekah tanah). Hal ini dilakukan untuk 

mengunkapkan rasa syukur masyarakat kepada Allah SWT atas 

limpahan karunia seperti bahan makanan yang dihasilkan oleh tanah. 

Tututrangiana tanah dilakukan pada malam hari di 27 titik di Perairan 

Pulau Makasar dan hanya diikuti oleh beberapa perangkat adat. Lalu, 

keesokan harinya pelaksanaan tuturangiana andala akan diawali 

dengan penyambutan para tamu undangan dalam hal ini bapak 

walikota baubau. 

Peneliti : Pada saat penyambutan para tamu undangan, akan menampilkan tari 

mangaru, yang ingin saya tanyakan mengapa harus tari mangaru yang 

ditampilkan? 

Infotman : Jadi, tari mangaru atau tarian peperangan adalah sebuah tarian yang 

biasanya ditampilkan pada acara-acara besar dan salah satunya pada 

pelaksanaan tradisi tuturangiana andala tersebut. Tarian ini 

dimaksudkan untuk diperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa para 

leluhur kita sebelumnya menjaga dan melindungi tanah Buton ini 

dengan melakukan perlawanan dengan peperangan. 

Peneliti :  Sebenarnya inti dari pelaksanaan tradisi ini apa pak? 
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Informan : Inti dari pelaksanaan tradisi atau ritual tuturangiana andala ini 

adalah terletak pada “batata”. Batata dengan kata lain adalah 

pembacaan mantra atau niat merupakan sesuatu yang wajib dilakukan 

terlebih lagi ketika akan melaksanakan suatu kegiatan besar seperti 

tradisi tuturangin andala yang berhubungan dengan gaib atau yang tak 

kasat mata. Selain itu juga, yang menjadi harapan masyarakat untuk 

memperoleh kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. 

Peneliti :  Ketika pembacaan batata bacaan apa yang dilontarkan pak? 

Informan :“Bismillah,ewaopu allah ta’ala yi bawona sagala kuasa, ku pakawa 

haejati yi omputo nabi haijir kuasa andala, syafa’atiakaku yi pata 

singku alamu nabi uwe, nabi ngalu, nabi tana, nabi cahaya, bungkale 

sagalakarahamati razakina andala, pekarido sagala bala tabelaka 

bari baria neati madaki yi nuncuna polipu, barakati sangia kaju 

malanga, sangia jangkara, sangia kolema, sangia irape la tondakau, 

dete katapi, peropa baluwu, barakati lailahailallah 

muhammadarrasulullah. Bismillah. Yang artinya “Dengan nama 

Allah, Ya Tuhanku Allah Ta’ala diatas segala yang kuasa, 

kusampaikan hajatku (keperluanku) yang dipertuan Nabi Haidir yang 

menguasai laut, berikan kami syafa’at di empat penjuru alam, nabi air, 

nabi angina, nabi tanah, dan nabi cahaya. Bukakan segala rahmat 

rezeki di laut, jauhkan segala bencana, tolak semua niat buruk di 

dalam kampung, berkat keramat (penguasa) Kaju Malanga, keramat 

(penguasa) Jangkara, keramat (penguasa) kolema, dan keramat 

(penguasa) Irape La Tondakau”. 
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Transkip Wawancara ke-2 

Nama Informan :  Masriah Mauso  

Jabatan  :  Kepala Lurah Sukanaeyo dari tahun 2019-Sekarang 

Tanggal  :  Senin, 27 April 2020 

Waktu   :  10:55-12:17 WITA 

Tempat  :  Kantor Kelurahan Sukanaeyo 

Topik Wawancara :  Peran  Pemerintah  dalam  Pelaksanaan  Tradisi 

Tuturangiana  Andala 

Peneliti :  Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Informan :  Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Peneliti :  Mohon maaf bu sebelumnya sudah mengganggu waktu bekerjanya. 

Informan :Oh  iya  silahkan  masuk  nak  kebetulan pekerjaan saya tidak terlalu 

banyak. Ada keperluan apa ya? 

Peneliti :Saya  Citra  bu  salah  satu  mahasiswi  yang  sedang  melakukan 

penelitian di Pulau Makasar ini terkait dengan pelaksanaan tradisi 

tuturangiana andala yang dilaksanakan pada bulan oktober 2019 

lalu. Jadi saya ingin mewawancarai ibu selaku kepala Lurah 

Sukanaeyo ini. 

