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                                                     BAB I 

                                       PENDAHULUAN 

Dalam bab 1 ini akan dibahas mengenai hal-hal sebagai berikut:  (1) Latar 

belakang masalah penelitian, (2) Rumusan masalah penelitia, (3) Tujuan 

penelitian, (4) Manfaat penelitian, (5) Penegasan istilah. 

1.1.  Latar Belakang 

 Di Bima terdapat banyak peninggalan masa lampau baik berupa cagar 

budaya maupun peninggalan situs budaya. Cagar budaya hasil peninggalan 

Kerajaan Bima berupa tempat-tempat bersejarah sebagai bukti sejarah bahwa di 

Bima telah terjadi kisah-kisah nyata yang perlu di kaji, dicermati dan diteliti 

secara intensif. Yang masih belum jelas dan perlu mendapatkan perhatian 

ilmuwan sejarah maupun arkeolog, bahwa di Bima meliliki situs-situs purbakala 

yang cukup banyak salah satunya Museum Samparaja Bima ( Uma Asi Mbojo ). 

penekanan dalam situs ini merupakan cagar budaya dan sebuah tempat bersejarah 

dan telah tercatat di arsip nasional menjadi cagar budaya nasional yang berada di 

Bima. Sehubungan dengan keberadaan situs belum dimuat dalam tulisan ini, 

karena kepastian informasih autentiknya belum jelas, kecuali situs Wadu pa’a di 

asakota, telah berkali-kali diteliti oleh para arkeolog pusat, inipun masih bersifat 

dugaan sementara dan belum ada bukti keberadaannya (sumber cagar budaya 

Bima). dan Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda  tentang tujuan 

keberadaan pariwisata-pariwisata dan ini merupakan hal yang sangat wajar karena 

latar belakang pengetahuan serta pengalaman seseorang dalam memahami 

keberadaan pariwisata dan hakekat didalamnya. Namun sebagai tujuan   tepat atau 

tidaknya pandangan masyarakat terhadap pertumbuhan dan perkembangan 
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pariwisata muncul dengan adanya kesan dan tanggapan serta partisipasi dari 

masyarakat terhadap aktivitas pariwisata. Dengan memahami tujuan pariwisata 

secara mendalam maka masyarakat yang semula beranggapan pada 

kepariwisataan maka lambat laun akan menyadari bahwa betapa pentingnya 

obyek-obyek pariwisata yang ada. Pandangan yang positif dari masyarakat akan 

terlihat dari tingkah laku yang selama ini dialami, dirasakan, dan pikirkan. Pada 

hakekatnya manusia adalah mahluk sosial, punya naluri untuk berhubungan 

dengan orang lain  (Karyono,1999:7). Perjalan wisata dari daerah lain kedaerah 

lain merupakan gejala sosial manusia yang ingin berinteraksi dengan orang lain. 

Untuk membangun suatu pandangn yang positif dari masyarakat terhadap 

keberadaan pariwisata tidaklah sulit karena secara geografis kepulauan Indonesia 

terdiri dari beribu-ribu pulau terkenal dengan jambrud khatulistiwa yang 

berpotensi sebagai obyek tujuan wisata karena pariwisata merupakan suatu 

fenomena geografis yang menjadi tujuan wisata yang mempunyai peranan dalam 

pariwisata. Dalam perkembangan ekonomi pariwisata merupakan salah satu sektor 

yang sangat di andalkan sebagi industri jasa yang sangat berpotensi guna 

menambah pemasukan devisa Negara. Dari segi ekonomi pariwisata meliputi 

berbagai macam usaha bisnis besar maupun kecil (Pendi,1999: 81). Industri 

pariwisata merupakan badan usaha yang sangat kompleks yang meliputi dua 

faktor yaitu subyek dan obyek pariwisata dimana wisatawan adalah subyek dan 

alat, dan perlengkapan adalah obyek yang dalam bahasa asing dinamakan travel 

plant atau visito plant.  Beraneka ragam usaha yang di timbulkan untuk 

menciptakan iklim sosial ekonomi yang mampu memicu tumbuh dan 

berkembangnya kreativitas dan produktivitas masyarakat. Serta memiliki 
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kemampuan dan turut bertanggung jawab dalam rangka mendukung tumbuh dan 

berkembangnya jasa kepariwisataan sebagai sumber perekonomian dengan 

sasaran agar seluruh sumber daya yang ada dapat di gunakan sebagaimana 

mestinya baik SDA ataupun SDM biasa menjadi bagian  untuk turut serta 

berpartisipasi dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia. 

