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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Dalam Bab II kajian pustaka ini membahas tentang: (1) Konsep 

Pemikiran, (2) Hasil Penelitian yang Relevan. 

 

2.1 Konsep Pemikiran. 

2.1.1 Pengertian Upaya. 

Poerwadarminta, “ 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”. 

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI) diartikan 

sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai 

suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu 

maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. contonya Pendidik 

atau guru adalah orang yang mengajar dan memberi pengajaran yang 

karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidikan 

peserta didik. Upaya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktivitas 
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yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

direncanakan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran. Upaya guru 

ekonomi dalam mengajar pelajaran ekonomi tentang prinsip-prinsip Islam 

sehingga dapat memberi pemahaman yang baik kepada siswa dan 

prubahan yang dinamis serta terarah. 

 “dari beberapa pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan 

menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah”. 

Seperti yang dikatakan Poerwadarminta dalam Buku Kearifan 

Budaya Lokal: 

Bahwa “segala sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan 

berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat 

suatu hal tersebut dilaksanakan maka perlu adanya jiwa dan pikiran 

yang mengusahakan”.  

Karna ketika jiwa yang lemah, pikiran yang kosong maka upaya 

yang dimaksud tak akan bisa dihampiri dan ia akan lari tanpa bisa 

berhenti. 

 

2.1.2 Eksistensi. 

Dari kata ex berarti keluar dan sistere yang berarti muncul atau 

timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang 

ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala 

sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. 

Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa 

sebenarnya sesuatu itu seseuatu dengan kodrat inherennya).Sedangakan 

eksistensialisme sendiri adalah gerakan filsafat yang menentang 

esensialisme, pusat perhatiannya adalah situasi manusia. 
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Banyak pendapat perihal definisi dari eksistensi. Tapi, secara garis 

besar, dapat ditarik benang merah, diantara beberapa perbedaan devinisi 

tersebut. Bahwa, para eksistensialis dalam mendefinisikan 

eksistensialisme, merujuk pada sentral kajiannya yaitu cara wujud 

manusia. 

Pemahaman secara umum, “eksistensi berarti keberadaan. Akan 

tetapi, eksistensi dalam kalangan filsafat eksistensialisme memiliki arti 

sebagai cara berada manusia, bukan lagi apa yang ada, tapi, apa yang 

memiliki aktualisasi (ada), cara manusia berada di dunia berbeda dengan 

cara benda-benda. Bendabenda tidak sadar akan keberadaannya, tak ada 

hubungan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya, meskipun 

mereka saling berdampingan”. 

“Keberadaan manusia di antara benda-benda itulah yang membuat 

manusia berarti, cara berada benda-benda berbeda dengan cara berada 

manusia”. “Dalam filsafat eksistensialisme, bahwa benda hanya sebatas 

“berada”, sedangkan manusia lebih apa yang dikatakan “berada”, bukan 

sebatas ada, tetapi “bereksistensi”. “Hal inilah yang menunjukan bahwa 

manusia sadar akan keberadaanya di dunia, berada di dunia, dan 

mengalami keberadaanya berada di dunia”. 

“Manusia menghadapi dunia, mengerti apa yang dihadapinya, dan 

mengerti akan arti hidupnya. Artinya, manusia adalah subjek, yang 

menyadari, yang sadar akan keberadaan dirinya, dan barang-barang atau 

benda yang disadarinya adalah objek, manusia mancari makna keberadaan 
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di dunia bukan pada hakikat manusia sendiri, melainkan pada sesuatu yang 

berhubungan dengan dirinya”. 

Namun berbeda dengan plato mengatakan bahwa esensi lebih nyata 

dari padakalau berpartisipasi dalam materi, dan bila mengasimilasikan 

eksistensi pada esensi maka materi akan berasosiasi yang bukan ada. 