Informan :  Oh iya silahkan. 

Peneliti   : Pertama-tama, sudah berapa lama ibu menjadi kepala kelurahan   

Sukanaeyo ini? 

Informan :  Sejak tahun 2009-sekarang.  

Peneliti :  Selanjutnya, bagaimana  tanggapan  ibu terkait dengan pelaksanaan 

tradisi tuturangiana andala tersebut? 

Informan :  Alhamdulillah, saya  selaku kepala pemerintah  dalam hal ini  kepala 
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Lurah Sukanaeyo sangat mendukung 100% terselenggaranya tradisi 

tersebut. Seperti yang adik lihat bahwa Pulau Makasar ini hanya 

sebuah pulau kecil yang mungkin masyarakat luas kurang 

mengetahui dan kurang tertarik untuk mengunjunginya. Sehingga 

dengan adanya peringatan tradisi ini orang-orang dapat mengenal 

Pulau Makasar melalui budayanya. Budaya atau tradisi pada suatu 

daerah dapat dikatakan sebagai salah satu karunia yang diberikan 

oleh Allah SWT untuk diketahui, dilestarikan dan dilindungi 

keberadaannya selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran-

ajaran islam. Dengan adanya budaya atau tradisi tersebut kita 

mendapatkan berbagai pembelajaran tidak hanya pada konteks 

pelaksanaannya tetapi doa yang menjadi harapan harus diamalkan. 

Pada tradisi tuturangiana andala ini kita bisa merasakan bahwa 

hubungan sosial itu sangat penting antar sesama atau habblum 

minannas, melalui tradisi ini kita lebih mendekatkan diri kepada Sang 

Pencipta Allah SWT atau habblum minallah dan kita akan lebih 

menghargai alam termaksud di dalamnya lautan atau habblum 

minalalam sehingga tidak akan terlepas dari ajaran-ajaran islam. Oleh 

karena itu tradisi masih terus dilaksanakan oleh masyarakat setempat. 

Peneliti : Hal  itu  juga  merupakan  suatu  kebanggakan  bagi  ibu  dan  bagi  

masyarakat Pulau Makasar.  

Informan : Iya  seperti itu. 

Peneliti : Selanjutnya bu apa saja kontribusi dari pihak kelurahan dalam 

pelaksanaan tradisi tuturangaiana andala tersebut? 

Informan :  Mengenai  kontribusi  apa saja yang disalurkan oleh pihak keluruhan 

yaitu bukan hanya sekedar mengikuti proses pelaksanaan hingga 

akhir pelaksanaan, tetapi kami disini terjun langsung bersama para 

tetua-tetua ketika melakukan pertemuan untuk membahas hal-hal 

tekhnis, selain itu kami pihak kelurahan juga menyalurkan dana, 

menyiapkan talang penyimpanan makanan serta segala keperluan 
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lainnya yang akan menunjang suksesnya penyelenggaraan tradisi 

tuturangiana andala tersebut. 

Peneliti :  Dapat dikatakan bahwa pihak  kelurahan  juga  merupakan salah satu 

faktor pendukung keberhasilan. 

Informan : Dan  yang  terpenting  adalah  kesuksesan  dari  terselenggaranya 

kegiatan tersebut. 

Peneliti : Mengenai kesuksesan dalam kegiatan, apakah tidak terdapat kendala-

kendala dalam penyelenggaraan tradisi ini bu?  

Informan : berbicara  mengenai  kendala  setiap  apapun  yang  dilakukan  pasti 

memiliki kendala sekecil apapun itu, nah sama halnya dengan kegitan 

pelaksanaan tradisi tuturangiana andala ini, namun itu semua 

bukanlah menjadi alasan bagi kami untuk tidak menyukseskan 

kegiatan ini. Kendala-kendala itu diantaranya menyatukan pemikiran 

masyarakat dan ketika pelaksanan tidak sesuai dengan apa yang 

terjadwalkan dalam bahasa setempat disebut dengan panganta. Dan 

kita ketahui bersama bahwa menunggu adalah suatu pekerjaan yang 

melelahkan namun itu semua harus dihadapi dengan kesabaran demi 

terlaksana dan suksesnya penyelenggaraan tradisi tuturangiana 

andala tersebut. 

