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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang: (1) Latar Belakang Masalah, (2) Rumusan 

Masalah, (3) Tujuan Penelitian, (4) Manfaat Penelitian, (5) Batasan Masalah, 

dan (6) Penegasan Istilah. 

1.1. Latar Belakang. 

Wilayah Indonesia yang sangat luas dengan kondisi alam yang 

beraneka ragam telah menghasilkan suatu pola kehidupan masyarakat yang 

beraneka ragam pula. “Kebiasaan masyarakat tersebut tumbuh dan 

berkembang dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan setempat. Hal inilah 

yang menyebabkan bangsa Indonesia kaya akan keberagaman suku bangsa 

dengan berbagai adat dan budayanya yang unik” 

Pada dasarnya kemajemukan masyarakat Indonesia disebabkan karena 

keadaan geografis Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan yang 

menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu 

pulau, tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa, dimana setiap suku bangsa 

memandang dirinya sebagai suku yang memiliki budaya dengan jenis 

tersendiri. Demikian yang disampaikan Koentjaraningrat (2009.144) bahwa 

“kebudayaan adalah suatu sistem gagagsan, tindakan dan hasil karya manusia 

dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan 

belajar. 

“Berbagai peninggalan budaya yang terkenal antara lain, berbagai 

bentuk bangunan, candi, pakaian tradisional, tarian, wayang, kesusastraan, 

upacara adat, dan berbagai seni pertunjukan lainnya”. Kenyataan tersebut 
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menggambarkan bahwa budaya sangat erat kaitannya dengan masyarakat. 

Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan 

yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri karena kebudayaan berkenaan 

dengan cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik 

dengan alam dan lingkungan hidupnya yang didalamnya tercakup pula segala 

hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya, baik yang fisik materiil maupun yang 

psikologis, idial dan spiritual. 

Namun seiring dengan perkembangan zaman ditambah arus globalisasi 

yang tak terbendung, sehingga budaya, tradisi dan kearifan lokal daerah-

daerah di Indonesia seakan mulai terkikis akibat akulturasi budaya (Soekanto: 

360). 

Tidak terkecuali di Kabupaten Bima. Untuk memenuhi tuntutan dan 

meningkatkan pelayanan pada masyarakat, Kabupaten Bima telah mengalami 

beberapa kali pemekaran. Mulai dari pemekaran Kota Bima pada tahun 2001, 

hingga pada pemekaran wilayah kecamatan yang mulanya hanya 14 menjadi 

18 Kecamatan. Terlebih dengan bingkai otonomi daerah sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Undang-undang UU No. 32 tahun 2004 dan di 

amandemen dengan UU No.23 2014, dimana Kabupaten Bima telah dituntut 

selain untuk menggali potensi-potensi daerah seperti potensi sumberdaya 

manusia maupun sumberdaya alam, juga melestarikan dan mengembangkan 

budaya serta tradisi lokal agar bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. 

Desa Maria merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Wawo Kabupaten Bima yang masih kental dengan nuansa tradisi budaya 

lokalnya. Desa tersebut dianggap sebagai miniatur Kabupaten Bima, karena 
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selain masih mempertahankan entitas budaya lokal juga sebagai desa 

percontohan karena keramahan dan predikat yang diraih sebagai desa minim 

konflik diseluruh Desa yang ada di Kabupaten Bima. 

Salah satu wujud budaya lokal bersejarah yang masih dipertahankan 

oleh masyarakat Desa tersebut ialah “Uma Lengge” rumah adat yang unik 

yang sudah sangat jarang diketemukan di seluruh wilayah Kabupaten Bima. 

Rumah adat Uma Lengge merupakan tempat tradisi penyimpanan 

segala macam hasil pertanian masyarakat Kabupaten Bima. Walaupun 

sekarang sudah tidak digunakan untuk menyimpan hasil-hasil pertanian oleh 

masyarakat, karena sudah terdapat gudang penyimpanan yang lebih modern 

dan lebih luas, namun masyarakat setempat masih tetap melestarikan 

bangunan-bangunan tersebut sebagai bukti sejarah dan peninggalan tradisi 

Masyarakat Kabupaten Bima. 

Karena peran media sosial, rumah adat “Uma Lengge”sudah menjadi 

tujuan wisata masyarakat lokal untuk sekedar datang berfoto-foto dan melihat 

keunikan bangunan “Uma Lengge”. Namun promosi wisata budaya belum 

terlalu massif dilakukan karena minimnya peran pemerintah khususnya Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima, terutama untuk melakukan 

pengembangan sarana dan prasarana pendukung, agar khalayak umum tau 

keberadaan bangunan tradisi bersejarah Kabupaten Bima. 

