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Interview guide 

A. Perencanaan Even 

1. Bagaimana merumuskan tujuan dari event maulid adat bayan ini? 

2. Bagaimana merumuskan anggaran dari event maulid adat bayan ini? 

3. Bagaimana merencanakan reserch event maulid adat bayan ini? 

4. Bagaimana merumuskan sebuah design tentang event maulid adat bayan ini? 

5. Mengapa anda harus menyususun prencanaan sebelum Event ini 

diselenggarakan? 

6. Bagaimana menentukan lokasi pementasan dalam Event maulid adat? 

7. Bagaimana menentukan nama Event maulid adat? 

8. Bagaimana menyusun materi dalam Event maulid adat? 

9. Bagaimana membuat tatanan panggung dalam Event maulid adat? 

B. Pelaksanaan Even 

1.  Bagaimana cara menarik perhatian pengunjung dalam pelaksanaan Event 

maulid adat bayan ini? 

2. Mengapa pelaksanaan Event maulid adat bayan ini memakan waktu 2 hari? 

3.  Bagaimana menyusun jenis-jenis orang yang menyusun Event dalam maulid 

adat? 

4. Mengapa Leading (Kepemimpinan) perlu dalam Event maulid adat? 

C. Evaluasi Event  

1. Bagaimana merumuskan tingkat keberhasilan Event maulid adat bayan ini? 

2. Mengapa documentasi perlu dalam Event maulid adat bayan ini? 



3. Bagaimana tanggapan pengunjung tentang Event maulid adat bayan ini? 

D. Pengunjung 

1. Bagaimana tanggapan anda sebagai pengunjung tentang konsep dari Event 

Maulid Adat Bayan ini? 

2. Darimana anda mengetahui Event Maulid Adat Bayan ini ? 

3. Mengapa anda berminat untuk mengunjungi Event Maulid Adat Bayan ini 

selanjutnya? 

 

Hasil wawancara 

Nama informan : Mamiq Gedarib 

Jabatan   : Kepala Adat Bayan 

Tanggal dan waktu :15 mei 2016 pukul 17.45 

Tempat   : Rumah Mamiq Gedarib 

 

A. Perencanaan event maulid  

1. Bagaimana merumuskan tujuan dari even maulid adat bayan ini? 

Jadi begini cucu ku, tujuan dari acara maulid adat ini untuk 

melestarikan alam seperti menjaga kelestarian mata air di daerah 

bayan, mengapa harus seperti itu karena satu-satunya sumber air yang 

ada di daerah bayan yaitu dimata air tersebut jika tidak dilestarikan 

kita mandi,minum pakek apa cu, itulah kenapa harus dilestarikan. 

Tujuan dari maulid adat ini selain untuk menjaga kelestarian alam 

maulid adat ini juga memberikan pesan atau tujuan  berupa menjaga 



budaya nenek moyang yang turunkan kepada mereka seperti presean, 

bisoq meniq, nyongkolan peraje, mengapa harus menjaganya karena 

banyak pemuda yang ada didaerah bayan ini mendaptkan budaya luar 

seprti mereka betabek kepada orang tua, sekarang tidak pernah 

dilakukan oleh sebab itu acara ini di lakukan untuk para pemuda agar 

tetap menjaga budaya mereka dan harus melestarikannya, seperti itu 

cu. 

2. Bagaimana merumuskan anggaran dari even maulid adat bayan 

ini? 

Jadi untuk mengenai anggaran dari event maulid adat ini diperoleh 

dari hasil pecatu (iuran masyarakat bayan) kemudian digunakan untuk 

keperluan prosesi maulid adat ini seperti hasil pecatu dari pertanian 

untuk memenuhi proses hari pertama yaitu bisok meniq dan sebagai 

konsumsi para peserta maulid adat dan juga didapat uang bolong dari 

masyarak setempat digunakan untuk perlengkap sebagai syarat para 

ziarah ke makam leluhur, disamping itu juga dana yang diperoleh dari 

sumbangan para masyrakat digunakan untuk pembelian konsumsi 

wakta  begawe  seperti pembelian rokok dan minum untuk yang 

bekerja di waktu begaw, kenapa anggaranya diambil dari pecatu dan 

dari masyarakat bayan karena masyarakat bayan merasa diri ada 

tanggung jawab kepada cara maulid adat ini dan merasa tergerak batin  

nya untuk menyumbang begitu. 