Berbeda dengan Binswanger, lebih menekankan kepada sifat-sifat 

yang melekat pada eksistensi manusia itu sendiri. Selain itu hal lain yang 

dibicarakan oleh Boss adalah spasialitas eksistensi (keterbukaan dan 

kejelasan merupakan spasialitas (tidak diartikan dalam jarak) yang sejati 

dalam dunia manusia), temporalitas eksistensi (waktu (bukan jam) yang 

digunakan/dihabiskan, badan (ruang lingkup badaniah dalam pemenuhan 

eksistensi manusia), eksistensi dalam manusia milik bersama (manusia 

selalu berkoeksistensi atau tinggal bersama orang lain dalam dunia yang 

sama), dan suasana hati atau penyesuaian. Pengertian “eksistensi 

digunakan untuk menunjukkan cara benda yang unik dan has dari manusia 

yang berbeda dengan benda-benda lainnya, karena hanya manusialah yang 

dapat berada dalam arti yang sebenarnya di banding mahluk-mahluk atau 

benda-benda lain di dunia ini lebih sepisik lagi eksistensi lebih merujuk 

atau menunjuk pada manusia secara individual” artinya “individu yang ini” 

atau “individu yang itu” dan “bersifat kongkrit, kongkrit dalam arti bahwa 

manusia tidak dipormulasikan berdasar rekayasa ide apstrak sfekulatif 

seseorang untuk menyatakan depenisi manusia secara umum”. 

“Eksistensi bukanlah suatu yang sudah selesai, tapi suatu proses terus 

menerus melalui tiga tahap, yaitu : dari tahap eksistensi estetis kemudian 
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ke tahap etis, dan selanjutnya melakukan lompatan ke tahap eksistensi 

religius sebagai tujuan akhir”. Menurut Sukamto Satoto “sampai saat kini 

tidak ada satupun tulisan ilmiah bidang hukum, baik berupa buku, disertasi 

maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus pengertian 

eksistensi”. “Pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan kedudukan 

dan fungsi hukum atau fungsi suatu lembaga hukum tertentu, Sjachran 

Basah mengemukakan penegrtian eksistensi dihubungkan dengan 

kedudukan, fungsi, kekuasaan atau wewenang pengadilan dalam 

lingkungan bada peradilan administrasi di Indonesia”. 

Banyak pendapat perihal definisi dari eksistensi. Tapi, secara garis 

besar, dapat ditarik benang merah, diantara beberapa perbedaan devinisi 

tersebut. Bahwa, para eksistensialis dalam mendefinisikan 

eksistensialisme, merujuk pada sentral kajiannya yaitu cara wujud manusia 

(lorens Bagus,2005). Artinya, manusia itu selalu bergerak dari 

kemungkinan ke kenyataan, proses ini berubah, bila kini sebagai sesuatu 

yang mungkin maka besok akan berubah menjadi kenyataan. 

 

Jadi seperti yang dikatakan oleh Neitzche dalam buku teori-teori 

kebudayaan. 

Bahwa esensi lebih nyata daripada, kalau berpartisipasi dalam 

sesuatu, dan mengasimilasikan eksistensi pada esensi maka sesuatu akan 

berasosia dengan bukan ada. 

Sehingga bahwa bagaimanaa bisa menjadi sesuatu yang unggul jika 

tidak memiliki keberanian dalam merealisasikan diri dengan jujur dan 

berani. 
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2.1.3 Budaya. 

 Menurut E.B Tylor dalam bukunya yang berjudul “primitive culture” 

“bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang didalamnya 

terkandung ilmu pengetahuan lain, serta kebiasaan yang didapat manusia 

sebagai anggota masyarakat, sedangkan Effat al-Syarqawi mendefinisikan 

budaya berdasarkan dari sudut pandang Agama Islam, Ia menjelaskan 

bahwa budaya adalah khazanah sejarah sekelompok masyarakat yang 

tercermin didalam kesaksian dan berbagai nilai yang menggariskan bahwa 

suatu kehidupan harus mempunyai makna dan tujuan rohaniah sama 

dengan Lehman, Himstreet, dan Batty mendefinisikan budaya sebagai 

kumpulan beberapa pengalaman hidup yang ada pada sekelompok 

masyarakat tertentu. Pengalaman hidup yang dimaksud bisa berupa 

kepercayaan, perilaku, dan gaya hidup suatu masyarakat. 