Dengan demikian dari latar belakarnng diatas peneliti memberikan 

judul penelitian ini dengan : Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Dalam Mempertahankan Eksistensi Budaya Uma Lengge di Desa Maria, 

Kec.Wawo. Kab.Bima. 
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1.2 Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas di atas, maka peneliti 

dapat membuat rumusan  masalah berikut:  

1.2.1 Bagaimana upaya dinas Pariwisata dan Kebuyaan Dalam 

Mempertahankan Eksistensi Budaya Uma Lengge di Desa Maria Kec. 

Wawo Kab. Bima? 

1.2.2 Faktor-faktor penghambat upaya dinas Pariwista dan Kebudayaan 

Dalam Mempertahankan Eksistensi Budaya Uma Lengge di Desa 

Maria Kec. Wawo Kab. Bima? 

1.3 Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian yang dilakukan yaitu : 

1.3.1  Untuk mengetahui Bagaimana upaya dinas Pariwisata dan Kebuyaan 

Dalam Mempertahankan Eksistensi Budaya Uma Lengge di Desa Maria 

Kec. Wawo Kab. Bima? 

1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya dinas Pariwista dan 

Kebudayaan Dalam Mempertahankan Eksistensi Budaya Uma Lengge 

di Desa Maria Kec. Wawo Kab. Bima? 

1.4 Pembatasan Masalah. 

 Untuk menghindari kesalah presepsi ataupun cakupan masalah 

yang melebar dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan 

masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan 
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di Desa Maria Kec.Wawo,Kab.Bima (NTB), adapun yang menjadi sumber 

data terkait dengan meneliti dilokasi Uma Lengge, Tokoh Adat Desa Maria, 

Masyarakat yang berada di Desa Maria, serta Pemandu Wisata . 

1.5 Manfaat Penelitian. 

Berdasarkan paparan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat 

yang di peroleh adalah sebagai berikut : 

1.5.1 secara teoritis  

1.5.1.1 Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan kajian 

bagi insan dan diharapkan wacana ini dapat dikembangkan lebih 

lanjut sebagai sarana dalam mengkaji pengembangan ilmu geografi, 

khususnya untuk melestarikan obyek pariwisata dan mempertahankan 

Budaya. 

1.5.1.2 Penelitian ini di harapkan mampu memberikan pengetahuan akan 

Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Mempertahankan 

Budaya Uma Lengge di Desa Maria, Kec.Wawo. Kab.Bima. 

1.5.1.3 Dapat dimanfaatkan bagi peneliti lainnya sebagai bahan referensi 

penelitian mengenai Upaya Dinas Pariwisata dan kebudayaan dalam 

mempertahankan eksistensi budaya uma lengge di Desa Maria 

Kac.Wawo, Kab.Bima. 

1.5.1.4 Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep  

pembangunan pariwisata dan memepertahankan budaya dalam kajian 

ilmu-ilmu sosial.  
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1.5.2 Secara praktis. 

1.5.2.1  Bagi peneliti. 

Penelitan ini sangat berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan 

yang baru bagi peneliti, baik dari segi cara mempertahankan budaya maupun 

kensep akan budaya dan bagaimana kondisi budaya dan parawisata yang ada 

dibima. 

1.5.2.1  Bagi Desa Maria. 

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa bagi desa Maria dan 

lebih-lebih bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah bisa mendapatkan 

data-data yang baru tentang budaya dan pariwisata dan data tentang faktor 

penghambat Dinas parawisata dan Kebudayaan dalam mempertahankan 

Budaya Uma lengge di Desa Maria Kec.wawo Kab. Bima. 

1.5.3 Batasan Masalah. 

Agar memperoleh kejelasan tentang arah dan tujuan dalam penelitian ini, 

maka peneliti membatasi masalah penelitian agar tidak keluar dari pokok 

pembahasan. adapun batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.3.1 Penilitian menitiberatkan pada Upaya Dinas Pariwisata Dan Kebuyaan 

dalam mempertahankan Budya Uma Lengge di Desa Maria 

Kec.Wawo. Kab,Bima. 

1.5.3.2 Penilitian menitiberatkan pada faktor penghamabat Dinas Parawisata 

Dan Kebuyaan Dalam Mempertahankan Budaya Uma Lengge di Desa 

Maria,Kec.Wawo, Kab,Bima. 
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6.1 Penegasan Istillah. 