Sebagaimana  peneliti ketahui keuntungan dalam negeri dari pariwisataan antara 

lain: 

1.2.1  Dorongan untuk memperluas lapangan kerja 

1.2.2  Pasaran baru untuk hari-hari produksi tertentu 

1.2.3  Efek penggadaan 

1.2.4  Mendorong penanaman modal asing 

1.2.5  Memajukan pengembangan daerah 

1.2.6  Mendistribusikan kembali pendapatan Nasional 

Maka dengan perkembangan sektor pariwisata diharapkan dapat menciptakan 

dan memperluas lapangan kerja yang nantinya berlanjut terhadap pemerataan 

pendapatan masyarakat. Jika di tinjau dari sudut pandang sosiologis kegiatan 

pariwisata sekurang-kurangnya mencakup 3 dimensi interaksi yaitu kultural,  

politik,  dan bisnis (Usman, 2004: 5 ). Dalam dimensi interaksi yaitu cultural 

kegiatan pariwisata memberi ajang alkuturasi budaya berbagai macam etnis 

bangsa melalui pariwisata juga bisa terjadi alkulturasi budaya antara daerah yang 

satu dengan yang lainnya. Disamping itu juga di harapkan lewat sektor pariwisata 

para penduduk akan dapat memperkenalkan keindahan dan sumber daya alam 

yang ada serta dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi di sisi 

lain sektor pariwisatawan sangat berpengaruh negative terhadap budaya-budaya 
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yang ada, di mana bangsa Indonesia memiliki adat ketimuran yang masih 

berlandaskan norma-norma yang ada dalam segala hal baik perbuatan dan secara 

berpakain. Tapi tidak di pungkiri juga masih melekatnya kebudayaan meniru yang 

di sebabkan karena sering melihat keadaan tertentu. Masyarakat dan budaya 

merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan satu sama lain. Sebagaimana 

yang kita ketahui masalah sosial yang ada di suatu obyek wiasata yang satu 

dengan wisata yang lain. 

Di mana yang sering menjadi persoalan adalah sopan santun dalam hal 

berpakaian, pada semua tempat wisata baik pantai atau sejenis Museum 

Samparaja Bima. Hendaknya sebagai pengunjung memiliki kesadaran akan batas 

atau norma-norma yang ada di obyek wisata. Sebagai suatu masyarakat yang 

masih berpegang teguh pada norma-norma agama dan adat istiadat hendaknya 

masyarakat secara terus mempertahankan etika-etika yang ada tanpa meniru atau 

mengadopsi adat istiadat bangsa lain, agar norma-norma yang ada tidak hilang 

begitu saja. Dengan demikian Yayasan Museum Kebudayaan “Samparaja” Bima 

yang di ketahui oleh HJ. Siti Maryam R. Salahuddin, SH., Puteri dari Sultan 

Salahuddin Sultan Bima terakhir. Tujuan di bangunya Museum “Samparaja” ini 

supaya bisa menyelamatkan benda-benda budaya bersejarah dari kepunahan, 

melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang adi luhung dan mengadakan usaha 

penelitian serta pembahasan menyangkut budaya daerah Bima untuk memperkaya 

khasanah budaya bangsa Indonesia. Adapun yang menjadi koleksi dalam Museum 

Samparaja Bima ini yaitu peninggalan Kesultanan Bima yang berupa naskah-

naskah lama yang tertulis dalam aksara Arab berbahasa Melayu yang jumlahnya 

cukup banyak, dilakukan tindakan penyelamatan terhadap fisik maupun isi naskah 
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yang mengandung berbagai macam jenis ilmu, sejarah pemerintahan di Bima, 

Hukum Adat dan Hukum islam yang di terapkan, ilmu pertanian, kelautan, 

perbintangan, hubungan interaksi dengan daerah-daerah lain maupun hubungan 

perdagangan dengan Negara asing. 

