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ABSTRAK  

  

TENDRY AULIA SYAHRIR, 2015.Studi Komparasi Tari Paolle versi Kecamatan 

Gantarangkeke dengan Kecamatan Eremerasa di Kabupaten Bantaeng. Skripsi Program 

Studi Pendidikan Sendratasik Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar.  

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah (1) Mendeskripsikan tentang perbedaan 

Gerak Tari Paolle versi Kecamatan Gantarangkeke dengan Kecamatan Eremerasa;   (2) 

Mendeskripsikan perbedaan Pola Lantai Tari Paolle versi Kecamatan Gantarangkeke dengan 

Kecamatan Eremerasa.(3) Mendeskripsikan perbedaan Penari Tari Paolle versi Kecamatan 

Gantarangkeke dengan Kecamatan Eremerasa.(4) Mendeskripsikan perbedaan musik iringan Tari 

Paolle versi Kecamatan Gantarangkeke dengan Kecamatan Eremerasa.(5) Mendeskripsikan 

perbedaan kostum Tari Paolle versi Kecamatan Gantarangkeke dengan Kecamatan Eremerasa. 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah 

studi pustaka, observasi, wawancara, perekaman dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu 
reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tari Paolle memiliki dua versi yang berbeda di 

kecamatan Gantarangkeke dan kecamatan Eremerasa dipengaruhi oleh kebudayaan tari di dalam 
berbagai aspek kehidupan sosial, spiritual, dn kurtural. 
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ABSTRACT 

  

TENDRY AULIA SYAHRIR, 2015. Comparative Study of Paolle Dance version of 

Gantarangkeke District with Eremerasa District in Bantaeng District. Thesis of the Graduate 

Education Study Program, Faculty of Art and Design, Makassar State University. 

 

This study aims to answer the problems (1) to describe the differences in the Paolle Dance 

Movement version of Gantarangkeke District and Eremerasa District; (2) Describe the differences 

in the Paolle Dance Floor Pattern versions of Gantarangkeke District and Eremerasa District. (3) 

Describe the differences between Gantarangkeke District's version of Paolle Dancers and 

Eremerasa Sub-district's version of Paolle Dance.(4) Describe the differences in the musical 

accompaniment of the Paolle Dance version of Gantarangkeke District and Eremerasa District.(5) 

Describe the differences in the Paolle Dance costumes in the Gantarangkeke District version and 

the Eremerasa District version. This research is a research with a qualitative approach. Data 

collection techniques are literature study, observation, interviews, recording and documentation. 

Data analysis techniques are data reduction, data presentation and conclusions. 

 The results showed that Paolle Dance has two different versions in Gantarangkeke sub-district and 

Ere sub-district and is influenced by dance culture in various aspects of social, spiritual, and 

cultural life. 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Setiap daerah atau wilayah budaya di 

Indonesia memiliki batasan tari yang 

berbeda-beda.Batasan tari ini sangat 

dipengaruhi oleh kebudayaan tari di dalam 

berbagai aspek kehidupan sosial, spiritual, 

dan kurtural dari masyarakat yang 

bersangkutan. Apabila tari sangat dekat 

dengan aktivitas kehidupan sosial, 

masyarakat akan membatasi tari atas dasar 

nilai-nilai sosaial yang terkandung di 

dalamnya. Akan tetapi jika aktivitas tari 

lebih dekat kepada kehidupan spiritual 

masyarakat, maka batasan tari akan dibuat 

atas dasar itu. 

Dengan demikian, seni tari 

merupakan salah satu unsur kebudayaan 

bangsa Indonesia  yang sangat diperhatikan 

oleh seluruh bangsa Indonesia. Hal ini 

ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 32, yang 

rumusannya sebagai berikut : (1) 

kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang 

timbul sebagai sebuah usaha budi rakyat 

Indonesia seluruhnya. (2) kebudayaan lama 

dan asli yang tepat sebagai puncak-pincak 

kebudayaan di daerah-daerah di seluruh 

Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan 

bangsa. (3) usaha kebudayaan harus menuju 

kearah kemajuan adab, budaya dan 

persatuan, dengan tidak menolak bahan-

bahan baru dari kebudayaan asing yang 

dapat memperkembangkan atau memperkaya 

kebudayaan bangsa sendiri,serta 

mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa 

Indonesia.( BSNP/ Permendiknas 22/2006). 

Begitu pula juga halnya tari tradisional 

Sulawesi selatan. 

Tari tradisional di daerah Sulawesi selatan, ialah 

suatu bentuk tari yang mengandung nilai-nilai 

luhur, bermutu tinggi, yang dibentuk dalam 

pola-pola gerak tertentu dan terikat, telah 

berkembang dari masa kemasa dan mengandung 

pula nilai-nilai filosofis yang dalam, simbolis, 

religious dan tradisi yang tetap. (Nadjamuddin : 

1982).  Demikian halnya dengan tari Paolle, 

sebagai salah satu tarian khas adat Sulawesi 

selatan tepatnya di Kabupaten Bantaeng. Tarian 

ini biasa diperagakan pada upacara pelantikan 

raja dan pesta adat lainnya, misalnya Appainung 

karaeng (penobatan raja), Pa’buntingang (pesta 

perkawinan), Pasunna’( khitanan), dan 

Appabaca (acara syukuran). Tarian ini terus 

berkembang bersama tarian-tarian modern yang 

ada dikabupaten Bantaeng.Di era kebudayaan 

modern ini dan derasnya arus globalisasi, Tari 

Paolle tetap bertahan, seakan tak lekang oleh 

gempuran berbagai budaya modern dan 

senantiasa terkait dengan elemen-elemen dan 

pola yang telah ada sebelumnya. 

Kebudayaan-kebudayaan dan 

kesenian-kesenian peninggalan leluhur yang 

terdapat di Kabupaten Bantaeng antara lain, 

Pesta adat Pa’jukukang, pesta adat 

pa’jukukang itu sendiri dirayakan selama 7 

hari 7 malam. Acara pembukaan dilakukan 

di ibukota Kerajaan Gantarangkeke. Ada 

pula Upacara adat di desa Teko, dan 

beberapa tarian yang selalu di bawakan pada 

pesta ataupun upacara adat yaitu: Tari 

Jalarambang, Tari Paddekko, Tari Pattena, 

dan Tari Paolle. Kebudayaan dan kesenian  

termasuk Tari Paolle tersebut telah 

berkembang dan sudah banyak dikenal 

dikalangan masyarakat setempat terlebih 

pada masyarakat luas. (Indriati,2012 : 25). 