Penegasan istilah dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah 

pahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul 

Skripsi, maka perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut : 

1.6.1 Upaya. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata upaya berarti “usaha, ikhtiar 

(untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan 

keluar,” dsb). “Menurut Poerwadarminta (1991 : 574)”, “ upaya adalah usaha 

unuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala 

sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih 

berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi 

sesuai dengan manfaat sesuatu hal tersebut dilaksanakan”. “Upaya sangat 

berkaitan erat dengan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan 

tersebut, agaraberhasil maka digunakanlah suatu cara metode  dan alat 

penunjang yang lain, dari beberapa pengertian diatas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa upaya diartiakan suatu kegiatan atau usaha dengan 

menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah” 

Pengertian Upaya. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan 

Nasional (2008:1787), “upaya diartiakan sebagai usaha, akal atau ikhtiar 

untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, 

dan sebagainya”. Selanjutnya menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan 

Nasional (2008: 1787), “mengupayakan diartikan sebagai mengusahakan, 

mengikhtiarkan, melakukan sesuatu untuk mencari akal (jalan keluar) dan 
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sebagainya”. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya 

diistilah sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar 

semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan 

 Berdasarkan makna dalam tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kata 

upaya dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Adapun upaya yang 

dimaksudkan disini adalah upaya atau usaha atau ikhtiar Dinas Parawisata dan 

Kebuyaan dalam Mempertahankan Budaya Uma Lengge di Desa Maria 

Kec,Wawo Kab, Bima. 

1.6.2 Mempertahankan. 

Kata Mempertahankan berarti mengusahakan supaya tetap tidak berubah 

dari keadaan semula atau membela dan memegang teguh supaya tetap utuh 

pendirianyan dimuka umum dan menjaga atau melindungi supaya selamat. 

Kata memepertahankan juga diartikan sebagai membela, memegang 

teguh, dalam artian haknya, pendirianya, dimuka umum. 

Seperti halnya juga menjaga atau melindungi supaya selamat, contohnya 

setiap warga negara berkewajiban membela bangsanya atau negaranya. 

Juga bisa diartikan sebagai teknik (ilmu) dalam menghadapi berbagai 

mancam ancaman terhadap keselamatan. Di kalangan penggiat kegiatan alam 

bebas mempertahankan dimaknai sebagai kemampuan dan teknik dalam 

kondisi yang membahayakan. 

Mempertahankan juga memiliki 3 arti. Mempertahankan berasal dari kata 

dasar tahan. Mempertahankan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki 

ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Mempertahankan memiliki 

https://www.apaarti.com/tahan.html
https://www.apaarti.com/homonim.html
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arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga mempertahankan dapat menyatakan 

suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. 

Mempertahankan berarti mengusahakan supaya tetap tidak berubah dari 

keadaan semula contonya mempertahankan tradisi lama, Mempertahankan 

berarti membela; memegang teguh: ia tetap mempertahankan haknya; 

mempertahankan pendiriannya di muka umum. 

Sehingga bisa disimpulkan bahwa mempertahankan adalah membela dan 

menghadapi agar tidak berubah dan supaya tetap utuh seperti halnya. 

1.6.3 Eksistensi. 

Kata yang berasal dari bahasa latin yaitu existere yang memiliki 

arti : muncul, ada, timbul dan berada. Hal ini kemudian melahirkan 4 

penjelasan baru tentang eksistensi, antara lain: 

 Eksistensi adalah apa yang ada 

 Eksistensi adalah apa yang memiliki 

 Eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dengan 

penekanan sesuatu itu ada 

 Eksistensi adalah kesempurnaan. 

Menurut “Dagun (1997) Konsep eksistensi dalam kehidupan sosial 

manusia” “Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau 

mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni exsistere, 

yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak 

bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami 

perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan 

dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”. “Menurut Indrani, eksistensi 

bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana keberadaan 

https://www.apaarti.com/verba.html
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yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Istilah 

“ hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti 

yang luas dan dapat berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan 

bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam 

bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari seperti di bidang moral, 

agama dan lain sebagainya”. 

yang terpenting dan yang terutama dan keadaan dirinya sendiri atau 

eksistensi dirinya. Eksistensi dapat diartikan sesuatu yang mengaanggap 

keberadaan manusia tidaklah statis tapi senantiasa menjadi. Artinya, “manusia 

itu selalu bergerak dari kemungkinan ke kenyataan, proses ini berubah, bila 

kini sebagai sesuatu yang mungkin maka besok akan berubah menjadi 

kenyataan, karena manusia itu memiliki kebebasan, maka gerak 

perkembangan ini semuanya, berdasarkan pada manusia itu sendiri. 

Bereksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan hidupnya, 

jika kita tidak berani berbuat, maka kita tidak berani bereksistensi dalam arti 

sebenarnya(dikutip dari Subrata)”.  

 

1.6.4 Budaya. 

Kata Budaya artinya adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan yang 

sudah sukar diubah, sesuatu yang dianggap wajar ataupun cara hidup yang 

berkembang, serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, serta diwariskan 

dari generasi kegenerasi. 

Secara umum budaya ialah “hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks dengan mencakup 



11 

 

pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat dan setiap kecakapan, dan 

kebiasaan”. “Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan berasal dari 

bahasa Sanskerta yakni berasal dari kata Budhayah yang merupakan bentuk 

jaka dari kata budhi, yang artinya akal”. Jadi, “kebudayaan dapat berari 

sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal, Aada juga orang-orang yang 

mengupas kata budaya sebagai suatu turunan dari kata majemuk budi jaya 

yang artinya daya dari akal, sementara itu, kata culture dalam bahasa Inggris 

berasal dari kata Latin colere yang artinya mengolah, mengerjakan, khususnya 

mengolah tanah atau bertani”. Pengertian ini terus “berkembang dimana kata 

culture diartikan sebagai rupa dan tindakan manusia untuk mengolah tanah 

dan mengubah alam. Kata budaya diambil dari bahasa 

sansekerta” yaitu buddhayah yang mempunyai arti bahwa segala sesuatu 

yang ada hubungannya dengan akal dan budi manusia. Secara harfiah, 

budaya ialah cara hidup yang dimiliki sekelompok masyarakat yang 

diwariskan secara turun temurun kepada generasi berikutnya.  

Sehingga bisa penulis simpulkan bahwa budaya Yaitu suatu kebiasaan 

yang sudah dilakukan secara turun temurun dan melekat dalam diri manusia. 

 

1.6.5 Uma Lengge. 

Kata “Uma berarti rumah dan lengge berarti mengerucut/pucuk yang 

menyilang. Uma lengge merupakan rumah tradisional peninggalan nenek 

moyang suku Bima., Uma lengge meliki Makna Uma berarti rumah dan 

Lengge berarti mengerucut atau pucuk yang menyilang dan ukuran tinggi 

antara 5-7 cm, bertiang 4 balok kayu, beratap atau butu uma yang terbuat dari 
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alang-alang yang menutupi tiga per empat bagian rumah sekaligus sebagai 

dinding dan memiliki pintu masuk dibagian bawah atap uma”. 

Adapun “langit-langit atau taja uma yang terbuat dari kayu lontar, 

serta lantai yang terbuat dari kayu pohon pinang atau pohon kelapa. Pada 

bagian tiang rumah juga digunakan balok kayu sebagai penyanggah, yang 

fungsinya sebagai penguat setiap tiang-tiang uma lengge”. Setruktur bentuk 

tiang uma lengge juga terlihat berbeda dari biasanya dimana pada 4 tiang 

balok penyangga dipasang papan berbetuk empar persegi yang dimaksudkan 

agar binatang seperti tikus tidak mudah naik melalui tiang uma lengge. 

Lengge “merupakan salah satu rumah adat tradisional Bima yang 

dibuat oleh nenek moyang suku Bima(Mbojo) sejak zaman purba, sejak dulu, 

bangunan ini tersebar di wilayah Sambori, Wawo dan Donggo, Khusu di 

Donggo terutama di Padende dan Mbawa terdapat rumah yang disebut Uma 

Lengge, dinamakan demikian karena rumah tersebut sangat runcing dan lebih 

runcing dari Lengge”. “Atapnya mencapai hingga ke dinding rumah. Namun 

saat ini jumlah Lengge  atau Uma Lengge semakin sedikit. Di kecamatan 

Lambitu, Lengge dapat ditemukan di desa Sambori yang berjarak sekitar 40 

km sebelah tenggara kota Bima. Meskipun ada juga di desa lain seperti di 

Kuta, Teta, Tarlawi dan Kaboro dalam wilayah kecamatan Lambitu”. 

Jadi “uma lengge merupakan rumah adat bima peninggalan dari nenek 

moyang suku bima yang berbentuk kerucut atau persegi tiga yang bertingkat 

tiga”.   