Sedangkan Parsudi Suparian mengatakan budaya akan melandasi segala 

perilaku dalam masyarakat, karena budaya merupakan pengetahuan 

manusia yang seluruhnya digunakan untuk mengerti dan memahami 

lingkungan dan pengalaman yang terjadi kepadanya”. “Dan juga budaya 

adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang ataupun hak cipta dari 

seseorang” seperti yang dikatakan oleh:  

Soemardi & Selo menerangkan bahwa suatu kebudayaan merupakan 

buah atau hasil karya cipta & rasa masyarakat. Suatu kebudayaan memang 

mempunyai hubungan yang amat erat dengan perkembangan yang ada di 

masyarakat. Seorang arkeolog, Seokmono menerangkan bahwa budaya 
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adalah hasil kerja atau usaha manusia yang berupa benda maupun hasil 

buah pemikiran manusia dimasa hidupnya. 

Pada sisi yang agak berbeda, “Koentjaningrat kebudayaan sebagai 

keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh 

tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan yang semuanya 

tersusun dalam kehidupan masyarakat” Dari beberapa pengertian tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa “kebudayaan adalah keseluruhan sistem, 

gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupanya 

dengan cara belajar semunya tersusun dalam kehidupan masyarakat. 

Kebudayaan menurut Taylor ialah suatu keseluruhan kompleks yang 

meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, 

serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia 

sebagai anggota masyarakat”. 

Nostrand kebudayaan merupakan sebagai sikap dan kepercayaan, cara 

berfikir, berperilaku serta mengingat bersama oleh anggota komunitas 

tersebut. Bounded et. Al Pengertian kebudayaan ialah “hal-hal yang 

berbentuk oleh pengembangan dan transmisi dari kepercayaan manusia 

melalui simbol-simbol tertentu”.  

jadi, Kebudaya adalah kebiasaan manusia. Hampir semua tindakan 

manusia adalah kebudayaan. Sehingga peneliti melakukan audiensi 

mengajak masyarakat untuk datang kekantor pemerintah kab. Bima yaitu 

dinas parawisata dan kebudayaan, dan membicarakan tentang perlunya 

menjaga budaya, dan tidak hanya itu juga peneliti akan membantu ketika 
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ada kegiatan yang menyangkut tentang Budaya. “Dari beberapa pengertian 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan 

sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi 

kehidupanya dengan cara belajar semunya tersusun dalam kehidupan 

masyarakat”. 

Seperti yang telah digariskan oleh undang-undang Rebuplik Indonesia 

No.tahun 1992, bahwa budaya harus dilindungi, melestarikan dan 

dimanfaatkan. 

Ki Hajar Dewantara dan Koetjanigrat dalam buku (Teori Dasar 

Analisis Budaya) mengatakan budaya sebagai kemenangan atau hasil 

perjuangan hidup, yakni perjuangannya terhadap 2 kekuatan yang kuat 

dan abadi, alam dan zaman. budaya tidak pernah mempunyai bentuk 

yang abadi, tetapi terus menerus berganti-gantinya alam dan zaman 

sehingga budaya harus ditegakan karna budaya adalah aset berharga 

dalam dunia. 

 

 

2.1.4 Upaya pelestarian Budaya. 

Scholte (2001) bahwa kehadiran arus globalisasi juga merupakan 

sebuah virus mematikan yang bisa berpengaruh buruk pada pudarnya 

eksistensi budaya-budaya lokal, karena dalam konteks ini, globalisasi 

menjadi sebuah fenomena yang tak terelakkan, ini tentunya menjadi 

masalah terbesar yang  dapat mempengaruhi kelestarian budaya lokal di 

era kekinian. Namun demikian agar budaya dan tradisi lokal serta norma-

norma yang tercermin didalamnya dapat terus berkembang dan eksis di 

Kabupaten Bima, maka perlu dilakukan upaya menjaga dan dilestarikan. 
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Pada dasarnya rumah tradisional ialah ungkapan bentuk rumah karya  

manusia yang merupakan salah satu unsur  kebudayaan  yang tumbuh atau 

berkembang bersamaan dengan tumbuh kembangnya kebudayaan dalam  

masyarakat. Dengan kata lain, rumah radisional merupakan komponen 

penting dari unsur  fisik  cerminan  budaya  dan kecenderungan sifat  

budaya  yang terbentuk dari tradisi dalam  masyarakat. 