Tarian ini  salah satu tarian 

tradisional yang berkembang di Kabupaten 

Bantaeng, yang dahulunya merupakan tarian 

yang sangat sakral karena, pada zaman 

dahulu gerakan-gerakannya dilakukan 

dengan sangat sederhana dan lemah lembut, 

serta gerakannya mengandung makna dan 

isyarat tentang adanya hubungan antara 

mahluk halus dengan mahluk bumi yang 

sifatnya mengandung unsur mistik, 

kemudian lambat laun gerakannya semakin 

berkembang. 

Menurut masyarakat kecamatan 

Gantarangkeke tari Paolle selalu diadakan 

pada setiap bulan syabban, sedangkan 

kecamatan Eremerasa diadakan pada setiap 

bulan rajab. Tari Paolle yang ditarikan oleh 

kelompok dari Kecamatan Gantarangkeke 

mempunyai makna sebagai penuntun hidup 

bagi masyarakat sekitar. Sedangkan tari 

Paolle  yang ditarikan oleh kelompok dari 

kecamatan Eremerasa  Tarian ini bersifat 

kerakyatan yang terdapat pada upacara ritual 

di kecamatan Eremerasa, pada zaman dahulu 

masyarakat Eremerasa meniru kebiasaan 

yang ada dilingkungan kerajaan yaitu 

menampilkan tari Paolle pada setiap upacara 

ritual. Pada perbedaan kedua tempat 

tersebut, hal itu bisa dilihat apabila dianalisis 

melalui gerak, pola lantai, penari, musik, dan 

kostum pada kedua versi tersebut. 

Hal inilah yang mendasari keunikan 

dari perbedaan tari Paolle versi 

Gantarangkeke dengan versi Eremerasa 

kedua upacara adatnya mengandung unsur-

unsur tari yang serat akan makna. Seiring 

perkembangan kebutuhan tari di Sulawesi 
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Selatan semakin diminati, maka secara 

otomatis perkembangan tari Paolle di 

Bantaeng pada umumnya mengalami 

perpecahan berbagai versi.Namun, sekian 

banyak versi di Kabupaten Bantaeng hanya 

dua yang mampu memperlihatkan 

eksistensinya kemasyarakat setempat 

ataupun masyarakat luas bahkan sampai 

kemancanegara.Seperti halnya masyarakat 

yang berpindah ke Eremerasa maka tari 

Paolle mereka jadikan beberapa versi, yakni 

versi Gantarangkeke dengan gayanya sendiri 

begitu pula dengan versi Eremerasa dengan 

gayanya sendiri dan masing-masing 

mengklaim ke aslian. 

 Merajuk pada kedua versi tersebut 

maka perlu dikaji lebih dalam tentang kedua 

versi tari Paolle  dari sudut pandang kedua 

tempat yang masih eksis atau masih di 

tampilkan pada upacara adat sampai 

sekarang. Tari Paolle di Kabupaten 

Bantaeng menjadi topik penelitian dengan “ 

Studi Komparasi Tari Paolle Versi 

Kecamatan Gantarangkeke dengan 

Kecamatan Eremerasa di Kabupaten 

Bantaeng. 

 

B. Rumusan masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan di atas maka yang menjadi 

masalah pokok dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perbedaan Gerak antara tari 

Paolle Gantarangkeke dengan 

Eremerasa di Kabupaten Bantaeng ? 

2. Bagaimana perbedaan Pola Lantai tari 

Paolle Gantarangkeke dengan 

Eremerasa di Kabupaten Bantaeng ? 

3. Bagaimana perbedaan Penari tari 

Paolle Gatarangkeke dengan 

Eremerasa di Kabupaten Bantaeng ? 

4. Bagaimana perbedaan Musik tari 

Paolle  Gantarangkeke dengan 

Eremerasa di Kabupaten Bantaeng ? 

5. Bagaimana perbedaan Kostum 

tari Paolle Gantarangkeke 

dengan Eremerasa di 

Kabupaten Bantaeng ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

   Tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

data atau informasi yang benar dan jelas 

tentang : 

1. Mendeskripsikan perbedaan geraktari 

paolle versi Gantarangkeke dengan 

Eremerasa di Kabupaten Bantaeng. 

2. Mendeskripsikan perbedaan pola 

lantai tari paolle versi Gantarangkeke 

dengan Eremerasa di Kabupaten 

Bantaeng. 

3. Mendeskripsikan perbedaan penari 

tari Paolle versi Gantarangkeke 

dengan Eremerasa di Kabupaten 

Bantaeng 

4. Mendeskripsikan perbedaan musik 

tari Paolle versi Gantarangkeke 

dengan Eremerasa di Kabupaten 

Bantaeng 

5. Mendeskripsikan perbedaan kostum 

tari Paolle versi Gantarangkeke 

dengan Eremerasa di Kabupaten 

Bantaeng 

 

D.  Manfaat Hasil Penelitian 
1. Memberi informasi yang jelas tentang 

Tari Paolle yang terdapat di 

Kecamatan Gantarangkeke kabupaten 

Bantaeng. 

2. Memberi informasi yang jelas tentang 

Tari Paolle yang terdapat di Kampung 

Teko Desa Mappilawing Kecamatan 

Eremerasa Kabupaten Bantaeng. 

3. Sebagai panduan bagai mahasiswa 

UNM khususnya untuk 

menyelesaikan stadi atau skripsi. 

4. Sebagai panduan atau sumbangan 

masyarakat Gantarangkeke dan 

Eremerasa khususnya masyarakat 

Bantaeng pada umumnya agar selalu 

melestarikan kebudayaan atau 

memelihara kebudayaan-

kebudayaannya. 
 