3. Bagaimana merencanakan reserch even maulid adat bayan ini? 



Kalau untuk reserch ini  Mamiq  sudah melakukan nya 

seperti memberikan informasi kepada masyarakat setempat apa 

saja yang harus dibawa untuk persiapan acara maulid adat ini 

sehigga nantinya acara ini dapat berjaln lancar sesui yang di 

inginkan selain itu mamiq  juga melihat pada bulan diadakan nya 

maulid adat ini ada atau ndak kegiatan masyrakat bayan sehingga 

tidak bentrok dengan acara maulid adat bayan ini,kenapa reserch 

harus dilakukan di acara ini karena biar mamiq tau kesiapan 

masyarak bayan sehingga tidak terjadi nya bentrok dengna 

kegiatan di daerah bayan tersebut, dan event maulid adat ini tidak 

melakukan jumlah tenaga kerja karena semuanya sudah sesui 

dengan tugas yang berlaku. 

Pada acara maulid adat ini masyarakat maupun warga 

bayan yang melangsungkan acara tersebut hendaknya mengetahui 

aturan dan tujuan yang akan berlangsung jika warga atau 

masyarakat tersebut melanggar (niat yang tidak baik), mereka akan 

mendapatkan musibah untuk orang tersebut maupun keluarganya 

seperti penyakit keturunan maupun luka pada waktu hari 

pelaksanan acara tersebut, jadi selama pelaksanan acara maulid 

adat ini berlangsung kita harus memegang teguh niat yang bener- 

bener baik agar terhindar dari musibah tersebut, seperti kemarin 

yang terjadi pada salah satu penonton yang mungkin niat kurang 

baik yaitu untuk mengetes dirinya dan kebenran ritual tersebut di 



acara pembukaanya di acara presean penton ini menantang salah 

seorang masyarakat bayan sehingga belum dipukul sudah jatuh dan 

tiba-tiba kepalanya berdarah secara tidak langsung mamiq sendiri 

yang mengobati penonton itu dan memberitahu jangan disepelekan 

niat untuk menonton acara ini,jadi mamiq sebagai tertua di desa 

bayan ini cara mamaiq bair tidak terjadi masalah yang tidak 

diinginkan maka mamiq memberi informasi kepada penonton 

tersebut begitu nak. 

4. Bagaimana merumuskan sebuah design tentang even maulid adat 

bayan ini? 

Jadi design maulid adat ini di disaign sesuai dengan yang 

sudah dilakukan oleh orang terdahulu kenapa seperti itu karena 

maulid adat ini adalah maulid budaya yang acaranya mempunyai 

pakem-pakem yang tidak bisa dirubah apabila dirubah maka akan 

terjadi penurunan panen dimasyarakat, kemudian rusaknya mata air 

yang ada di daerah bayan tersebut, adapun disaign yang dilakukan 

dalam maulid adat ini seperti pemasang umbul–umbulnya harus 

orang yang keturunan dari pemasang umbul-umbul dan perempuan 

khusus yang bisa membersihkan beras tidak boleh orang lain 

karena sudah ada pakem-pakem tersendiri sehingga dekorasi dan 

artistiknya tidak diperlukan dievent Budaya in. 

Disetiap desaign yang dilakukan dalam penyelenggaraan 

event ini tidak perlu melakukan brainstorming, karena sudah 



melakukan tahapn design yang sudah-sudah, design maulid adat 

mempunyai makna atau filosopi yang dalam seperti dalam 

pemasangan umbul-umbul seperti makna disetiap warna kain nya 

yaitu, warna merah lambang darah, yang merupakan sumber 

kehidupan manusia warna putih melambangkan kesetiaan hati 

untuk menjaga adat istiadat dan prinsip-prinsip hidup masyarakat 

Bayan warnaku ning simbol kemakmuran masyarakat warna biru 

simbol berbagai bentuk iklim warna hitam simbol besi atau 

peralatan untuk bercocok tanam (FGD) Umbul-umbul (penjor) 

berwarna putih arti kehidupan sehari-hari yang putih bersih dan 

polos sesuai dengan watak masyarakat Bayan. 

