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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, pada dasarnya 

merupakan suatu proses yang terus-menerus. Ini berarti bahwa setiap masyarakat 

pada kenyataannya akan mengalami perubahan-perubahan. Tetapi perubahan yang 

terjadi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak selalu 

sama. Hal ini dikarenakan adanya suatu masyarakat yang mengalami perubahan 

yang lebih cepat bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Perubahan 

tersebut dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menonjol atau tidak 

menampakkan adanya suatu perubahan, juga terdapat adanya perubahan-

perubahan yang memiliki pengaruh luas maupun terbatas. Di samping itu ada juga 

perubahan-perubahan yang prosesnya lambat, dan perubahan yang berlangsung 

dengan cepat.  

Perubahan yang menyangkut kehidupan manusia disebut perubahan sosial 

dapat mengenai nilai-nilai sosial, nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku organisasi, 

susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan 

dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Karena luasnya bidang 

dimana mungkin terjadi perubahan-perubahan tersebut. 

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang perubahan sosial yaitu 

sebagai berikut, Menurut Soekanto mengemukakan perubahan sosial adalah 

“sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena 

kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun 
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karena adanya difusi atau pun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat”. 

Dalam teori nya Selo Soemardjan adanya perubahan sosial dan 

kebudayaan, Setiap masyarakat manusia selama hidup pasti mengalami 

perubahan-perubahan, yang dapat berupa perubahan yang tidak menarik dalam 

arti kurang mencolok. Adapula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas 

maupun yang luas, serta adapula perubaha-perubahan yang lambat sekali, tetapi 

adapula yang berjalan dengan cepat.
1
 

Kehidupan manusia, ada pandangan segolongan atau sekelompok yang 

mempunyai rasa membangun dimana selalu menginginkan adanya kemajuan - 

kemajuan dan perombakan-perombakan sesuai tuntutan zaman. Di samping itu 

pula, didukung oleh pandangan segolongan masyarakat yang bersifat optimis yang 

diartikan sebagai sekelompok masyarakat yang berfaham mempunyai bahwa 

besok dikemudian hari akan ada hari lebih cerah, sehingga di dorong oleh rasa 

kejiwaan paham optimis tersebut mereka akan selalu berhati-hati dalam membawa 

arus masyarakat cenederung untuk maju dan berubah. 

Setiap masyarakat senantiasa berada dalam artian bahwa perubahan sosial 

merupakan suatu gejala yang melekat disetiap kehidupan masyarakat. Perubahan-

perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat pada waktu tertentu dengan 

keadaan masyarakat pada waktu tertentu dengan keadaan dimasa lampau. . Dan 

perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan ketidaksesuaian 

diantara unsur-unsur sosial yang ada pada masyarakat, sehingga akan dapat 

mengubah struktur dan fungsi dari unsur-unsur sosial masyarakat tertentu. 

                                                             
1
 Soekanto, Soerjono. Sosiologi suatu pengantar. 1974. Jakarta. Universitas Indonesia. Hlm 30 
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Permasalahan selanjutnya dari perubahan sosial tersebut diatas adalah 

modernisasi. Modernisasi merupakan persoalan-persoalan yang berhubungan erat 

dengan pembagian kerja. Awal proses modernisasi biasanya ialah industralisasi dan 

pudarnya nilai dan norma adat yang sudah melekat dalam masyarakat tradisonal. 

Modernisasi dalam prosesnya, pada hakikatnya menggunakan teknologi dan ilmu 

pengetahuan yang berasal dari barat. Modernisasi merupakan bentuk dari perubahan 

sosial yang terarah (directed change) yang didasarkan pada perencanaan. Modernisasi 

biasanya selalu kontradiktif dengan agama ataupun tradisi sehingga tidak jarang 

hubungan keduanya seringkali berujung pada konflik yang berkelanjutan. 

Terinspirasi oleh realita ini, maka masyarakat Sade sebagai bagian integral 

dari komunitas suku Sasak Lombok akan terus berusaha untuk bertahan dalam 

menguatkan eksistensi suku sasak melalui bentuk tangible dan intangible. 

Tangible adalah warisan budaya yang berbentuk benda, seperti : tenun ikat, 

pernak-pernik, gendang beleq, dan rumah adat. Intangible adalah budaya yang 

tidak berbentuk, seperti : tarian, kepercayaan, tradisi pernikahan dan lain-lain. 