 

 
A. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan rumusan masalah di 

atas pelaksanaan penelitian ini di 

harapkan untuk mendapatkan data dan 

informasi yang lengkap jelas dan benar 

tentang studi komparasi Tari Polle versi 

Gantarangkeke dengan Eremerasa di 

Kabupaten Bantaeng. Adapun tujuan 

penelitiaanya yaitu sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan perbedaan gerak 

tari paolle versi Gantarangkeke 

dengan Eremerasa di Kabupaten 

Bantaeng. 

2. Mendeskripsikan perbedaan pola 

lantai tari paolle versi 

Gantarangkeke dengan 

Eremerasa di Kabupaten 

Bantaeng. 
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3 Mendeskripsikan perbedaan penari 

tari Paolle versi Gantarangkeke 

dengan Eremerasa di Kabupaten 

Bantaeng 

3. Mendeskripsikan perbedaan musik 

tari Paolle versi Gantarangkeke 

dengan Eremerasa di Kabupaten 

Bantaeng 

4. Mendeskripsikan perbedaan 

kostum tari Paolle versi 

Gantarangkeke dengan 

Eremerasa di Kabupaten 

Bantaeng 

 

B. Manfaat Penelitian.  

Penelitian ini dihrapkan bisa 

bermanfaat untuk : 

Sebagai sarana untuk meningkatkan 

pengetahuan kepada masyarakat 

generasi mengenai tari tradisional 

a. Memberi informasi yang jelas 

tentang Tari Paolle yang 

terdapat di Kecamatan 

Gantarangkeke kabupaten 

Bantaeng. 

b. Memberi informasi yang jelas 

tentang Tari Paolle yang 

terdapat di Kampung Teko 

Desa Mappilawing 

Kecamatan Eremerasa 

Kabupaten Bantaeng. 

c. Sebagai panduan bagai 

mahasiswa UNM khususnya 

untuk menyelesaikan stadi atau 

skripsi. 

d. Sebagai panduan atau sumbangan 

masyarakat Gantarangkeke dan 

Eremerasa khususnya masyarakat 

Bantaeng pada umumnya agar 

selalu melestarikan kebudayaan 

atau memelihara kebudayaan-

kebudayaannya. 

 

1. Wawancara 

Wawancara 

(interview)adalah 

pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan 

secara langsung oleh 

pewawancara kepada 

informan dan jawaban-

jawaban responden dicatat 

atau di rekam dengan alat 

perekam. Metode wawancara 

mendalam diterapkan dengan 

mewawancarai para informan 

yang dijadikan sebagai 

narasumber dalam 

pelaksanaan penelitian.bapak 

H. Manah sebagai pengerak 

kesenian sekaligus pemusik, 

dan Rahmatia sebagai anak 

dari maestro tari tersebut serta 

sumber-sumber lain yaitu 

intansi terkait yang 

mengetahui permasalahan 

yang sedang di teliti. 
2. Dokumentasi 

Pengumpulan data yang 

dilakukan adalah berupa foto  

video yang dijadikan sebagai 

objek penelitian. Dalam hal 

penelitian Tari Salonreng 

Tekoini yakni berupa foto, 

video, rekaman audio sebagai 

penguat data yang diperoleh 

dari wawancara bersama 

narasumber. 

 

4 Teknik Analisis Data 

1. Data Primer, hal tersebut 

bertujuan mempermudah 

peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data. 

2. Data Sekunder, pada tahap ini 

juga data disajikan atau 

dipaparkan dalam bentuk 

uraian yang sebelumnya 

sudah digabungkan untuk 

mempermudah peneliti dalam 

mengolah data dan informasi 

Tari paolle di Kabupten 

Bantaeng. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN   

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran tentang Kecamatan 

Gantarangkeke dan Kecamatan 

Eremerasa di Kabupaten Bantaeng 

  Di Bantaeng, khususnya di negeri 

Onto, manusia sudah hidup secara 

berkelompok dan membentuk sebuah 

pemerintahan. Tiap kelompok dipimpin oleh 
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seseorang yang dituakan , namanya Kare. di 

Onto saat itu terdapat tujuh pimpinan 

kelompok, yang terkenal dengan nama Kare 

Tujua. Untuk menyatukan Kare Tujua ini 

dalam satu sistem tatanan pemerintahan, 

maka diangkatlah seseorang tokoh 

kharismatik, atas persetujuan dari ketujuh 

kare itu. Pimpinan yang diangkat  yang 

membawahi ketujuh Kare tersebut Tau Toa. 

Jadi pada masa Bantaeng purba ini, ada dua 

raja yang pernah memerintah dengan gelar 

Tau Toa yang diangkat oleh Kare Tujua yakni 

; Mula Tau atau Tau Toa (1254-1293), Raja 

Massaniaga (1293). 

Dengan pedoman pada masa 

pemerintahan Raja pertama Bantayang atau 

Bantaeng Mula Tau pada tahun 1254, maka 

Bantaeng yang dijuluki Butta Toa, diartikan 

sebagai Tanah Tua dan bersejarah (daerah 

yang sudah lama ada). Sejak abad 12, daerah 

ini sudah memiliki suatu tradisi budaya 

tersendiri. Butta toa adalah simbol 

Kabupaten Bantaeng mempunyai nilai 

historis  yang harus dilestarikan. Dalam 

musyawarah besar kerukunan keluarga 

Bantaeng (KKB) pada Juli 1999 di 

Bantaeng, ditetapkan tanggal 7 Desember 

1254 sebagai Hari Jadi Bantaeng. Pada 

tanggal 7 diambil dari simbol keberadaan 7 

mitos dari sejarah Balla Tujua ri Onto (7 

buah rumah dalam batas ilalang bata) yang 

didiami oleh 7 orang bersaudara (pewaris 

turunan Tumanurung), ( Tika, 2012 : 02-03).  

Tak salah jika dikatakan Bantaeng 

sebagai Butta toa. Menurut riwayat, 

Bantaeng yang pada awal terbentuknya 

kerajaan bernama Bantayang, sistem 

pemerintahannya terbentuk pada tahun 1254 

yang diperintah oleh seorang bernama Mula 

Tau. Bantayang diabad itu sudah memiliki 

tujuh daerah kekuasaan yang disebut Kare’, 

yakni Kare Onto, Kare Bissampole, Kare 

Sinoa, Kare Gantarangkeke, Kare 

Mamampang, Kare Katapang, dan Kare 

Lawi-lawi. Semua Kare tersebut dikenal 

dengan nama Kare Tujua. 