Ditengah-tengah adanya kekhawatiran dan memudarnya nilai tradisi, 

seni dan budaya, yang merupakan kekayaan budaya, jati diri dan nilai-nilai 

luhur yang dimiliki sebagai warisan nenek moyang, karena arus globalisasi 

dan arus kedatangan wisatawan mancanegara asing, upaya pelestarian 

(perlindungan, penyelamatan, pengawasan dan pemeliharaan) patut 

mendapat perhatian agar bermanfaat bagi generasi ke generasi, sebaliknya 

kerusakan, kehilangan akan nilai budaya tersebut maka berakibat 

hilangnya jati diri daerah. 

Adapun upaya pelestarian yang dapat dilakukan adalah pemeliharaan 

warisan budaya, pemeliharaan museum, adat-istiadat. Dalam 

keutamaannya dengan kepariwisataan yang didukung oleh potensi/ asset 

kebudayaan yang ada yang merupakan salah satu daya tarik bagi 

wisatawan (wisman, wisnu), upaya pengembangan yang dilakukan adalah 

Menginventalisir semua jenis potensi dan produk budaya daerah, 

mengadakan pembinaan tekhnis dan mutu produk budaya terutama 

kesenian, memperkenalkan , mempromosikan nilai-nilai budaya yang utuh 

dan alami, mengadakan dialog, seminar, symposium budaya, menggelar 
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event-event dan festifal budaya, promosi budaya, misi budaya dan lain-

lain. 

Guna menangkal dampak dari budaya global yang sedang berkembang 

sekarang sekarang, upaya pelestarian dan pengembangan nilai sejarah, 

norma adat, seni dan budaya yang merupakan jati diri masyarakat bakal 

sangat diharapkan. Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri, 

peningkatan pendapatan Negara di masyarakat, penyerapan tenaga kerja 

dan kesempatan berusaha memperkenalkan kebudayaan di alam Indonesia 

serta meningkatkan persaudaraan dan persahabatan nasional dan 

internasional. 

Ketahanan budaya lokal agar lebih terpengaruh oleh arus wisatawan 

yang membawa budayanya masing-masing adalah merupakan tanggung 

jawab bersama sebagai masyarakat, pelaku wisata dan pengusaha industri 

pariwisata. 

 

2.1.5 Kontribusi Pariwisata Terhadap Budaya. 

 Penilaian subyektif terhadap pariwisata dalam perspektif budaya 

bahwa dengan adanya pariwisata justru menimbulkan akses negatif 

terhadap eksistensi nilai-nilai budaya, sudah begitu melekat kuat dalam 

pandangan masyarakat luas, tetapi pada kenyataannya bila secara objektif 

kita menilai, justru tidak sedikit kontribusi atau sumbangan pariwisata 

terhadap pelestarian nilai-nilai budaya. Karena dengana adanya pariwisata 

justru akan menggairahkan perkembangan kebudayaan asli, bahkan dapat 

juga menghidupkan kembali unsur-unsur kebudayaan. 
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 “Contoh konkret dengan adanya pariwisata justru semakin 

digalakkannya penghidupan kembali atau semakin digiatkannya 

pembangunan-pembangunan yang bertujuan mempertahankan nilai-nilai 

budaya,bahkan pembangunan sarana akomodasi pariwisata seperti hotel, 

restoran, café dan lain-lain, yang secara terang-terangan mengadopsi 

suasana atau kekhasan yang berakar pada nilai seni dan budaya bangsa”. 

“Itu semua walaupun pada awalnya dititik beratkan pada motivasi 

ekonomi, tetapi secara sadar atau tidak kegiatan tersebut sebagai usaha, 

mendorong upaya pelestarian nilai-nilai budaya bangsa, hal ini diperkuat 

dengan pendapat Mihardjo (2002:2) bahwa salah satu alasan pariwisata 

sebagai sektor andalan adalah melestarikan dan memperkaya budaya 

nasional”. 

 

2.1.6 Uma Lengge. 

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 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 
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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 Leme, 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”. 