Nilai dan sistem budaya tradisional yang bercorak Animistic yang biasa disebut 

dengan kepercayaan dimana masyarakat desa Sade masih memegang teguh 

kepercayaan waktu telu ( waktu tiga, waktu ibadah). Dinamistik yang biasa 

disebut kepercayaan pada benda seperti keris dan benda pusaka lainnya. Dampak 

dalam berbagai tantangan globalisasi dengan berbagai konsekuensinya, 

masyarakat Sasak Sade memiliki adat budaya dan tradisi ritual yang disebut 

dengan “Ritual Mole-monte”.
2
 Didalam ritual Mole-monte ini terdapat nilai-nilai 

filososif religious yang dapat dijadikan salah satu refrensi dalam pembentukan 

                                                             
2
 Kurdap Selake, Mengenal Budaya dan Adat Istiadat Komunitas Suku Sasak di Desa Tradisional 

Sade. ( Mataram: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, 2011), hlm 1-2 
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karakter etika dan moral masyarakat agar tidak mudah rapuh, hanya dan 

terdegradasi oleh budaya-budaya barat yang notabenenya sangat westernisatif. 

Bahkan sampai saat ini masyarakat Sasak Sade terbukti tetap dalam 

komitmen kultural ke-Sasakannya. Sehingga, banyak orang menganggap bahwa 

salah satu potret kehidupan masyarakat Sasak tempo dulu dapat dijumpai di 

kampung Sasak Sade. Hal inilah yang kemudian menjadi stimulasi atau daya tarik 

tersendiri bagi orang luar untuk berkunjung dan menikmati suasana alam yang 

masih sangat jernih dan alami. 

Seiring dengan meningkatnya pengunjung atau wisatawan yang tertarik ke 

desa Adat Sade maka oleh pemerintah setempat, desa Sade resmi dijadikan 

sebagai “Desa Wisata Budaya” pada tahun 1989.
3
 Perbedaan antara SK Gubernur 

nomer 2 tahun 1989 penetapan 15 kawasan pariwisata sedangkan Peraturan 

Daerah nomor 3 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja organisasi perangkat 

daerah kabupaten Lombok Tengah yang ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati 

nomor 28 tahun 2008 tentang rincian Tugas pokok dan Fungsi dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini disatu sisi memberikan 

dampak positif kepada masyarakat Sasak Sade untuk mengelola aset kultural 

sebagai penopang sosial-ekonomi. Terbukti bahwa masyarakat Sasak Sade sudah 

gencar melalukan usaha ekonomi kreatif dengan menjual tenun, aksesoris khas 

Sade, makanan khas Sade dan usaha-usaha lainnya sebagai upaya untuk menarik 

perhatian para orang luar atau wisatawan-wisatawan yang berkunjung. Bahkan 

untuk konteks Sasak Sade saat ini, teknologi seperti : handphone, televisi, internet 

sudah menjadi instrument paling primer dalam meningkatkan dan 

                                                             
3
 Wawancara dengan Kurdap Selake selaku Kadus Sade di Desa Sade. Pada tanggal 9 November 

2016 
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mengembangkan aset kapitalnya. Namun, disisi lain keadaan tersebut sangat 

potensial dalam mengancam ketahanan budaya atau tradisi di masyarakat Sasak 

Sade oleh karena masuknya budaya-budaya baru secara tidak langsung 

ditransformasi melalui dari oleh interaksi sosial wisatawan. Disadari ataupun tidak 

proses interaksi sosial tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

perubahan suatu tatanan individu maupun kelompok. Bahkan seringkali akan 

berdampak pada terjadinya perubahan sosial khususnya perubahan dalam kondisi-

kondisi sosial primer misalnya, kondisi ekonomi, teknologi, geografis, ataupun 

biologis
4
 sebagai dampak dari dinamika modernisasi yang terjadi ditengah 

masyarakat Sasak Sade. Modernitas juga seringkali dibandingkan dan di 

kontraskan dengan masyarakat tradisional, seperti Durkheim mengontraskan 

antara soliaritas mekanik dan organic. Modernitas merupakan perubahan 

hubungan emosional face to face kearah hubungan impersonal. Dari sisi ekonomi, 

modernitas identik dengan ekonomi yang di dukung modal aktivitas 

individualistik dan pekerjaan yang terspesialisasi.
5
 

Sistem tradisional ataupun sistem keyakinan dalam masyarakat Sade harus 

rela disingkirkan demi mencapai rasionalitas tujuannya (sosial-ekonomi). Sasak 

Sade sebagai bagian dari objek wisata lambat laun akan terdegradasi baik secara 

paradigma, sosial, agama dan budaya seiring dengan berkembangnya rasionalitas 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada pergeseran nilai yang akan terjadi oleh 

karena proyek modernisasi yang masuk didalam masyarakat Sade. Degradasi atau 

pergeseran nilai yang dimaksud bias berbentuk perubahan dalam memandang 

                                                             
4
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Cetakan ketiga puluh empat, ( Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002) hlm 306 
5
 Sindung Hargyanto, Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Postmodern, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media,2015), hlm 249 
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sesuatu, perubahan sikap ataupun perubahan universal lainnya. Masyarakat luar 

tidak lagi memandang Sade sebagai sebuah komunitas Sasak yang masih alami 

dan penuh dengan nilai-nilai filosofis yang tinggi melainkan mereka yang 

berkunjung lebih tertarik dengan industrialisasi, membeli kain tenun, aksesoris. 