Bantaeng sebagai sebuah kerajaan 

sudah termasuk pada zaman Majapahit. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam buku 

Negarakertagama karangan Empu Prapanca. 

Dalam buku disebutkan, bahwa salah satu 

daerah taklukan Majapahit diwilayah timur 

nusantara adalah Bantayang dan Makassar. 

Selain itu, Bantaeng memiliki aneka 

ragam objek wisata, mulai dari objek wisata 

sejarah, budaya, panorama alam yang indah, 

wisata pantai, wisata air terjun dan wisata 

agro. Kesemua objek wisata itu memiliki 

cerita lagenda yang sangat menarik bagi 

wisatawan. 

Balla Tujua ri Onto misalnya, dari 

sejak dulu hingga kini masih menyimpan 

misteri dan sangat disakralkan oleh warga 

setempat. mereka percaya, bahwa kawasan 

Balla Tujua itu, tidak bisa lebih dari tujuh 

rumah, dan kalau ada yang mencoba 

membangun rumah baru, rumah itu akan 

terbakar. 

Bantaeng juga memiliki bukti 

prasejarah di Gua batu Ejaya. Colen Fels, 

salah seorang arkeolog dari Belanda pernah 

melakukan penelitian di lokasi itu. Dari hasil 

penelitiannya, menemukan beberapa benda 

peninggalan sejarah purbakala, diantaranya 

batu inti, tatal, pisau, mata panah, lancipan, 

serutan. Ini membuktikan, bahwa pada abad 

prasejarah Bantaeng sudah dihuni oleh 

manusia purba. (Tika, 2012:01). 

Di Balla Tujua, benda-benda 

pusaka peninggalan Raja Bantaeng disimpan 

dan dipelihara, sehingga setiap setahun 

sekali, masyarakat bantaeng mengadakan 

Upacara adat pencucian benda pusaka yang 

merupakan warisan dari nenek moyang 

terdahulu, agar tidak terlupakan begitu saja. 

Di Bantaeng memiliki adat istiadat 

turun-temurun yang sudah ada sejak zaman 

dahulu  setiap tahunnya dilaksanakan yaitu 

pesta adat Pa’jukukang. 

Pesta adat Pa’jukukang dan 

gantarangkeke mulai dilaksanakan oleh 

masyarakat Kabupaten Bantaeng sejak abad 

ke 14 setiap tanggal 10 sya’ban pada tahun 

hijriah. 

Ritual ini dilakukan oleh 

masyarakat Kabupaten Bantaeng di balla 

lompoa Gnatarangkeke sebagai bentuk 

penghormatan terhadap arwah para leluhur 

dan keyakinan turunnya tomanurung di Ballak 

Lompoa. 

Ritual pesta adat warga Kecamatan 

Gantarangkeke, yang diawali di Kecamatan 

Pa’jukukang dan berlanjut ke Gantarangkeke 

ini merupakan agenda tahunan setiap 

pertengahan bulan sya’ban, menyambut bulan 

suci Ramadhan. 

Setiap pesta ritual ini dihelat, pesta 

adat yang dipusatkan di desa Dampang, 

Kecamatan Gantarangkeke tersebut adalah 

warisan dari budaya Makassar kuno. 

Gantarangkeke dikenal sebagai Tanah Toa 

(tanah tua/leluhur) bagi suku Makassar. Di 

wilayah ini dulunya dijadikan sebagai tempat 

bertemunya para pemimpin dan tokoh adat 

dari empat penjuru angina untuk saling 
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menjaga hubungan dengan mengadakan pesta. 

itulah mengapa di Gantarangkeke ini masih 

tersimpan pusaka-pusaka tertua yang masih 

tersimpan dengan baik. 

Dalam upacara Pajukukang di 

Gantarangkeke yaitu Akkawaru, kalau’ ri 

Pa’jukukang. Menurut kepercayaan 

masyarakat Gantarangkeke Akkawaru adalah 

upacara yang dilaksanakan masyarakat 

Gantarangkeke untuk tolak bala, meminta 

pertolongan kepada Tuhan dari segala 

malapetaka yang kemungkinan menimpa 

desa mereka.  

Di daerah Gantarangkeke, 

terdapat beberapa situs sejarah yang diakui 

oleh warga setempat sebagai benda 

peninggalan nenek moyang mereka yang 

dimulai sejak terbentuknya Kerajaan di 

Gantarangkeke di masa silam. Situs sejarah 

yang ada dikawasan itu berupa batu 

pelantikan Raja berikut tempat duduk Kare 

Tujua yang ditandai dengan adanya tujuh 

batu berjejer, Pocci Butta sebagai pusat 

bumi, raraya sebagai lokasi pertempuran 

dan disana terjadi pertumpahan darah yang 

cukup hebat disebut raraya atau darah. 

Passaungan tau (tempat adu tubarani), 

Paddara-darang (main congklak bagi anak-

anak), Batu Minroa (batu berjalan), Batu 

Tegese (batu beranak), Batu Barani (batu 

tempat duduk tubarani), serta pohon 

beringin, Ballak Lompoa dan tempat pandai 

besi, serta masih banyak situs-situs lainnya. 

Menurut cerita lakippa yang 

didampingi Dg Taring, juga salah seorang 

tokoh masyarakat Gantarangkeke. ketika La 

Galigo dari Luwu singgah di 

Gantarangkeke warga setempat diakui 

sebagai Tumanurung, kawin dengan putri 

Gantarangkeke. 

ketika Tumanurung diangkat 

menjadi Raja di Gantarangkeke, maka 

dilakukan pelantikan di sebuah bengkahan 

batu. Dalam bengkahan batu tersebut, ada 

tiga batu sebagai tempat berdirinya Raja 

yang akan dilantik berikut ketua dewan adat 

yang akan melantik sebagai wakil rakyat 

Gantarangkeke serta hakim. Tak jauh dari 

batu pelantikan itu, ada 7 batu berjejer 

sebagai tempat duduk kare 7 untuk 

menyaksikan pelantikan Raja 

Gantarangkeke. 