Di kecamatan Donggo juga terdapat Lengge. “Meskipun memiliki 

sedikit perbedaan dengan Lengge Sambori maupun Lengge yang ada di 

Wawo, secara umum, struktur Uma Lengge berbentuk kerucut setinggi 5- 7 

cm, bertiang empat dari bahan kayu, beratap alang-alang yang sekaligus 

menuturpi tiga perempat bagian rumah sebagai dinding dan memiliki pintu 

masuk dibawah (Muslimin Hamzah, Ensiklopedia Bima, Uma Lengge 

terdiri dari tiga lantai”. “Lantai pertama digunakan untuk menerima tamu 

dan kegiatan upacara adat, lantai kedua berfungsi sebagai tempat tidur 

sekaligus dapur, sedangkan lantai ketiga digunakan untuk menyimpan 

bahan makanan seperti padi, palawija dan umbi-umbian, pintu masuknya 
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terdiri dari tiga daun pintu yang berfungsi sebagai bahasa komunikasi dan 

sandi untuk para tetangga dan tamu”. 

Menurut Safiun (65 thn) warga Sambori,“jika daun pintu lantai pertama 

dan kedua ditutup, hal itu menunjukan bahwa yang punya rumah sedang 

berpergian tapi tidak jauh dari rumah, tapi jika ketiga pintu ditutup, berarti 

pemilik rumah sedang berpergian jauh dalam tempo yang relatif lama, hal 

ini tentunya merupakan sebuah kearifan  yang ditunjukkan oleh leluhur 

orang-orang Bima, ini tentunya memberikan sebuah pelajaran bahwa 

meninggalkan rumah meski meninggalkan pesan meskipun dengan 

kebiasaan dan bahasa yang diberikan lewat tertutupnya daun pintu itu. 

Disamping itu, tamu atau tetangga tidak perlu menunggu lama karena 

sudah ada isyarat dari daun pintu tadi”. 

Seiring perubahan zaman, “Uma Lengge sudah banyak yang dipermark 

disesuaikan dengan kebutuhan masa kini. Atapnya sudah banyak yang 

terbuat dari seng. Fungsinya juga sudah banyak yang menjadi lumbung. 

Lengge-lengge yang ada di wawo saat ini sudah banyak yang difungsikan 

sebagai lumbung padi, keberadaan lengge di kecamatan Wawo menjadi 

salah satu obyek wisata budaya di kabupaten Bima, banyak wisatawan 

manca negara yang berkunjung ke Lengge Wawo untuk melihat dan 

meneliti tentang sejarah Uma Lengge”. 

“Lengge Sambori juga merupakan salah satu aset dan obyek wisata 

desa adat yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bima. 

Sambori terletak di lembah gunung Lambitu yang sejuk dan dingin tanpa 

polusi udara”. “Menurut penelian sejarah orang orang Sambori atau yang 
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dikenal dengan nama Dou Donggo Ele dan orang-orang Donggo Ipa atau 

di kecamatan Donggo sekarang merupakan suku asli Bima”. 

“Tapi apakah orang-orang sambori dan Donggo sekarang adalah suku 

asli Bima? Saya tidak sependapat karena orang-orang Sambori dan 

Donggo yang ada sekarang telah mengalami perkawinan campuran dengan 

suku mbojo lainnya maupun suku-suku lain di Indonesia”. 

“Raut wajah mereka juga tidak seperti yang digambarkan oleh 

sejarahwan M. Hilir Ismail dengan ciri keningnya agak lebar, berewokan, 

mirip profil di Nusa Tenggara Timur”. “Sedangkan suku Mbojo sekarang 

merupakan pembauran dengan suku pendatang dari Jawa dan Makassar. 

Tapi asumsi yang bisa dikembangkan  adalah orang-orang yang pernah 

mendiami wilayah pegunungan sekitar gunung La’mbitu( Donggo Ele) dan 

gugusan pegunungan soromandi (Donggo Ipa) adalah penduduk asli Mbojo 

(Bima) mereka menyingkir karena terdesak oleh kaum pendatang, lari dari 

pemukiman mereka yang semula di pinggir pantai kemudian menuju 

dataran tinggi, dalam bahasa Bima lama, Donggo itu berarti tinggi atau 

dataran tinggi, sehingga mereka disebut dengan Dou Donggo yaitu orang-

orang dari dataran tinggi”. 