 Promosi yang dilakukan pemerintah pada saat ini telah membangun 

program “Visit Lombok Sumbawa 2012”.
6
 Untuk mengembangkan daerah 

kepariwisataan daerah. Strategi atau peran pemerintah sangat berpengaruh dalam 

upaya melindungi kelestarian budaya Suku Sasak.Untuk mempertahankan nilai-

nilai budaya lokal dalam konteks Pemerintahan Daerah, maka disebutkan dalam 

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 Desa adalah desa dan desa 

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
7
 

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

telah menunjuk desa Sade sebagai desa Wisata Budaya sesuai Surat Keputusan 

(SK) Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 2 tahun 1989 tentang penetapan 15 

kawasan pariwisata. Penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata budaya. 

Dalam Peraturan daerah No.7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

tahun (2011-2031) Kabupaten Lombok Tengah pada Bab V (Rencana Pola Ruang 

Wilayah) mengenai cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang terdapat di 

                                                             
6
Dikutip dari http://visitlomboksumbawa.com/diakses pada hari jumat 25 November 2016, 1:25 

am 
7
 Said, Mas’ud. ML. Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia. UMM Press, Malang. 2005. Hal 54 

http://visitlomboksumbawa.com/
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Kabupaten Lombok Tengah. Dalam pasal 21 ayat (1) huruf d no.4 tentang rencana 

pengelolaan kawasan cagar budaya Desa tradisional Sade dan tradisional Nde di 

Kecamatan Pujut. Pasal 30 ayat (3) tentang kawasan objek wisata sejarah 

sebagaimana yang dimaksud meliputi perkampungan tradisional di Kecamatan 

Pujut, masjid kuno di Kecamatan Pujut, Kopang, Praya Tengah, Janapria, Batu 

Kliang, Praya Timur, dan Praya. Pasal 54 ayat (2) tentang ketentuan umum 

peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut : 

a. Melarang aktivitas yang dapat merusak atau terganggunya kondisi dan 

karakteristik kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan (termasuk kawasan 

cagar budaya terbangun) dan mengatur pengelolaannya.  

b. Pengamanan dan menjaga pelestarian dari berbagai bentuk baik oleh kegiatan 

manusia maupun alam. 

c. Pemerintah daerah mengumumkan kepada seluruh pelaku pembangunan 

tentang lokasi dan luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. 

Dalam program atau kegiatan Desa Sade, adapun peran pemerintah seperti 

lembaga Terune Sakti yaitu nama kelompok dari PNPM ikut serta dalam 

mengembangkan pariwisata di Dusun Sade. Bentuk bantuan yang diberikan 

PNPM berupa uang tunai yang telah diperoleh Dusun Sade pada tahun 

2009.Adapun jenis paket kegiatan PNPM Mandiri tahap I di Dusun Sade 

yaitu, Pembuatan kesekretariatan, Rehabilitasi Lumbung Padi (Alang) sebanyak 4 

buah, Rehabilitasi Rumah Adat (Bale Tani) sebanyak 2 buah, Pembelian Alat-Alat 

Gamelan (kesenian), Pelatihan atau Pembinaan Kelompok, Pembuatan Plank 

(papan) Kelompok, dan Pengadministrasian (pelaporan). 
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 Menurut A.W. Widjaja mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang 

dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu 

yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, 

Mengenai pelestarian budaya Prof. Chaedar Alwasilah mengatakan adanya tiga 

langkah, yaitu: (1) pemahaman untuk menimbulkan kesadaran, (2) perencanaan 

secara kolektif, dan (2) pembangkitan kreatifitas kebudyaaan. Pelestarian adalah 

sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang 

mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal yang dilestarikan. Maka 

dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi atapun teknik yang 

didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing.
8
 

Mengenai proses kebudayaan dan strategi atau pola yang digunakannya, perlu 

untuk merujuk pada pengertian kebudayaan yang diajukan oleh Prof. Dr. C.A. van 

Peursen, berikut ini: Kebudayaan sebetulnya bukan suatu kata benda, melainkan 

suatu kata kerja. Atau dengan lain perkataan, kebudayaan adalah karya kita sendiri, 

tanggung jawab kita sendiri. Demikian kebudayaan dilukiskan secara fungsionil, 

yaitu sebagai suatu relasi terhadap rencana hidup kita sendiri. Kebudayaan lalu 

nampak sebagai suatu proses belajar raksasa yang sedang dijalankan oleh umat 

manusia. Kebudayaan tidak terlaksana di luar sendiri, maka kita (manusia) sendirilah 