Gantarangkeke pada abad 

Tumanurung silam, menurut para peneliti 

sejarah dan arkeologi, dianggap sebagai 

salah satu pusat pemerintahan kuno (pra 

islam) yang letaknya dibagian timur 

Bantaeng. 

Gantarangkeke yang kini menjadi 

salah satu kecamatan di Kabupaten 

Bantaeng pada zaman dulu oleh warga 

setempat dikenal dengan nama Tanah Loe. 

Tanah Loe pada zaman dulu dilindungi 

benteng pertahanan, dengan membangun 

dinding batu yang dibuat oleh pemerintah 

dan rakyat setempat untuk dijadikan basis 

pertahanan. Menurut Lakippa, ketika Raja 

menyuruh rakyatnya menggali tanah untuk 

membuat benteng pertahanan, terjadi mis 

komunikasi. Lokasi yang telah ditentukan 

oleh Raja, ternyata yang digali oleh rakyat 

adalah bagian luar dari garis yang 

ditetapkan. maka mulai saat itu, nama 

kerajaan bernama Pantarangkeke artinya 

yang digali adalah diluar garis yang telah 

ditetapkan. Namun dalam perkembangan 

selanjutnya, kemudian berubah intonasi 

menjadi Gantarangkeke. 

Dalam benteng tersebut, terdapat 

empat pintu yang disebut baban. Empat 

baban yang dimaksud adalah baban Gowa, 

baban Bone, baban Luwu dan baban 

Bantaeng. Dalam kawasan benteng 

pertahanan itu, lengkap dengan beberapa 

fasilitas , seperti tempat pembinaan 

Tubarani yang di sebut dengan Passaungan 

Tau, Pocci Butta sebagai tempat yang 

menghubungkan antara dunia tengah dan 

dunia bawah (negeri pertiwi). Konon 

kabarnya, keempat Raja tersebut, yakni 

Tana Gowa, Bone, Luwu dan Bantaeng 

sering mengadakan siding  dilokasi itu 

untuk membicarakan berbagai 

permasalahan  dan membina kerjasama 

diantara mereka. (Zinuddin Tika 2012:37). 

Selain Kecamatan Gantarangkeke 

Kabaupaten Bantaeng juga memiliki daerah 

yang memiliki pesta adat turun temurun 

dari zaman dahulu yang terletak di 

Kecamatan Eremerasa. Eremerasa adalah 

perpaduan nama dalam Bahasa Makassar 

yaitu, Ere (Air) dan Berasa’ (Beras). Jadi, 

Eremerasa berarti Air Beras, karena di 

Kecamatan Eremerasa ini terdapat 

permandian yang terletak di lembah 

pegunungan-pegunungan yang di atasnya 

terdapat dataran persawahan yang sangat 

subur, sehingga disebutlah dengan nama 

Eremerasa.   

Desa Mappilawing adalah salah satu 

desa yang terletak di Kecamatan Eremerasa 

yang berada di bagian Utara Kabupaten 

Bantaeng. Jarak tempuh Wilayah desa ini 

dari Ibu Kota Kabupaten Bantaeng ± 5 Km. 

Desa ini memiliki luas wilayah 4,50 Km2, 

dengan potensi lahan yang produktif seperti 
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lahan persawahan dan perkebunan, 

(Pemkab Bantaeng, 2011:31). 

Pada umumnya, iklim dan curah 

hujan di desa ini hampir sama dengan 

daerah lainnya yang terdapat di Kabupaten 

Bantaeng, yakni terdapat 2 musim (Hujan 

dan Kemarau). Musim hujan biasanya 

dimulai pada bulan Maret hingga pada 

bulan Oktober, sehingga masyarakat 

memanfaatkan kondisi tersebut dengan 

menanam berbagai jenis tanaman pertanian 

seperti, jagung, padi dan kacang tanah. 

Sedangkan pada musim kemarau, biasanya 

berlangsung antara bulan November hingga 

pada bulan Februari. 

Mayoritas mata pencaharian 

penduduk Desa Mappilawing, yakni 

sebagai petani dan buruh bangunan. 

Meskipun ada sebagian masyarakat yang 

berprofesi sebagai PNS, pedagang, dan 

tukang ojek, masyarakat tetap bercocok 

tanam di kebun masing-masing yang telah 

menjadi aktivitas rutin masyarakat Desa 

Mappilawing. 

Di Desa Mappilawing terdapat 

sebuah kampung yang bernama Teko. 

Kampung ini mempunyai perbedaan 

dengan kampung lainnya yang terdapat di 

Desa Mappilawing yakni, kampung ini 

dikenal dengan pesta adat yang sering 

diadakan, yakni Upacara Adat Akkawaru. 

Upacara adat ini dilakukan setiap sekali 

setahun, khususnya pada bulan Rajab, 

setelah musim panen dan sebelum bulan 

suci ramadhan. Waktu pelaksanaan upacara 

adat ini ditentukan oleh seorang Pinati 

(yang dituakan). Upacara adat ini tidak 

boleh melampaui bulan suci ramadhan, 

karena menurut kepercayaan masyarakat 

Bantaeng, sebelum memasuki bulan suci 

ramadhan harus menyucikan diri dan 

melepas nazar-nazar atau janji yang telah 

dibuat, karena bulan suci ramadhan adalah 

bulan yang sangat suci dan mulia. 

2.  Gambaran tari Paolle di Kabupaten 

Bantaeng 

Tari Paolle yang ada di 

Gantarangkeke sudah terbilang cukup 

lama dan sudah tidak diketahui siapa 

penciptanya karena Tari Paolle tersebut 

sudah ada ketika nama Butta toa atau 

boleh dikatakan saat terbentuknya 

kampung Bantayang, kata ibu Raba’dia 

selaku pelatih Tari Paolle mengatakan di 

Gantarangkeke lebih di sebut dengan 

Pakarena Paolle. Ibu Raba’dia adalah 

salah satu penari tari Paolle beliau 

termasuk generasi tahun 1974. 