Museum Samparaja tidak hanya menyimpan naskah-naskah dan benda-benda 

bersejarah peninggalan sultan Bima sebagai koleksi yang ada dalam Museum itu, 

akan tetapi Museum “Samparaja” juga memperagakan berbagai pakain adat lama 

semasa Kesultanan Bima dari pakaian adat pangkat-pangkat adat, pakaian 

upacara-upacara adat, pakaian boneka-boneka manequin laki-laki / perempuan 

yang di tempatkan dalam vitrin. Selain dari pada itu, tersimpan pula benda-benda 

hasil karya tradisional berupa ukiran dari kayu dan perak serta barang-barang 

keramik lama. 

Berpijak dari hal tersebut di atas di harapkan lewat penelitian ini segala 

bentuk fenomena yang ada dalam sektor pariwisata akan dapat terselesai tentunya 

dengan melibatkan berbagai unsur baik dari pemerintahan pengelola dan juga 

masyarakat luas pada umumnya untuk ikut serta dalam partisipasi memecahkan 

segala bentuk persoalan yang di hadapi baik itu yang menyangkut kebersihan, 

keamanan dan menjaga fasilitas yang ada agar tetap terawat dan tahan lama. 

seperti halnya obyek wisata Museum Samparaja Bima. sebagai obyek penelitian 

ini di harapkan memeberikan keadilan yang besar terhadap pembangunan karena 

sebagaimana kita ketahui obyek wisata Museum Samparaja Bima merupakan 

asset daerah yang dapat menyumbang pendapatan daerah dan ini merupakan 

kebanggaan pada diri kita karena kita mempunyai potensi daerah yang sudah 

banyak dikenal orang. 
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Disisi lain mengenai segala sesuatu permasalahan yang di hadapi oleh 

obyek wisata Museum Samparaja Bima akan di bahas pada bab selanjutnya. 

1.2.  Rumusan Masalah 

1.2.1. Bagaimana latar belakang berdirinya  museum  samparaja Bima di 

Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima?  

1.2.2. Bagaimana eksistensi/keberadaan museum samparaja Bima di 

Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima ? 

1.2.3. Apakah ada partisipasi masyarakat Bima dalam mengembangkan 

pariwisata museum samparaja Bima ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang berdirinya Museum 

Samparaja Bima di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota 

Bima. 

1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi/keberadaan berdirinya 

museum samparaja bima di kelurahan monggonao kecamatan 

mpunda Kota Bima. 

1.3.3. Untuk mengetahui bagaiamana partisipasi masyarakat Bima dalam 

mengembangkan pariwisata museum samparaja Bima. 

1.4. Manfaat Peneliatian 

Adapaun manfaat yang ingin di capai dari penelitian ini yang di 

laksanakan ini adalah : 

1.4.2. Manfaat Teoritis 

1.4.2.1. Hasil penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan terhadap 

pola pikir masyarakat Bima dalam pengembangkan pariwisata 
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museum samparaja Bima serta masyarakat mengetahui sejarah 

berkembangnya museum samparaja Bima. 

1.4.2.2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman 

kepada pariwisatawan baik lokal maupun manca negara. 

1.4.3.    Manfaat Praktis 

1.4.3.1. Hasil penelitian di harapkan dapat memeberikan kesadaran 

masyarakat dan pemerintah desa atau kelurahan khususnya dalan 

upaya menegmbangkan Museum samparaja Bima. 

1.4.3.2. Hasil penelitian ini di harapkan memberikan deskripsi tentang 

fungsi dan peranan Museum samparaja Bima. 