5. Mengapa anda harus menyususun pllening sebelum Even ini 

diselenggarakan? 

Jadi dalam planing mamiq melihat kesiapan dari semua 

item secara keseluruhan bagaimana kesiapannya dan 

kekurangannya seperti dari persiapan sebelum acaranya seperti 

hasil pertanian yang dibawa oleh mamsyarakat dan hasil ternak 

yang nantinya dapat memnuhi kebutuhan acar ini, hari plaksanaan, 

dan pasca acara maulid adat ini mamiq tetap melihat kekurangan 

yang terjadi disetiap acaranya sehingga nantinya tidak terjadi 

kesalahan dan hambatan dalam acara maulid adat ini.  

B. Pelaksanaan event maulid  



1.  Bagaimana cara menarik perhatian pengunjung dalam 

pelaksanaan Event maulid adat bayan ini? 

Jadi untuk menarik pengunjung atau wisatawan kita dari 

masyarakat bayan khusnya yang melakukan acara maulid adat ini tidak 

ada melakukan promosi yang banyak sehingga pengunjung 

berdatangan ketempat acara, malah mereka datang sendiri dan mencari 

tahu informasi sendiri baik itu dari mulut kemulut masyrakat di 

lombok yang mengetahui acara ini bahkan mereka tahu dari sosmed 

yang diuplode oleh penonton atau pengunjung yang menyaksikan 

acara maulid adat ini secara langsung, jadi kami dari masyrakat sendiri 

tidak memakasaan bagi npengunjung untuk mengunjungi acara ini, 

bahkan tahun-tahun ini ada suport dari dines pariwisata bahwa acara 

ini dimasukan di dalam kalender event tahunan mereka sehingga dapat 

menarik perhatian wisatawan 

2. Mengapa pelaksanaan Event maulid adat bayan ini memakan 

waktu 2 hari? 

Jadi dalam proses acara maulid adat ini dilakukan  dua hari karena 

yang hari  pertama maulid adat ini dari zaman papuk baloq  kita 

memiliki pandangn yaitu untuk mengiring syariat agama mangknya 

maulid adat ini dilakukan sesudah maulid agama bukan berarti 

masyarakat bayan juga tidak  mulupakan ajaran nabi kita juga tetep 

melakukan syariat agama baru kemudian kita lakukan dengan maulid 

adat ini selama dua hari, dan juga prosesi maulid adat ini yang begitu 



rumit dari hari pertama yang ziarah kemakam leluhur, kemudian 

membersihkan tempat rantok nya atau peralatan maulid adat ini, jadi 

maulid adat yang pertama kita melakukan hak agama yang kedua kita 

melakukan hak adat nya biar nanatinya bisa berjalan seiringan tidak 

menyampingkan salah satunya. 

3. Bagaimana menyusun jenis-jenis orang dalam  menyusun Event 

dalam maulid adat? 

Prosesi acara maulid adat bayan ini  dilakukan oleh orang – orang 

yang dipilih seperti acara menyembekdilakukan oleh Inan Menig 

memberikan tanda di dahi warga adat dengan Mamaq dari sirihsebagai 

ritual adat kenapa harus menyembek karena menurut kepercayaan 

masyarakat bayan agar tidak dimasukkan roh para lelluhur nantinya 

waktu acara di mulai. Kemudian mamiq memberikan tugas kepada 

seluruh masyarakat Bayan saling bahu-membahu membersihkan 

tempat yang disebut balen unggun atau tepat sekam danbalen tempan 

(alat menumbuk padi), serta membersihkan rantok (tempat menumbuk 

padi) yang dibawa oleh masyarakat bayan. Prosesi ini dilanjutkan 

dengan membersihkan tempat gendang gerantung yang akan disambut 

oleh sebagian masayarakat bayan. Setibanya gendang gerantung pada 

tempat yang disediakan, acara ritual dilanjutkan dengan selamatan 

penyambutandan serah terima dengan ngaturan lekes buaq (sirih dan 

pinang), sebagai tanda taikan mulud atau rangkaian Mulud adat 

dimulai. 