Beliau mengatakan bahwa Tari 

Paolle di Gantarangkeke ini cukup terkenal 

bahkan sudah terkenal di seluruh kota-kota, 

Tarian ini ada saat upacara adat 

Gantarangkeke dilaksanakan, sebagai 

penyelenggaraan uapacara adat di 

Kabupaten Bantaeng. Tarian ini diawali 

dengan Pasalonrenga di depan rumah adat 

berjumlah dua orang, kedua Bulallea di 

depan rumah baruga jika penarinya 12 

orang semua masuk berbaris dan aturannya 

tidak terlewat dari karpet yang di pakai, 

ketiga Ganda di belakang rumah adat para 

penari saling berhadapan, kembali di 

lakukan gerakan Bulallea di depan rumah 

Ballak Tu Pase’rea, untuk para pemusik 

kata beliau banyak yang berminat tetapi 

tidak terlalu mengetahui nyanyian dalam 

tari Paolle, maka harus dari generasi ke 

generasi.  

Telah menjadi suatu keharusan 

bahwa tari Paolle hadir dalam upacara 

adat. Tari Paolle dalam upacara adat ini 

dibawakan oleh kelompok tari yang terdiri 

dari gadis yang masih belia dan tidak 

boleh gadis yang sedang haid 

(Menstruasi),  sebenarnya dahulu 

dibawakan oleh orang tua. Berbedanya 

Anrong Guru dari setiap kelompok Tari 

Paolle membedakan teks pada tarian itu. 

Hasil pengamatan menunjukkan tari 

Paolle yang dilaksanakan pada upacara 

adat Akkawaru yang ditarikan oleh 

kelompok yang terdiri dari gadis yang 

masih belia tidak mengurangi nilai sakral 

yang telah menjadi hakikat dari tari 

Paolle. Tari Paolle merupakan tuntunan 

bagi kehidupan  masyarakat di Kecamatan 

Gantarangkeke sehingga masyarakat tidak 

mempermasalahkan teks tari Paolle yang 

ditarikan oleh kelompok dari Kecamatan 

Eremerasa. Simbol-simbol  yang hadir 

dalam upacara adat Akkawaru seperti pada 

teks tari Paolle bermakna tuntunan dalam 

berhubungan kepada Tuhan dan sesama 

manusia. Sedangkan simbol-simbol yang 

terdapat pada kelengkapan upacara 

bermakna yaitu representasi Sulapa Appa. 

(wawancara 28 juni 2019)  

Tari Paolle dikatakan tari 

tradisional tertua yang terdapat di 

Kabupaten Bantaeng dan sudah tidak 

diketahui lagi siapa penciptanya akan 

tetapi, Tari Paolle terus berkembang dan 

masih tetap bertahan bersama tarian-tarian 

modern lain yang ada di Kabupaten 

Bantaeng. 
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Tari Paolle mulai muncul sejak 

zaman pemerintahan kerajaan yang 

dipimpin oleh Mula Tau (Tumanurung) 

yakni pada tahun 1254 dan berkembang 

pada zaman Belanda yakni pada tahun 

1602, yang masyarakatnya masih 

tergolong dalam masyarakat primitif. Pada 

zaman ini, Tari Paolle memiliki hubungan 

yang erat dengan kepercayaan masyarakat. 

Terutama berkaitan dengan pemujaan 

kepada arwah nenek moyang ataupun 

kekuatan gaib lainnya. Masyarakat pada 

zaman primitif ini, percaya bahwa dengan 

ilmu magis, mereka akan terhindar dari 

marabahaya, penyakit dan akan mendapat 

kesejahteraan dan kemakmuran. Sehingga 

pada zaman ini, Tari Paolle disebut 

sebagai tarian yang sakral. 

Tari Paolle kemudian 

berkembang pada zaman Belanda yang 

dimodifikasi sesuai dengan 

berkembangnya zaman, dan masih tetap 

berkembang hingga zaman Modern saat 

ini. Menurut cerita masyarakat Kabupaten 

Bantaeng, pada Zaman Belanda, beberapa 

daerah di Kabupaten Bantaeng dipimpin 

oleh Raja-raja yang berasal dari keturunan 

keluarga bangsawan, misalnya pada 

kerajaan Onto. Di Kerajaan Onto inilah, 

Tari Paolle mulai muncul dan ditampilkan 

khusus pada pesta-pesta kerajaan. Saat 

itulah, para tokoh-tokoh raja di Onto 

kemudian bermusyawarah dan 

memutuskan memberi nama tarian itu 

dengan nama tari Paolle.  

Tari Paolle berunsur mistik 

karena, fungsinya adalah melepas nazar 

(Palappasa Tinja atau Palappasa Nasara), 

mengucap rasa syukur atas hasil panen 

yang didapatkan dan meminta 

perlindungan kepada arwah nenek moyang 

agar masyarakat dapat terlindungi dari 

musibah, penyakit dan roh-roh jahat. Hal 

ini dikarenakan tarian ini muncul pada 

zaman manusia menganut kepercayaan 

dan paham animisme, sehingga tari ini 

selalu dihubungkan dengan pemujaan 

terhadap dewa-dewa, penguasa bumi dan 

langit. 

Tari Paolle sebagai ritual dalam 

pelaksanaan upacara adat Akkawaru di 

Teko, mulai ada sejak zaman 

pemerintahan kerajaan. Tidak diketahui 

pasti tepatnya pada tahun keberapa karena 

tidak ada catatan tertulis mengenai asal 

mula tari Paolle dalam upacara adat 

Akkawaru di Teko, dan masyarakat tidak 

mengetahui pasti kapan tarian ini pertama 

kali ditampilkan dalam pesta adat. akan 

tetapi menurut narasumber H. Mana, pada 

zaman kerajaan raja sering mengadakan 

upacara-upacara ritual di dalam istana, 

yang menampilkan tari Paolle di 

dalamnya. Hingga pada zaman modern ini, 

Tari Paolle tetap menjadi bagian dari 

ritual dan sebagai inti dari Upacara Adat 

Akkawaru di desa ini, karena beranjak dari 

kebiasaan-kebiasaan raja pada zaman 

dahulu, yang sering melaksanakan 

upacara-upacara adat yang menggunakan 

tari Paolle sebagai ritual dan inti dari 

upacara adat tersebut. 