yang harus menemukan suatu strategi kebudayaan. Termasuk dalam proses 

melestarikan kebudayaan. Proses melestarikan kebudayaan itu adalah pada 

hakekatnya akan mengarah kepada perilaku kebudayaan dengan sendirinya, jika 

dilakukan secara terus menerus dan dalam kurun waktu tertentu.
9
 

                                                             
8
Ranjabar, Jacobus. 2013. Sistem Sosial Budaya Indonesia. Bogor : Ghalia Indonesia. Hlm 115 

9
 Peursen, C. 1988. Strategi kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius,  
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Perencanaan merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang meliputi 

rencana dan pelaksanaan yang mengandung unsur-unsur yang berorientasi pada 

masa depan, kontinuitas, dan fleksibilitas serta dapat dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan, sehingga ada keserasian antara perencanaan dan pelaksanaan 

serta pelaporan dan evaluasi dalam proses perencanaan Widjaya
10

.  

Pelaksanaan pada tingkat nasional mempertimbangkan aspek: pentahapan, 

strategi jangka pendek, menengah dan strategi jangka panjang. Perencanaan 

pariwisata tingkat wilayah, memfokuskan pada: kebijakan wilayah yang terdiri 

dari beberapa provinsi, rencana tata ruang wilayah yang mencakup jaringan 

transpotasi intra dan antar wilayah, lokasi pengembangan kawasan wisata dan 

jenis serta lokasi sumber daya wisata dan daya tariknya, perencanaan tingkat 

provinsi, memfokuskan pada: kebijakan pengembangan pariwisata tingkat 

provinsi yang disesuaikan dengan pembangunan daerah, rencana struktur tata 

ruang provinsi yang mencakup jaringan transportasi intra dan antar provinsi 

sampai ke daya tarik wisata utama, penentuan pintu gerbang ke daya tarik wisata 

utama dan kebutuhan fasilitas pendukung, perencanaan kawasan pengembangan 

pariwisata, memfokuskan pada: penentuan lokasi daya tarik wisata termasuk 

kawasan konservasi, arahan lokasi hotel dan akomodasi lainnya, pertokoan, 

tempat rekreasi, sistem jaringan transportasi, terminal dan prasarana pendukung 

lainnya.  

Perencanaan dari atas ke bawah (Top Down) adalah pendekatan 

perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana 

rinci. Rencana rinci yang berada di "bawah" adalah penjabaran rencana induk 

                                                             
10

Ibid hlm 39 
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yang berada di "atas". Pendekatan perencanaan sektoral acapkali ditunjuk sebagai 

pendekatan perencanaan dari atas ke bawah, karena target yang ditentukan secara 

nasional dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di berbagai daerah di seluruh 

Indonesia yang mengacu kepada pencapaian target nasional tersebut. Pada tahap 

awal pembangunan, pendekatan perencanaan ini lebih dominan, terutama karena 

masih serba terbatasnya sumber daya pembangunan yang tersedia. 

Pada prakteknya pelestarian budaya suku Sasak di desa Sade sudah 

berjalan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kurdap Selake,“kami masyarakat 

dusun Sade berdiri sendiri nak, semua kegiatan yang kami kembangkan juga itu 

murni hasil usaha nenek moyang kami, baik dari budaya, tenun ikat dan pernak-

pernik yang kami buat dari tulang-tulang hewan dan bebatuan itu semua 

merupakan peninggalan para pendahulu kami dan sudah tugas kami menjaga dan 

memeliharanya, karena itu semua akan kembali manfaatnya buat masyarakat di 

sini”.
11

 

Dalam setiap tahapan pembangunan sampai dengan pemantauan dan 

evaluasi, masyarakat setempat dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan untuk 

berpartisipasi karena tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kualitas hidup masyarakat. Sedangkan dari pemerintah sendiri masih belum 

berjalan optimal hal ini di karenakan kurangnya pemberdayaan kepada 

masyarakat. Faktor kendala lainnya yaitu minimnya SDM (Sumber Daya 

Manusia) dibidang pariwisata dan perokonomian yang masih rendah, masyarakat 

Desa Sade sangat bergantung pada jumlah wisatawan yang berkunjung sebagai 

pendapatan terbesar mereka. Diakui oleh masyarakat desa Sade bahwa pendapatan 

                                                             
11

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Kurdap Selake. Masyarakat Desa Sade yang berdomisili 

di Desa Sade, pada tanggal 29 November 2016. 
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mereka tidaklah menentu tergantung dari banyaknya jumlah wisatawan yang 

berkunjung ke desa ini.  Adanya regulasi baru yang menempatkan pemerintah 

desa sebagai institusi yang memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya 

sendiri. Hak tersebut tentu membuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus 

membangun komunikasi terkait rencana pemerintah daerah yang ingin 

menjadikan desa Sade sebagai desa wisata budaya. 