Peneliti : Dan  itu  adalah  hal  yang  lumrah  dalam  setiap  kegiatan. Lalu bu 

bagaimana apresiasi masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi 

tuturangiana andala tersebur? 

Informan :  Apresiasi oleh masyarakat dalam bentuk keikutsertaan mereka dalam 

pelaksanaan tradisi bukan hanya sebagai tamu undangan tetapi juga 

ikutserta membantu mempersiapkan perlengkapan dan ada juga yang 

membantu dalam bentuk dana. Hal inilah sebagai bentuk-bentuk 

apreasiasi dari masyarakat. 
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Peneliti :Bagaimana cara ibu sebagai kepala Lurah untuk mengajak 

masyarakatnya bekerjasama demi terlaksana dan suksesnya kegiatan 

tersebut? 

Informan : Dalam hal ini, sebelum kegiatan dilaksanakan beberapa hari 

sebelumnya kami mengadakan pertemuan bersama pihak 

pemerintahan di Pulau Makasar, para tokoh agama, tokoh adat dan 

masyarakat setempat untuk membahas hal-hal tekhnisi mengenai 

pelaksanaan tradisi ini. Pada pertemuan ini saya selalu 

menyampaikan kepada semua pihak yang mengikuti bahwa sangat 

penting dan dapat dikatakann wajib untuk dilaksanakan kegiatan ini, 

sebab jika kita melihat dari sektor pariwisata kegiatan ini dapat 

membantu untuk memperkenalkan dan memperlihatkan budaya-

budaya yang dilakanakan oleh masyarakat Pulau Makasar dan jika 

dilihat dari sektor perekonomian melaui kegiatan ini dapat membantu 

perekonomian masyarakat setempat seperti melunjaknya para 

pengguna perahu (transportasi darat) untuk melakukan 

penyeberangan dari Kota Baubau ke Pulau Makasar walaupun 

kegiatan ini hanya berlangsung selama sehari tetapi pengunjung 

banyak yang berdatangan untuk menyaksiakan kegiatan ini, selain itu 

juga bagi para pedagang kecil-kecilan juga mendapatkan pemasukan 

lebih dari hari-hari biasanya, sehingga kegiatan ini sangat bernilai 

positif.  

Peneliti : Selanjutnya, apakah terdapat pembatasan usia maupun jumlah 

masyarakat yang akan mengikuti jalannya tradisi? 

Informan : Mengenai hal itu, kami tidak membatasi baik usia maupun 

pengunjung yang ingin mengikuti pelaksanaan tradisi ini, karena 

melalui kegiatan ini kami ingin mengajarkan kepada generasi kita 

selanjutnya bahwa tradisi maupun budaya yang telah ada sudah 

menjadi warisan turun temurun tidak boleh terlupakan meskipun 

perkembangan dunia semakin pesat. Perlu diingat kembali bahwa pada 
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saat pelasanaan tradisi ini banyak anak-anak usia Sekolah Dasar 

menjadi pagar pengiring ketika para perangkat adat berjalan menuju 

tenda penyelenggaraan. Selain itu, para pengunjung yang ingin 

menyaksikan kegiatan ini tidak terbatas jumlah dilihat dari banyaknya 

pengunjung yang membanjiri kegiatan. 

Peneliti : Dengan diadakannya tradisi tuturangiana andala ini apakah dapat 

membantu perekonomian masyarakat? 

Informan : seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa kegiatan 

pelaksanaan tradisi tuturangiana andala sangat membantu dalam hal 

perekonomian masyarakat Pulau Makasar walaupun kegiatan ini hanya 

berlangsung selama sehari, tetapi dapat dilihat dari banyaknya 

pengunjung yang ingin menyaksikan kegiatan ini melakukan 

penyeberangan dari Kota Baubau ke Pulau Makasar dengan 

menggunakan perahu (transportasi laut) yang berbeda dengan hari-hari 

biasanya. Selain itu bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil-

kecilan seperti warung, penjual makanan jadi, penjual gorengan sangat 

laris dan mendapatkan banyak pemasukan karena banyaknya 

pengunjung. 