4. Mengapa Leading (Kepemimpinan) perlu dalam Event maulid 

adat? 

Jadi mamiq dipilih sebagai Mangqu Bayan ini karena mempunyai 

keturunan dari kakek moyang dulu sebagai Mangqu sebelumnya, 

sehingga diwariskan sama kakek sekarang begitupun kepemimpinan 

kakek disini sangat didengarkan sehingga pekerjaan yang kakek suruh 

selalu dilakukan oleh para masyrakat bayan selagi itu dalam tradisi 

nenek moyang terdahulu sehingga dalam event maulid adat bayan ini 

mamiq di percaya untuk memimpin acara dari hari pertama dan hari 

kedua acara maulid adat bayan ini, mengapa mamiq dipercaya 

menurut  para masyarakat bayan jika masih ada keturunan pemimpin 

maka generasi mamiq  ini pasti mengalir darah pemimpin,dan 

pekerjaan semua bisa terarah  begitu. 

C. Evaluasi Event 

1. Bagaimana merumuskan tingkat keberhasilan Event maulid adat 

bayan ini? 

Jadi menurut mamiq .” kalau  melihat keberhasilannya dilihat dari 

banyaknya yang mengikuti acara ini  dan tepatnya waktu pelaksanaan 

mulai nya acara maulid adat ini karena keseringan masyarakat suka 

terlambat dalam mengikuti acara ini baik itu dari hari pertama sampai 

hari kedua dan dilihat juga banyak nya pemuda yang ikut dalam 

prosesi maulid adat ini, kenapa seperti itu karna jika pemuda yang 

banyak mengikuti prosesi.  

2. Mengapa documentasi perlu dalam Event maulid adat bayan ini? 



Jadi dokumentasi unuk event ini sangat lah penting menurut mamiq 

karena dari beberapa tahun yang  lalu tidak jarang yang mengabil 

photo atau video karena dulunya kekurangn alat tersebut dibandingkan 

sekarang banyak yang secara tidak langsung mereka mengabadikan 

momen disetiap acara ini, kenapa dokumentasi perlu dilakukan karena 

nantinya bisa jadi arsip baik itu dari desa maupun kabupaten begitu. 

 

 

 

 

  



 

Nama informan : Raden Dharma jaya  

Jabatan   : pengunjung 

Tanggal dan waktu : 16-05-2016 

Tempat   : Rumah Mamiq Gedarib 

 

Pengunjung 

1. Bagaimana tanggapan pengunjung tentang Event maulid adat 

bayan ini? 

jadi saya sebagai pengunjung  sangat mengapresiasi acara ini yang 

berjalan sampai dua hari dengan prosesi yang rumit dan panjang, dan 

juga saya kagum denga budaya didesa bayan ini karena tidak ada 

didapatkan didesa lainya maupun didaerah lombok, bahkan ada yang 

mengikuti acara ini setiap tahunnya saya mendapat berapa pelajaran 

dari melestarikan budaya daerah dan menjaga kelestarian alam seperti 

mata air, dan lingkungan daerah, jadi saya sebagai pengunjung atau 

penonton yang mengikuti acara ini sanagat mengapresiasi dan kagum 

dengan budaya di desa bayan ini. 

2. Darimana anda mengetahui Event Maulid Adat Bayan ini ? 

Saya mengatui event maulid adat Bayan ini melalui info 

dari masyarakat setempat dan kebetulan juga saya sering tinggal di 

Desa Bayan sehingga kegiatan rutin adat budaya yang ada di 



Daerah Bayan langsung masuk ke telinga masyarakat, dan dapat 

memudahkan informasi antar masyarakat bayan. 