Adanya masalah tersebut membuat peneliti ingin mengetahui strategi yang 

ingin digunakan Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Lombok tengah 

berkaitan dengan menjaga budaya suku sasak di desa Sade. Sehingga peneliti 

dalam penelitian mengangkat judul “Strategi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Dalam Menjaga Kelestarian Budaya Suku Sasak Berbasis 

Pariwisata di Desa Sade Kabupaten Lombok Tengah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian maka dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjaga 

kelestarian budaya suku Sasak berbasis pariwisata di desa Sade 

Kabupaten Lombok Tengah ? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

menjaga kelestarian budaya suku Sasak berbasis pariwisata di Desa Sade 

Kabupaten Lombok Tengah ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dilakukannya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

menjaga kelestarian budaya suku Sasak berbasis pariwisata di desa 

Sade Kabupaten Lombok Tengah. 

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjaga kelestarian budaya suku 

Sasak berbasis pariwisata di desa Sade Kabupaten Lombok Tengah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah di 

uraikan di atas, juga di harapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun bahan 

referensi dalam perumusan dan pengembangan konsep strategi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dalam Menjaga Kelestarian Budaya suku 

Sasak di desa Sade Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus juga sebagai 

bahan informasi dalam rangka menambah wawasan bagi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah yang 

bisa di jadikan pijakan dalam menentukan suatu pendapat dan 
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strateginya dalam menjaga budaya suku Sasak di desa Sade. Selain itu 

dapat di sumbangan pemikiran dalam melaksanakan strategi Dinas 

dengan surat keputusan bahwa desa Sade sebagai desa wisata Budaya 

suku Sasak Lombok Tengah. 

 

E. Definisi Konsep Dan Operasional 

1. Definisi Konsep 

Definisi konsep bersandar pada tema penelitian dan latar belakang 

masalah, maka dapat di temukan konsep yang perlu di definisikan dengan 

tujuan agar peneliti dan pembaca memiliki kesamaan persepsi dan 

pemahaman. Dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang perlu untuk di 

definisikan antara lain adalah : 

a. Pengertian Strategi  

Menurut Quinn mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau 

rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-

kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu 

kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan 

membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki 

perusahaan atau pun organisasi menjadi suatu bentuk yang unik dan 

dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan 

internal dan kelemahan, antisipasi perubahan dalam lingkungan.
12
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Menurut Panji Anoraga, Strategi adalah penetapan sasaran dan 

tujuan jangka panjang sebuah organisasi pemerintah, dan arah tindakan 

serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan 

tujuan dari suatu organisasi pemerintah itu.
13

 Strategi dapat didefiniskan 

sebagai penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah 

organisasi pemerintah, dan penerimaan dari serangkaian tindakan 

alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

tujuan tersebut.  

Dengan demikian, Strategi merupakan sasaran atau tujuan yang 

ingin di capai baik dari segi organisasi pemerintahan baik instansi atau 

lembaga, ataupun organisasi non pemerintah untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Pentingnya strategi dalam perencanaan sebuah 

kegiatan dapat mengatur terlaksananya kegiatan sehingga dapat 

membantu dalam proses atau berjalannya kegiatan tersebut. 

Strategi diperlukan agar perencanaan dapat dilaksanakan secara 

praktis dan spesifik mungkin, maka di dalamnya harus tercakup 

pertimbangan dan penyesuaian terhadap reaksi-reaksi orang dan pihak 

yang dipengaruhi dalam kegiatan tersebut. Dalam hal yang demikian 

diperlukan suatu strategi yang dapat membantu perencanaan yang telah 

di buat. 

b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  

Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam sektor 

menjaga kelestarian budaya suku Sasak contohnya mengoptimalkan 
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fasilitasi pengelolaan kebudayaan dan daya tarik wisata dalam 

mengantisipasi kerusakan berbagai daya tarik wisata. Menumbuh 

kembangkan nilai budaya lokal untuk mengantisipasi pengaruh 

globalisasi yang negatif. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah 

terhadap ciri khas Kebudayaan dan Pariwisata dalam memfasilitasi 

pengelolaan daya tarik wisata budaya suku sasak. Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata merupakan sebuah lembaga teknis daerah yang 

merupakan unsur penunjang pemerintah yang di kepalai oleh seorang 

kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati 

memalui seketaris daerah melalui peraturan Bupati Lombok Tengah 

Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tupoksi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata. 

c. Pelestarian Budaya Lokal 

Mengenai pelestarian budaya lokal, Jacobus Ranjabar 

mengemukakan bahwa pelestarian norma lama bangsa ( budaya Lokal 

) adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional 

dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes, 

dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang 

selalu berubah dan berkembang.
14

 