Peneliti : Hal itu juga yang menyebabkan tradisi ini masih terus dilaksanakan 

setiap tahunnya. 

Informan : Iya, kegiatan ini sudah menjadi salah satu kegiatan tahunan oleh 

pemerintah Kota Baubau. 

Peneliti : Satu pertanyaan terakhir bu, bagaimana tanggapan ibu mengenai 

pelaksanaan tradisi tuturangiana andala yang dilakukan oleh 

masyarakat disini? 

Informan : Jadi, sebelumnya, saya ingin katakana bahwa budaya atau tradisi 

pada suatu daerah dapat dikatakan sebagai salah satu karunia yang 

diberikan oleh Allah SWT untuk diketahui, dilestarikan dan dilindungi 

keberadaannya selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran 

islam. Dengan adanya budaya atau tradisi tersebut kita mendapatkan 
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berbagai pembelajaran tidak hanya pada konteks pelaksanaannya 

tetapi doa yang menjadi harapan harus diamalkan. Pada tradisi 

tuturangiana andala ini kita bisa merasakan bahwa hubungan sosial 

itu sangat penting antar sesama atau habblum minannas, melalui 

tradisi ini kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah 

SWT atau habblum minallah dan kita akan lebih menghargai alam 

termaksud di dalamnya lautan atau habblum minalalam sehingga tidak 

akan terlepas dari ajaran-ajaran islam. Oleh karena itu tradisi masih 

terus dilaksanakan oleh masyarakat setempat. 

Peneliti : Oh iya bu, berhubung semua pertanyaan sudah saya ajukan, saya 

ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang sebanyak-banyaknya 

atas waktu luang dan informasi  pengetahuannya. 

Informan : Sama-sama dek dan sudah sepatutnya harus seperti itu sudah menjadi 

kewajiban saya sebagai kepala kelurahan untuk membantu siapa saja 

yang memerlukan bantuan saya. 

Peneliti : Kalau begitu saya mohon izin berpamitan untuk kembali. Sekali lagi 

terima kasih banyak bu. Assalamu’alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh! 

Informan : Iya, Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh! 

Transkip Wawancara ke-3 

Nama Informan :  Akbar 

Jabatan  :  Perangkat Adat 

Tanggal  :  Rabu, 01  April  2020 

Waktu   :  14:40-16:12  WITA 

Tempat  :  Rumah Kediaman Beliau 

Topik Wawancara :  Pelaksanaan Tradisi Tuturangiana Andala 
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Peneliti :  Assalmu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh! 

Informan :  Wa’alaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh! 

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya pak mengganggu waktunya, saya Citra 

mahasiswi dari IAIN Kendari sedang melakukan penelitian terkait 

dengan prosesi pelaksanaan tradisi tuturangiana andala yang 

diadakan oleh masyarakat Pulau Makasar ini. 

Informan :  Oh iya, jadi apa yang bisa saya bantu nak? 

Peneliti : Jadi pak maksud saya kesini ingin mewawancarai bapak sebagai 

salah seorang perangkat adat dalam penyelenggaraan tradisi 

tuturangiana andala ? 

Informan :  Oh iya silahkan! 

Peneliti : Sebelumnya pak! Bagaimana proses penyelenggaraan tradisi 

tuturangiana andala tersebut? 

Informan : Harus diketahui bahwa sebelum melakukan tradisi tuturangiana 

andala maka dilaksanakan terlebih dahulu tuturangiana tanah 

(sedekah terhadap tanah) pada malam hari sebelum pelaksanaan 

tuturangiana andala keesokan harinya. Tuturangiana tanah 

dilakukan pada 27 titik yang telah ditentukan di seluruh wilayah 

Pulau Makasar. Tuturangiana tanah pelaksanaannya hanya diikuti 

oleh beberapa orang tokoh adat dan dipimpin oleh ketua adat. 

Peneliti : Mengapa pelaksanaan tuturangiana tanah tersebut dilakukan 

pada malam hari?  

Informan : Sebenarnya pelaksanaan tututrangiana tanah ini bisa saja 

dilaksanakan pada siang hari seperti tuturangiana andala, tetapi 

karena pertimbangan beberapa hal sehingga dilaksanakannya pada 

malam hari. 

Peneliti :  Oh seperti itu pak. Lalu prosesi selanjutnya pak? 