 Adapun disini saya ingin menjelaskan pula mengenai apa Pengertian 

dari partisipasi, masyarakat, museum samparaja bima dan pariwisata. 

Masyarakata adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistim 

semi tertutp (semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah anatara 

individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. 

1.5. Penegasan istilah 

                    1.5.1. Partisipasi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (dalam 2014:12). 

Partisipasi bisa di artikan sebagai keterlibatan mental emosi dalam 

situasi kelompok sehingga dapat dimanfaatkan sebagai motivasi 

dalam usaha  mencapai tujuan organisasi. 

        1.5.2   Museum Samparaja 

Siti maryam R Salahhuddin (2007) mengemukakan bahwa 

Museum Samparaja sebagai sumber yang dapat diacuh oleh 
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masyarakat Bima yang ingin mengenal dan mempelajari manuskri 

Bima. Dan Museum Dapat juga dipahami sebagai lembaga tempat 

penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-

benda bukti material hasil budaya manusia. 

     1.5.3 Pariwisata 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk 

pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait 

dibidang tersebut. Seringkali, pariwisata hanya dilihat dalam bingkai 

ekonomi, padahal ia merupakan rangkaian dari kekuatan ekonomi, 

lingkungan dan sosoial budaya yang bersifat global. 

Memang Pariwisata harus bisa menjual. Namun pariwisata 

pariwisata dapat juga memberikan manfaat dan menyumbang antara 

lain kepada: 

A. Pelestarian budaya dan adat istiadat. 

B. Peningkatan kecerdasan masyarakat. 

C. Terjaganya sumber daya alam dan lingkungan lestari 

D. Terpeliharanya peninggalan kuno dan pariwisata masa lalu dan 

lain-lain. 

Sedangkan Museum berdasarkan definisi yang di berikan 

International Council of Museums, adalah institusi permanen, 

melayani kebutuhan public, dengan sifat terbuka, dengan cara 

melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi meriset, 

mengkomunikasihkan, dan memamerkan benda nyata kepada 

masyarakat untuk kebutuhan studi,pendidikan, dan 

kesenangan.Karena itu bisa menjadi bahan studi untuk kalangan 



9 
 

akademis, dokimentasi keabsahan  masyarakat tertentu ataupun 

dokumentasi dan pemikiran imajinasi di masa depan. 

Museum berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

manusia semakin membutuhkan bukti-bukti autentik mengenai 

sejarah kebudayaan. Sedangkan fungsi Museum untuk PPKN itu 

sendiri antara lain : 

a. Seni (kontermporer,modern,klasik,dekoratif,daerah dan budaya) 

b. Ilmu pengetahuan ( biologi, flora dan fauna) 

c. Sejajarah (rumah kuno, desa sejarah,monument nasional,benteng 

sejarah dan Museum terbuka) 

d. Khusus (etnik, transport, alat industry dan militer) 

e. Pusat dokumentasi dan ilmiah 

f. Pusat penyaluran ilmu untuk umum 

g. Pusat perkenalan budaya antara daerah dan bangsa 

h. Media pembinaan kesenian dan ilmu pengetahuan 

i. Cermin sejarah manusia, alam ,dan kebudayaan 

Itulah beberapa pentingnya Museum Bagi pembelajaran PPKN untuk 

memberikan pengetahuan yanh jelas dan pasti serta untuk memahmi 

arti sebuah Museum atau sebuah sejarah yang ada dalam bangsa kita 

dan kita bisa menghargai serta melestarikanya hingga suatu saat nanti. 

Dan msyarakat Bima khususnya  bisa bercermin dari sebuah pentinya 

Museum Samparaja bagi kehidupan mereka dan mampu menjaga serta 

mengelolahnya dengan baik dan benar apa itu arti sebuah Museum 

yang sangat penting dan meningkatkn pengunjung agar mau 

berkunjung ke M useum Samparaja Bima yang ada di daerah mereka. 

Karena itu merupakan masa depan untuk mereka semua. 