Upaya pelestarian budaya sebagai asset jati diri dan identitas 

sebuah masyarakat di dalam suatu komunitas seni budaya menjadi 

bagian yang penting ketika mulai dirasakan semakin kuatnya arus 

globalisasi yang berwajah modernisasi ini. Pembangunan sektor 
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budaya selanjutnya juga akan menjadi bagian yang integral dengan 

sektor yang lain untuk mewujudkan kondisi yang kondusif di tengah 

masyarakat.
15

 

d. Suku Sasak 

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu daerah Tingkat 

II di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Daerah ini terdapat sebuah 

kawasan Budaya Suku Sasak yang masih menjaga Kultur Budaya Asli 

Suku Sasak. Kawasan tersebut ialah Desa Sade yang terletak di Desa 

Rembitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah kira-kira 30km dari kota 

Mataram. 

Selain wisata pantai di Lombok terdapat desa wisata budaya 

yang masih menjaga kultur budaya asli suku sasak yang masih di jaga 

kelestaraian budayanya. Budaya yang ada di desa budaya suku Sasak 

ini antara lain :  

Rumah adat, Rumah-rumah di desa ini terbuat dari bambu dan 

kayu serta atap dari bahanijuk dan jerami. Selain bahan bangunan, 

bentuk rumah-rumah ini juga sangat unik,kita dapat melihat struktur 

atap yang membentuk khas dan tinggi.  

Tradisi Pernikahan Sasak Contoh budaya Sasak lainnya 

nampak pada acara nyongkolan, yakni salah satu rangkaian dari 

upacara pernikahan. Nyongkolan berupa arak-arakan rombongan 

pengantin dari rumah mempelai pria menuju rumah pengantin wanita. 

Rombongan pengantin ini akan diiringi dengan tabuhan musik 
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tradisional Sasak yang disebut Gendang Beleq. Proses ini biasanya 

dilakukan menjelang sore pada hari Sabtu dan Minggu. 

Adapun tetabuhan Gendang Beleq dimaksudkan agar iring-

iringan menarik perhatian masyarakat sehingga tujuan nyongkolan 

tercapai yakni memperkenalkan pasangan pengantin kepada 

masyarakat sekitar. Selain itu, Gendang Beleq juga berfungsi untuk 

mengiringi acara ngurisang (potong rambut bayi), ngitanang 

(sunatan), begawe beleq (upacara besar), ataupun untuk acara festival 

seperti ulang tahun kota atau provinsi. Sedangkan di zaman dulu, 

Gendang Beleq berfungsi sebagai musik perang yang mengiringi 

ksatria Lombok saat berangkat atau pulang dari medan laga. 

Gendang Beleq,Gendang Beleq merupakan salah satu kesenian 

tradisional yang telah sangat lama berkembang dan dikenal dengan 

baik oleh masyarakat suku Sasak. Dalam perjalanannya, kesenian 

tradisional Gendang Bedeq telah mengalami pasang surut 

perkembangan. Bahkan, dengan perkembangan yang sangat pesat 

pada akhir-akhir ini, kesenian tradisional Gendang Beleq telah tumbuh 

kembali menjadi kesenian yang sangat populer pada seluruh lapisan 

masyarakat suku Sasak. Kesenian Gendang Beleq telah hadir dengan 

fungsi  sebagai pelengkap kebudayaan serta menjadi salah satu sarana 

pengungkap makna-makna luhur kebudayaan. Pada sisi lain,  kesenian 

Gendang Beleq memiliki potensi yang sangat besar sebagai media 

pendidikan bagi masyarakat dan sebagi salah satu sumber devisa bagi 

negara yang dengan sendirinya dapat pula meningkatkan  taraf  hidup 
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para seniman pendukungnya. Nama kesenian Gendang Beleq diambil 

dari salah satu alat musik yang digunakan yaitu dua buah gendang 

berukuran besar dan panjang. Bentuk kesenian tradisional Gendang 

Beleq  yang kita temukan dewasa ini merupakan perkembangan 

bentuk karena pengaruh kesenian Bali yaitu Tawaq-Tawaq. Perubahan 

bentuk kesenian ini pertama kali terjadi sekitar tahun 1800 M, ketika 

Anak Agung Gede Ngurang Karang Asem memerintah di gumi Sasak. 

Seni Bela Diri Perisaian, 
16

Kesenian tradisional Sasak yang 

cukup banyak mendapat sorotan adalah budaya Perisaian. Walaupun 

pada zaman dulu perisaian digunakan sebagai tarian pemanggil hujan, 

sekarang perisaian telah berkembang menjadi sebuah permainan 

rakyat yang terorganisir dalam bentuk event perlombaan yang 

diselenggarakan dari tingkat desa, hingga kabupaten. Seni bela diri ini 

menggunakan penjalin (rotan) sebagai senjata dan ende (perisai) yang 

terbuat dari kulit rusa atau sapi. Pemainnya disebut pepadu, terdiri dari 

dua orang remaja atau dewasa yang kemudian beradu keterampilan. 