Informan : Nah, keesokan harinya kegiatan diawali dengan penyambutan 

tamu undangan, yang dimana wali Kota Baubau, namun kali ini 

diwakili langsung oleh bapak wakil walikota Baubau sekaligus 
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yang akan memebri sambutan dan membuka kegiatan ini. Pada 

prosesi penyambutan tamu undangan ini, akan ditampilkan tai 

mangaru yaitu tarian peperangan. Tari mangaru sendiri adalah 

tarian yang biasa ditampilkan pada saat diadakannya kegiatan-

kegiatan besar salah satunya pelaksanaan tradisi tuturangiana 

andala ini. Setelah penyambutan tamu undangan, selanjutnya yaitu 

batata atau pembacaan niat, nah ini merupakan salah satu yang 

terpenting dalam pelaksanaan tradisi ini, mengapa karna apa yang 

menjadi hajatan kita itu baik maka hasilnyapun akan baik dan akan 

mendapatkan ridho dari Allah. setelah batata, dilanjutkan dengan 

penyembelihan hewan qurban. Lalu, makan bersama para tamu 

undangan, para pengunjung baik masyarakat Pulau Makasar itu 

sendiri maupun pengunjung dari berbagai daerah bersama-sama 

duduk mencicipi makanan yang telah disediakan sebanyak 40 buah 

talang.  Prosesi akhir dari pelaksanaan tradisi ini yaitu pelarungan 

empat buah sesajen pada empat tititk laut yang telah ditentukan. 

Peneliti : Pertanyaan selanjutnya pak, mengapa hanya terdapat empat buah 

sesajen? 

Informan : Oh iya, mengapa hanya empat buah sesajen itu karenat 

berdasarkan pada empat titik lokasi pelarungan yang memang telah 

ditentukan. 

Peneliti : Dimanakah lokasi pelarungan sesajen dan apakah lokasi 

pelarungannya tidak pernah berubah? 

Informan : Untuk pelarungan sesajen telah terbagi beberapa kelompok yang 

telah ditugaskan. Pelarungan sesajen juga termaksud salah satu inti 

dari tradisi ini, oleh karena itu lokasi pelarungannyapun tidak 

sembarangan. Terdapat keyakinan pada masyarakat wilayah 

kesultanan Buton bahwa terdapat empat tempat atau empat titik 

yang hingga saat ini dianggap keramat dan diyakini pula dihuni 

oleh makhluk-makhluk Allah yang tak kasat mata. Empat titik 
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tersebut diantaranya yaitu bagian barat disebut dengan Kaju 

malanga, bagian selatan disebut dengan Jangkar (Labu), bagian 

timur yang mengarah ke Wantiro, dan terakhir bagian utara disebut 

dengan Latonda Kau. 

Peneliti : Hmm, untuk pertanyaan terakhir pak bagaimana tanggapan bapak 

mengenai pelaksanaan tradisi tuturangiana andala ini? 

Informan : Jadi, Tradisi tuturangiana andala yang dilakukan oleh 

masyarakat Pulau Makasar selain daripada tradisi yang diwariskan 

oleh para leluhur terdahulu, tradisi ini dapat membantu kehidupan 

perekonomian masyarakat terlebih bagi masyarakat yang memiliki 

pekerjaan sebagai ojek laut menggunakan perahu (transportasi 

laut) walaupun kegiatan ini diadakan hanya dalam kurun waktu 

sehari tetapi dapat dilihat bahwa banyaknya masyarakat dari luar 

daerah yang berbondong-bondong ke Pulau Makasar untuk 

menyaksikan pelaksanaan tradisi tuturangiana andala ini. 

Peneliti : Sebelumnya, terima kasih banyak pak untuk semua informasi dan 

pengetahuan yang telah dibagikan kepada saya. Dan saya akan 

menjadikan ini sebagai pembelajaran untuk lebih mengenal 

budaya-budaya yang telah ada dengan memeperhatikan unsur-

unsur atau sumber-sumber yang tidak menyimpang dari ajaran-

ajaran Islam. 

Informan : Oh iya sama-sama dek, semoga apa yang telah saya sampaikan 

dan bagikan hari ini dapat menjadi ilmu pengetahuan dan bekal di 

kedepannya nanti. 