 

3. Mengapa anda berminat untuk mengunjungi Event Maulid Adat 

Bayan ini selanjutnya? 

Saya berminat mengikuti acara maulid adat Bayan ini 

karena saya ingin melihat bagaimana ciri khas budaya saya sendiri 

soalnya sekarang banyak orang-orang yang melupakan budayanya 

sendiri melainkan oranglain yang lebih berminat melestarikan 

budaya kita begitu. 

 

 

Nama informan : Raden prawangsa  

Jabatan   : pengunjung 

Tanggal dan waktu : 14-05-2016 pukul 16.00 

Tempat   : Rumah Raden Prawangsa 

 

1. Bagaimana tanggapan pengunjung tentang Event maulid adat 

bayan ini? 

Jadi disini sebagai pengunjung yang mengikuti acara ini selama 

dua hari saya mendapatkan bermacam –macam pelajaran yang ada di 

dalam even maulid adat ini seperti bergotong royong dan selalu 

bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa diberi kelebihan baik itu dari 

harta dan sandang pagan lainnya kemudaian dari segi budaya yang 



selalu dilestariakn bukan hanya budaya saja melainkan kelestariaan 

alamnya seprti menjaga mata air yang ada dibawah kaki gunung rinjani 

di desa bayan ini 

2. Darimana anda mengetahui Event Maulid Adat Bayan ini ? 

Saya mengetahui acara maulid adat Bayan ini melalui sosmed dari 

pengunjung atau masyarakat yang mengugah info di sosial media 

masing-masing 

3. Mengapa anda berminat untuk mengunjungi Event Maulid Adat 

Bayan ini selanjutnya? 

saya melihat banyak budaya dan norma adat yang disampaikan di 

event ini seprti bagaimana cara mengerjakan sesuatu dengan gontong 

royong sehingga mendapatkan rasa kekeluargaan yang tinggi, dan 

banyak lagi yang disampaikan melalui acara ini. 

 

 

Nama informan : Dende Icha Nadhila 

Jabatan   : pengunjung 

Tanggal dan waktu : 17-05-2016 pukul 16.00 

Tempat   : Dende Icha Nadhila 

 

1. Bagaimana tanggapan pengunjung tentang Event maulid adat 

bayan ini? 

Jadi saya sebagai pengunjung melihat pelaksanaan event maulid 

adat ini sangat menarik sebagai destinasi wisata budaya bagi 



parawisatawan maupun wisatawan mancanegara untuk daerah lombok 

utara khususnya Lombok Utara, karena event-event seperti ini sangat 

menginspirasi para pemuda untuk melestarikan suatu budaya di 

indonesia ini. Karena jarang sekali kita lihat para pemuda saat ini 

melestarikan budaya mereka dengan berbagai macam ritual yang 

kental akan adat istiadat mereka. 

2. Darimana anda mengetahui Event Maulid Adat Bayan ini ? 

Saya mengetahui acara ini dari temen saya yang sering mengikuti acara 

ini setiap tahunnya, dan banayak juga saya melihat di social media 

seperti facebook, instagram,dll. 

3. Mengapa anda berminat untuk mengunjungi Event Maulid Adat 

Bayan ini selanjutnya? 

Awalnya saya tidak tertarik dengan budaya karena saya termasuk 

orang yang suka dengan dunia moderen, tetapi semenjak saya 

mengetahui dari temen saya, dan melihat posting-posting orang-orang 

di social medi, jadi ada ketertarikan dalam dalam diri saya untuk 

mengunjungi acara maulid adat Bayan in, sehingga saat saya sudah 

mengikuti semua rangkaian acara nya, disana saya terpkau dengan adat 

yang kental dan mistis, dan juga  masyarakatnya yang saling 

membantu sama lainnya jadi yang biasa saya melihat acara dikerjakan 

oleh orang-orang yang pinter dan berkelas tapi di sini saya melihat 

strata masyarakat semuanya sama tidak mengenal pejabat, kaya, dan 

miskin semuanya sama. 