Tanda kemenangan atas lawan dari seorang pepadu adalah apabila 

berhasil memukul lawan dibagian kepala hingga bocor (meneteskan 

darah)
17

. 

e. Perubahan Sosial Budaya 

Pada dasarnya setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini 

dalam hidupnya dapat di pastikan, akan mengalami apa yang 

dinamakan dengan perubahan-perubahan. Adanya perubahan-
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perubahan tersebut akan dapat diketahui bila kita melakukan suatu 

perbandingan dengan menelaah suatu masyarakat pada masa tertentu 

yang kemudian kita bandingkan dengan keadaan masyarakat pada 

waktu yang lampau. Perubahan- perubahan yang terjadi di masyarakat 

pada dasarnya merupakan suatu proses yang terus menerus, ini berarti 

bahwa setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami 

perubahan-perubahan. Tetapi perubahan yang terjadi antara 

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak selalu sama. 

Hal ini dikarenakan adanya suatu masyarakat yang mengalami 

perubahan yang lebih cepat bila dibandingkan dengan masyarakat 

lainnya. Disamping itu ada juga perubahan-perubahan yang prosesnya 

lambat dan perubahan yang berlangsung dengan cepat. 

Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat pada 

umumnya menyangkut hal yang kompleks. Oleh karena itu, Alvin L. 

Bertran menyatakan bahwa perubahan sosial pada dasarnya untuk dapat 

diterangkan dan berpegang teguh pada faktor yang tunggal. Menurut 

Robin Williams bahwa pendapat dari faham diterminisme monofaktor 

kini sudah ketinggalan zaman dan ilmu sosiologi modern tidak akan 

menggunakan interpretasi-interpretasi sepihak yang mengatakan bahwa 

perubahan itu hanya disebabkan oleh satu faktor saja.
18

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial 

adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat yang 

mencangkup perubahan dalam aspek-aspek struktur dari suatu 

masyarakat, ataupun karena terjadinya perubahan dari faktor 
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lingkungan, karena berubahnya komposisi penduduk, keadaan 

geografis,serta berubahnya sistem hubungan sosial,maupun perubahan 

pada lembaga kemasyarakatan. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu unsur yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variable, untuk mengukur variable dapat 

dilihat melalui indikator yang ada antara lain : 

a. Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjaga 

kelestarian budaya suku Sasak berbasis pariwisata di desa Sade 

Kabupaten Lombok Tengah 

1. Dasar Peraturan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Daerah dan 

SK Gubenur no.2 Tahun 1989 Tentang Pelestarian Budaya di 

Desa Sade 

2. Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelestarian Budaya 

di Desa Sade  

3. Peran Pemerintah Dalam Memfasilitas Sarana dan Prasarana di 

Desa Sade 

4. Monitoring dan Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Terhadap Pelestarian Budaya Berbasis Pariwisata di Desa Sade 

5. Pengenalan Potensi Nilai Budaya Yang Ada di Desa Sade 

6. Peran Serta Masyarakat Desa Sade Dalam Upaya Melestarikan 

Budaya Suku Sasak 

b. Hambatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok 

Tengah dalam menjaga kelestarian budaya suku Sasak berbasis 

pariwisata di desa Sade. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian tentang Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

dalam Menjaga Kelestarian Budaya suku Sasak berbasis Pariwisata di desa 

Sade dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan menjelaskan mengenai strategi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dalam Menjaga Kelestarian Budaya Suku 

Sasak Berbasis Pariwisata di desa Sade. Metode deskriptif adalah suatu 

metode dalam peneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang.
19

 Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di 

selidiki. Penelitian deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat, 

termasuk didalam tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-

situasi tertentu, antara lain tentang hubungan, kegiatan –kegiatan, sikap-

sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-

pengaruh dari suatu fenomena. 

2. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh sebagai hasil pengumpulan 

sendiri, untuk kemudian disiarkan langsung.
20

 Data tersebut dapat berupa 

data (catatan) penelitian dari hasil observasi dan data hasil wawancara 
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dengan subyek penelitian. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari 

observasi dan wawancara secara langsung dengan informan di lingkungan 

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah serta 

catatan lapang peneliti selama penelitian.  

b. Data Sekunder 

Data Sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, data atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan 

yang tidak dipublikasikan. Data Sekunder merupakan data pendukung dari 

data primer 
21

,  yang dapat berupa buku-buku, arsip, internet, dan laporan-

laporan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok 

Tengah. 