Dahulu, tari ini hanya ditarikan 

dilingkungan kerajaan saja, dan tarian ini 

mengandung unsur mistik, sehingga tidak 

semua masyarakat di Kabupaten Bantaeng 

dapat menarikan tarian ini karena jika 

seseorang ingin menjadi penari paolle, 

maka harus melewati beberapa ritual dan 

syarat-syarat yang diajukan oleh Anrong 

guru tari Paolle, akan tetapi pada zaman 

modern saat ini, semua masyarakat dapat 

menarikan tari ini, karena sudah tidak ada 

lagi ritual-ritual dan syarat yang harus 

dipenuhi apabila ingin menjadi seorang 

penari paolle. Selain itu gerakan-gerakan 

tarian ini semakin lama semakin 

berkembang. Hal ini disebabkan zaman 

yang semakin berkembang dan semakin 

modern, sehingga ritual-ritual yang 

dilakukan dalam tarian ini, sedikit demi 

sedikit mulai dihilangkan. 

Perubahan Tari Paolle baik dalam 

ritual-ritual dan gerakannya, kebanyakan 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Banyak 

masyarakat yang memodifikasi tarian ini, 

mengubah gerakan dan meniadakan ritual-

ritual di dalamnya, sehingga tercipta 

sebuah tari Paolle yang telah jauh berbeda 

dari tari aslinya. Misalnya, tari Paolle 

yang terdapat di sanggar-sanggar 

Kabupaten Bantaeng. Tarian ini dikemas 

sesederhana mungkin, kemudian 

dipentaskan di luar kota, dan 

dikembangkan oleh pihak pariwisata. 

3. Perbedaan Gerak/Ragam tari Paolle 

Gantarangkeke dengan tari Paolle 

Eremerasa 

 

 Gerak atau Ragam tari Paolle pada 

Kecamatan Gantarangkeke dan 

Kecamatan Eremerasa berbeda. Di 

Gantarangkeke mempunya 3 ragam 
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sedangkan di Eremersa mempunya 4 

ragam dan memiliki satu nama ragam 

yang berbeda. Pemulaan tariannyapun 

berbeda di Gntarangkeke ragam awal 

tarian di sebut Salonreng yang artinya 

appalappasa kana (memberikan / 

menyampaikan arahan) sekaligus 

penyambutan para tamu adat, maka dari 

itu Salonreng ini berada di awal tarian, 

selanjutnya ragam Ganda’ artinya 

menyatukan seluruh petua adat dalam 

bentuk sesajian yang di sebut Tu’passerea 

(penyatuan), dilanjut dengan ragam 

Bulanglea yang artinya untuk 

memeriahkan dan menghibur masyarakat 

yang mengadakan pesta adat, dalam 

melaksanakan tarian ini ragam ganda di 

ulang 2 kali sesudah ragam Bulanglea 

kemudian penyelesaian tari Paolle di 

arahkan ke Tu’passe’rea yang artinya 

untuk mengumpulkan semua sesajian 

berupa beras untuk di olah menjadi 

makanan khas daerah setempat yang di 

sebut dengan Kaloli yang di bungkus 

dengan daun lontar. Sedangkan di 

Eremerasa mempunyai 4 ragam yang di 

mulai dengan ragam Lambusu’na yang 

artinya bahwa segala sesuatu yang 

dikerjakan bermula saat matahari mulai 

terbit yaitu pada arah timur. Begitu pula 

pada pertunjukan tari Paolle yang di awali 

dengan ragam Lambusu’na, para penari 

menghadap ke arah timur lalu melakukan 

gerakan demi gerakan. selanjutnya ragam 

Sita’lei artinya sebagai tuntunan 

menggambarkan bahwa dalam menjalani 

kehidupan ini, manusia harus bisa 

merasakan tempat (keadaan) yang orang 

lain rasakan sehingga saling bisa 

menghargai sesama manusia, dilanjutkan 

dengan ragam Salonreng yang di artikan 

sama dengan arti di Gantarangkeke yaitu 

sebagai pelepasan nazar, raga mini 

dianggap sangat sakral dan rahasia. Tarian 

ini memakai dua selendang yang satunga 

di kalungkan di leher lalu selendang yang 

satunya di pegang sambil menggerakkan 

tangan seakan-akan membentuk sebuah 

garis lingkaran. Pada saat upacara adat 

Akkawaru yang ada di Kecamatan 

Eremerasa dalam pesta adat tersebut yang 

mempunyai nazar, melepaskan nazarnya 

pada saat penari melakukan ragam 

Salonreng. kemudian dilanjutkan dengan 

ragam Bualanglea yang merupakan akhir 

dari tari Paolle yang berarti Bulan 

Purnama, diibaratkan wajah penari 

bagaikan bulan purnama, bulat dan sangat 

bercahaya sehingga siapapun yang 

melihatnya pasti akan terpesona. Berikut 

gerak/ragam tari paolle; 

1. Gerak/Ragam Tari Paolle di 

Kecamatan Gantarangkeke 

 Ragam tari Paolle di 

Kecamatan Gantarangkeke memiliki 

3 ragam dengan ciri khas tertentu. 

Berikut dokumentasi Ragam tari 

Paolle di Kecamatan 

Gantarangkeke : 

  Sebelum melakukan tari 

Paolle di Gantarangkeke pelatih dan 

pemusik atau di sebut Anrong Guru, 

mereka melakukan ritual untuk 

memulai tari Paolle dengan 

membaca mantra untuk para penari, 

ini bertujuan agar para penari 

terhindar dari kerasukan roh saat 

berlangsungnya tari Paolle tersebut. 

mereka pertama-tama menyiapkan 

alat ritual berupa dupa dan , lalu 

kemudian di awali dengan tepukan di 

gendang sebanyak tiga kali bertanda 

bahwa tarian segera di mulai. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penyajian hasil 

analisis data dan pembahasan, dapat 

disimpulkan hasil penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. perbedaan Gerak antara tari 

Paolle Gantarangkeke dengan 

Eremerasa di Kabupaten 

Bantaeng 

kedua versi ini di setiap ragam 

geraknya saangatlah berbeda, di 

versi Gantarangkeke gerakanny 

2. perbedaan Pola Lantai tari Paolle 

Gantarangkeke dengan 

Eremerasa di Kabupaten 

Bantaeng 

Gerakan tari Paolle yang 

mengalir atau mengalun 

mengikuti bunyi gendang, 

gerakan yang ditimbulkan oleh 

penari terlihat seperti terbawa 

oleh arus angina yaitu posisi 

menyerong kebelakang, 

kesamping kiri ataupun kanan. 