Nama informan : Baiq salsa Azira  

Jabatan   : pengunjung 

Tanggal dan waktu : 16-05-2016 pukul 18.00 

Tempat   : Rumah Baiq salsa Azira 

 

1. Bagaimana tanggapan pengunjung tentang Event maulid adat 

bayan ini? 

Saya disini sebagai pengunjung lokal asli Nusa tenggara Barat ikut 

serta dalam pelaksanan event maulid adat bayan merasakan bagimana 

proses pelaksanaan event maulid adat Bayan ini yang begitu panjang 

karena setiap prosesnya memerlukan waktu yang begitu banyak seperti 

hari pertama yang terdiri dari berbagai bebrapa tahapan seperti 

membersihkan beras, membersihkan tubukan padi, mengumpulkan 

hasil pecatu dari masyarakat setempat, sehingga memakan waku 

seharian dalam ritual tersebut, begitupun dengan proses hari kedua 

nya. 

2. Darimana anda mengetahui Event Maulid Adat Bayan ini ? 

Saya mengetahuai acara ini dari social media yaitu dari facebook, 

instagram, path 

Dan di you tube yang banyak di posting oleh pengunjung-pengunjung 

yang mengikuti acara ini dan juga saya mendengar info dari tetangga, 

teman, dan orang tua. 

3. Mengapa anda berminat untuk mengunjungi Event Maulid Adat 

Bayan ini selanjutnya? 



Saya berminat mengikuti acara ini karena kepengen tau budaya Bayan 

seperti apa yang sering dibicarakan oleh masyarakat lombok, jadi rasa 

penasaran saya terhadapa budaya Bayan ini membuat keinginan saya 

ikut serta dalam acara maulid adat Bayan ini dari awal sampai akhir dan 

tidak pernah terlewatkan moment penting dan sakral disetiap rangkaian 

acaranya. Setelah saya mengikuti semua rangkaian acarannya saya 

mendapat banayak sekalai pelajaran di setiap proses acarannya dari 

norma kehidupan, cara bersosialisasi, dan terpenting nilai budaya yang 

ada dalam acara maulid adat Bayan ini. 

 

Nama informan : Humaidi syarif 

Jabatan   : pengunjung 

Tanggal dan waktu : 18-05-2016 pukul 14.00 

Tempat   : Rumah Humaidi syarif 

 

 

 

1. Bagaimana tanggapan pengunjung tentang Event maulid adat 

bayan ini? 

Selama dua hari pelaksanaannya event maulid adat Bayan ini saya 

banyak mengambil pembelajaran yang terdapat dalam setiap proses 

dari maulid adat Bayan ini diantaranya saya mengetahui ada 



budaya yang begitu kentl sekali dan berbaurnya nuansa agama 

didalam nya, saya juga dapat pelajaran bagaimana penting nya 

menjaga ciri khas daerah sendiri melalui budaya, dan di maulid 

adat ini saya mengetahui bahwasanya budaya dan agama itu harus 

seiring dan berdampingan, karena disetiap event selain di event 

budaya ini saya tidak mendapatkan pembelajaran yang begitu 

dalam makna sehingga ada niatan sayan ingin tinggal di Desa 

Bayan ini. 

2. Darimana anda mengetahui Event Maulid Adat Bayan ini ? 

Saya mengetahui acara ini dari semua temen yang berasal dari 

daerah bayan kebutaln mereka mengundang saya setiap tahunnya 

untuk berkunjung ke rumahnnya sekaligus mengikuti rangkaian 

acara maulid adat bayan tersebut. 

3. Mengapa anda berminat untuk mengunjungi Event Maulid 

Adat Bayan ini selanjutnya? 

Saya mengunjungi acara maulid adat Bayan ini karena saya pengen 

belajar semua budaya yang ada di lombok ini dan mengetahui 

apasaja sih budaya yang terjadi di Bayan tersebut sehingga adanya 

acara tahunan yang sering di selenggarakan ssesudah maulid 

agama, dan perlu lebih mendalam lagi untuk memepelajari budaya 

di Bayan ini sehingga acara selanjutnya saya tetap mengikuti acara 

ini. 

 