3. Teknik pengumpulan data  

a. Observasi 

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai 

pengamatan,meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indra.
22

 Jadi dalam penelitian ini observasi 

langsung dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lombok Tengah. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara 

langsung kepada peneliti apa saja yang akan di observasi tentang perihal 

yang akan diteliti sehingga peneliti mengetahui secara mendalam tentang 

Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah 

dalam Menjaga Kelestarian Budaya suku Sasak Berbasis Pariwisata di 

desa Sade. 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, 

metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data 

dan arsip-arsip yang sudah ada.
23

 Studi dokumentasi dilakukan untuk 

memperkuat bukti data dan arsip yang diperoleh dilapangan dan mendapat 

gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumen 

lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh yang bersangkutan. 

c. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan sebuah 

dialog yang dilakukan oleh peneliti langsung kepada informan atau pihak 

yang berkompeten dalam suatu permasalahan.
24

 Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada kepala dan staf 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah tentang 

strategi dan promosi menjaga kelestarian budaya suku Sasak, ketua adat 

dan kepala desa Sade tentang hasil strategi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata, dan 2 tokoh masyarakat desa Sade tentang dampak yang di 

hasilkan dari strategi dan promosi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ditujukan untuk 

memperoleh data yang diinginkan terkait dengan penelitian ini. 

4. Subyek penelitian  

Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini : 

a. Kepala dan Staf Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Lombok 

Tengah 
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b. Ketua adat Sasak dan Kepala desa Sade Kabupaten Lombok Tengah 

c. 2 tokoh masyarakat desa Sade 

5. Lokasi penelitian 

 Dalam penelitian yang berjudul Strategi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dalam Menjaga Kelestarian Budaya 

Suku Sasak Berbasis Pariwisata di Desa Sade, peneliti akan melaksanakan 

penelitian di kantor Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Lombok 

Tengah, Jalan Ahmad Yani No. 2 Praya 83511 dan desa Sade Kabupaten 

Lombok Tengah. 

6. Analisis data 

 Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap 

selanjutnya yang harus dilalui adalah tahap analisa data. Analisa data ini 

sangatlah penting dalam menunjang penelitian, karena data tersebut akan 

mengarahkan peneliti untuk menyimpulkan kebenaran semua masalah yang 

telah diberikan dalam proposal.
25

 Berdasarkan hal tersebut dikemukakan 

bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola dan memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  
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Berikut model gambar dalam analisis data : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Analisis Data Model Interaktif Miles & Hubeman  

 Sumber      :  Emzi (2010) 

a. Pengumpulan data  

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dilokasi studi dengan 

melakukan observasi wawancara mendalam dan mencatat dokumen dengan 

menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan menentukan 

fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. 

Peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung pada kepala 

Dinas dan kepala desa Sade untuk mendapatkan data yang diinginkan dalam 

penelitian tentang Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjaga 

budaya suku Sasak di desa Sade Kabupaten Lombok Tengah. 

b. Reduksi data  

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan 

dan abstraksi data kasar dalam field note, data yang di peroleh dari Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah akan di pilah-pilah 

sesuai dengan rumusan masalah penelitian sehingga akan memberikan 

Pengumpulan  

Data 

Reduksi 

Data  Kesimpulan-

kesimpulan : 

penarikan kesimpulan 

Penyajian 
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gambaran yang lebih jelas dalam memfokuskan pada hal-hal penting yang 

relevan sehingga akan mempermudah dalam penyajian data.  

c. Sajian Data ( Display Data ) 

Sajian Data (Display Data) adalah suatu rangkaian organisasi,informasi 

yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dalam proses ini antara 

lain dilakukan pembuatan matrik, gambar/skema, jaringan kerja keterkaitan 

kegiatan maupun tabel. Kesemuan yaitu dirancang untuk merakit informasi 

secara teratur agar mudah dilihat serta dimengerti secara kompak. Penyajian 

data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman peneliti dan menjawab 

mengenai bagaimana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

menjaga budaya suku Sasak di desa Sade Kabupaten Lombok Tengah. Pada 

langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi 

informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertulis. Proses 

penyajian data dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan 

antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang 

perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. 

d.  Pengambilan Kesimpulan (conclution drawing) 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian untuk menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Sehingga setelah data yang diperoleh 

tentang Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjaga kelestarian 

budaya suku Sasak berbasis pariwisata di desa Sade Kabupaten Lombok Tengah 

disajikan dalam bentuk uraian untuk menjawab rumusan masalah, maka selanjutnya 

akan disimpulkan. Melalui penarikan kesimpulan,temuan baru dalam penelitian 

yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelimnya tidak jelas akan 

menjadi jelas setelah diteliti. 
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Berdasarkan analisis interactive model, kegiatan pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan proses 

siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, 

berulang, dan terus menerus. Dengan demikian reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berueutan 

sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul. 