Peneliti : Insya Allah pak, sekali lagi terima kasih banyak. Dan saya 

mohon izin untuk berpamitan pulang. Assalmu’alaikum 

Warahmatullahi Wabarakatuh!! 

Informan : Iya dek. Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh! 
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Transkip Wawancara ke-4 

Nama Informan :  Kasim 

Jabatan  :  Tokoh Agama 

Tanggal  :  Rabu, 15 April  2020 

Waktu   :  11:12-13:05 WITA 

Tempat  :  Rumah Kediaman Beliau 

Topik Wawancara :  Nilai-nilai Pendidikan Islam pada Tradisi Tuturangiana 

Andala 

Peneliti :  Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh! 

Informan :  Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh! 

Peneliti :  Mohon maaf pak sebelumnya sudah mengganggu waktunya! 

Informan :  Tidak mengganggu dek, silahkan masuk. 

Peneliti : Terima kasih pak atas waktu luangnya. Jadi pak maksud 

kedatangan saya ini ingin menggali informasi mengenai nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi tuturangiana andala ? 

Informan :  Oh iya dek, saya dengan senang hati saya membantu. 

Peneliti : Baik pak, saya akan awali dengan bagaimana tanggapan bapak 

mengenai plaksanaan tradisi tuturangiana andala tersebut? 

Informan : Kalau saya pribadi sangat mendukung dan mengapresiasi 

pelaksanaan tradisi tersebut, mengapa? Karena sumber hukum 

pelaksanaannya jelas dimana berasal dari “Martabat Tujuh” yang 

merupakan salah satu rujukan mengenai hukum maupun norma-

norma yang telah digunakan oleh masyarakat di wilayah 

Kesultanan Buton. Selain itu juga, melalui tradisi ini kita dapat 

memperkenalkan dan memperlihatkan kepada masyarakat luas 
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mengenai tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Pulau 

Makasar yang telah lama adanya dan sudah turun-temurun. 

Peneliti :  Apakah bapak termaksud kedalam para pelaksana kegiatan? 

Informan : Alhamdulillah, pada kegiatan tersebut saya termaksud salah satu 

tokoh agama yang berjumlah 40 orang. 

Informan : Batata atau pembacaan niat merupakan salah dari rangkaian 

pelaksanaan tradisi tuturangiana andala. Batata akan dilakukan 

oleh pemimpin atau ketua adat untuk memanjatkan doa kepada 

Yang Maha Kuasa dengan menghadap ke empat buah sesajen yang 

akan dilarungkan ke lautan. Masyarakat meyakini bahwa Allah 

SWT menciptakan makhluknya bukan hanya dalam bentuk 

manusia tetapi juga dalam bentuk alam termaksud lautan untuk 

dinikmati dan disyukuri keberadannya serta makhluk-makhluk 

Allah yang tak kasat mata yang mendiami berbagai tempat. Hal ini 

berhubungan ajaran-ajaran islam yaitu hablum minallah dan 

hablum minalalam. 
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DOKUMENTASI 
 

   
 

Keadaan Kantor Kelurahan Liwuto     Kaadaan Kantor Kelurahan Sukanayo 

 

   
 

Kondisi Lingkungan Masyarakat      Kondisi Lingkungan Masyarakat  

Kel. Liwuto          Kel. Sukanaeyo 
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Proses Penyambutan Tamu Undangan 

  

Para Tokoh Adat dan Tokoh Agama 

   
           Tokoh Adat Pulau Makasar             Pembawa Acara pada Pelaksanaan Tradisi 

  

Beberapa siswa SD yang ditugaskan untuk menjadi pagar ayu 
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Batata (Pembacaan Niat) 

    

Penyembelihan Hewan Qurban 

   

Lokasi Pelaksanaan Tradisi Tuturangiana Andala 
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Pelarungan Sesajen 

   

Bersama Tokoh Adat dan Tokoh Agama 



 

142 

   

Makan Bersama setelah Penyembelihan Hewan Qurban 

   

Sambutan Bapak Wakil Walikota   Bersama Pembawa Acara 

Baubau 

    

Wawancara bersama Tokoh Adat Wawancara bersama Kepala                       

Lurah Sukanaeyo 
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Lampiran 6. Surat Telah Melakukan Penelitian 
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