“Lengge Sambori dan Lengge Wawo adalah aset budaya Bima yang 

harus terus dirawat dan dijaga, itu adalah warisan leluhur yang sangat 

berarti bagi generasi, dia adalah titipan keluguan peradaban yang akan 

terus bercerita sampai anak cucu kita, untuk kepentingan pariwisata dan 

PAD Daerah, sudah seharusnya promosi dan penataan dilakukan sehingga 

akan menarik minat orang untuk berkunjung baik dalam rangka berwisata 
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budaya maupun peneliatian-penelitian ilmiah.  Daftar Bacaan : 

Ensiklopedia Bima, Hamzah,  Buletin Bima akbar Pemkab. Bima, dan 

Buletin wisata Akbar)”. 

Seperti yang dikatakan oleh kepala dinas kebudayaan Kab. Bima 

Bapak Abdul Muis Allatif. 

Uma lengge adalah salah satu situs budaya yang  harus dilestarikan 

dimana pemerintah dalam artian secara sinergis dengan masyarakat 

dan juga berbagai bidang, termasuk dengan Badan Arkeologi atau 

UPT Arkeologi yang ada di Denpasar untuk melakukan 

pemeliharaan. Dinas Kebudayaan dan  pariwisata juga melakukan 

kerjasama dengan fakultas Teknik Universitas indonesia (UI) untuk 

mempatenkan arsitektur, baik interior maupun eksterior bangunan 

uma lengge. 

Sehingga Uma Lengge harus dirawat dan dilestarikan, karna 

tidak banyak daerah yang memiliki Uma Lengge seperti daerah 

bima, bima sesuatu yang unik, karna memiliki uma lengge yang 

berbeda dengan Uma atau rumah daerah yang lainnya. 

  

 

 

 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan. 

  Pratiwi (2013) dalam penelitian ini yang berjudul “Pelestarian 

Angklung Sebagai Warisan Budaya Takbenda dalam Pariwisata 

Berkelanjutan Di Saung Angklung Udjo, Bandung “. Penelitian ini secara 

umum bertujuan untuk memahami upaya pelestarian Angklung yang 

dilakukan oleh obyek wisata Saung Angklung Udjo. Secara khusus tujuan 

penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui implementasi pariwisata 

berkelanjutan terhadap Saung Angklung Udjo; (2) untuk mengetahui 

implementasi perhitungan daya dukung fisik di Saung Angklung Udjo; (3) 

untuk mengetahui upaya pelestarian angklung sebagai warisan budaya 

takbenda. 
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  Penelitian ini merupakan perpaduan dari penelitian kualitatif 

dan kuantitafif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung di obyek wisata, melakukan wawancara. 

  penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Saung Angklung Udjo 

menerapkan langkah-langkah konstuktif untuk instalasi baru dan sarana 

fasilitas pemantauan dalam pelayanan untuk melestarikan dan 

mempromosikan tempat wisata. Dengan menghubungkan pelestarian 

warisan budaya, peningkatan dan optimalisasi infrastruktur yang ada 

dilakukan oleh aktor professional lokal ; (2) untuk memajukan ekonomi 

dalam jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang 

tanpa mengurangi kemampuan alam, masyarakat dan ekonomi untuk 

menaikan kesejahteraan generasi masa depan; (3) identitas budaya sebagai 

pusaka budaya yang dapat dikembangkan menjadi modal ekonomi dan 

sebagai asset agar dapat memberikan konstribusi yang signifikan dalam 

pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga 

nila-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai ciri khasnya. 

  Sedikit ada kesamaan dan perbedaanya juga dengan yang saya 

teliti yaitu pada penelitian ( Annisa Pratiwi) Meneliti tentang Pelestarian 

Angklung Sebagai Warisan Budaya Takbenda dalam Pariwisata 

Berkelanjutan Di Saung Angklung Udjo, Bandung”. Pada penelitian 

tersebut yang diteliti sama-samamempertahankan eksistensi budaya 

angklung. Sedangkan pada perbedaanya penelitian yang sedang dilakukan 

yaitu meneliti Upaya Dinas pariwisata dalam mempertahankan eksistensi 

budaya uma lengge itu sendiri. 
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2.2.1 Kerangka Konsep Penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber:  Data Primer Kerangka Penelitian 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Bima, nusa tenggara 

barat 

Kecematan Wawo 

Desa Maria 

Dinas Parawisata dan 

Kebuyaan KAB.Bima 

Kepala Desa/Kepala Adat Masyarakat desa 

Maria 