Hal itu di sebabkan karena tari 

Paolle merupakan tarian yang 

berasal dari pegunungan sehingga 
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tekanan angina sangat besar dan 

gerak yang dihasilkan tarian ini 

seperti terbawa oleh arus angina 

tetapi, para penari akan kembali 

ke posisi awal yaitu berdiri tegap. 

3. perbedaan Penari tari Paolle 

Gatarangkeke dengan Eremerasa 

di Kabupaten Bantaeng Para 

penari Paolle di Kecamatan 

Gantarangkeke berjumlah 12 

orang jika upacara adat 

Gantarangkeke dilaksanakan, jika 

bukan upacara adat boleh di 

tarikan hanya 6 orang saja yang 

berusia 10-15 tahun dilihat dari 

umur penari mereka belum baliq 

(menstrusi) dalam hal ini dahulu 

dikatakan penari Paolle yang 

belum baliq atau masih suci 

diibaratkan sebuah pesan 

kebaikan dihantarkan oleh wadah 

dalam hal ini penari yang masih 

suci, maka pesan yang di 

sampaikan akan sesuai pada 

hakikatnya. sedangkan penari 

Paolle Kecamatan Eremerasa 

berjumlah 8 orang penari yang 

berstatus rakyat biasa dan masih 

berumur 12-22 tahun. Dahulu tari 

Paolle ini juga ditarikan 12 orang 

karena hal ini identic dengan ada’ 

Sampulongrua (adat 12) yang 

artinya pemangku adat kerajaan 

di Kabupaten Bantaeng pada 

waktu dulu berjumlah 12. 

4. perbedaan Musik tari Paolle  

Gantarangkeke dengan 

Eremerasa di Kabupaten 

Bantaeng Musik iringan tari 

Paolle versi gantarangkeke dan 

tari paolle versi Eremerasa, 

dimulai dengan 

menginterpretasikan tari 

kemudian disusun dalam bentuk 

komposisi musik tradisional 

Makassar, komposisi iringan tari 

Paolle dimainkan hanya satu 

orang pemain musik tradisional 

yang sudah lama mengiring di 

kecamatan Gantarangkeke dan 

Eremerasa pengiring Eremerasa 

biasa di sebut Anrong Guru atau 

petuah yang melestarikan tarian 

Paolle ini. Musik iringan tari 

paolle gantarangkeke dan 

Eremerasa diikuti dengan 

nyanyian, tarian paolle ini 

disusun berdasarkan kebutuhan 

komposisi dalam tarian. 

 Dalam permainan komposisi 

musik iringan tari paolle versi 

Gantarangkeke dan versi 

Eremerasa perlu diuraikan secara 

lengkap tentang faktor-faktor 

pendukung baik dari segi 

nyanyian, peralatan maupun 

pemainnya. Ketiga faktor tersebut 

adalah merupakan yang 

terpenting dalam 

mendeskripsikan permainan 

komposisi musik baik mandiri 

maupun non mandiri atau untuk 

komposisi iringan tari atau 

ilustrasi. 

 

5. perbedaan Kostum tari Paolle 

Gantarangkeke dengan 

Eremerasa di Kabupaten 

Bantaeng Kostum atau busana 

pada tarian ini berupa busana 

khusus dan dijahit sendiri oleh 

masyarakat setempat  yaitu baju 

kurung yang mirip dengan baju 

bodo Makassar dan busana 

bawahan yaitu Sarung (Lipa’), 

berwarna merah dan sarung 

berupa lipa’ Sa’be, dan selendang 

yang digunakan adalah kain yg di 

pilah-pilah menjadi 6 bagian dan 

berwarna merah. Kostum 

Eremerasa juga menggunakan 

baju khusus yang di jahit oleh 

masyarakat Teko, yang di buat 

dari kain yang licin dan 

lengannya pendek. Warna 

bajunya juga berwarna merah dan 

Sarung (Lipa’) tidak di tentukan 

ciraknya dan warna sarungnya 

tidak di tentukan, selendang dan 

kipas adalah pelengkap dari 

tarian atau di sebut juga dengan 

properti tari, selendang yang di 

gunakan tidak di tentukan 

warnanya. Dalam hal ini tidak 

begitu banyak syarat yang di 

pakai di Kecamatan Eremerasa 

mengenai kostum dan property. 

 

B. Saran 

Berdasrkan hasil pemaparan dan 

temuan-temuan pada penelitian, maka 

peneliti dapat memberikan saran-saran 

sebagai berikut:  
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1. Perlu adanya upaya bagi 

masyarakat agar tetap 

mempertahankan kesenin 

Tradisional khususnya tari Paolle 

ini, dan tidak perlu terpengaruh 

pada tarian-tarian modern yang 

berkembang saat ini. 

2. Perlu adanya kesadaran bagi 

masyarakat setempat terutama 

gadis-gadis dan pemuda setempat 

untuk terus meneruskan tradisi tari 

Paolle  yang ada di Kecamatan 

Gantarangkeke dan Kecamatan 

Eremerasa agar terus meminati 

warisan budaya leluhur sebagai 

budaya Tradisional yang harus 

tetap dilestarikan.  

3. Pemerintah dan yang terkait dalam 

hal pengembangan kebudayaan 

dan pariwisata seharusnya 

memperbanyak perhatian bagi 

masyarakat Gantarangkeke dan 

Eremerasa agar tarian ini tidak 

punah begitu saja karena 

kurangnya perhatian pemerintah 

atas tarian tersebut, karena tarian 

ini menjadi simbilisasi bagi 

masyarakat yang selalu 

mengadakan adat istiadat yang ada 

di Kabupaten Bantaeng 

4. Penelitian ini kiranya dapat 

menjadi bahan acuan sekaligus 

bahan bacaan bagi mahasiswa 

yang bermaksud mengadakan 

penelitian dengan tema yang sama, 

sekaligus bahan dasar penulisan 

peneliti untuk dapat tetap menjaga 

kelestarian atau ketetapan tari 

Paolle lebih lanjut. 
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