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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

taufikNya sebagai kekuatan utama bagi penyelesaian rangkaian penelitian 

yang berjudul “Peta Budaya Untuk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten 

Bima” ini. Tanpa ini, tidak munkin rasanya tim peneliti bisa menyelesaian 

penelitain dengan prosedur yang ketat dalam waktu yang sangat singkat. 

Penelitain mengenai praktik budaya beserta aspek-aspek lingkungan 

yang menyertainya merupakan kebutuhan untuk menjadi acuan bagi 

pengembang sosial-ekomoni, yaitu perubahan perilaku dan taraf hidup 

masyarakat melalui pariiwisata. Selama ini aspek budaya kurang mendapat 

sentuhan dalam pembangunan kepariwisataan karena sebab yang kompleks, 

seperti kurangnya pemahaman mengenai aspek-aspek budaya yang 

berkembang di tengah masyarakat di mana pariwisata dikembangkan. 

Akhirnya, dalam perencanaan dan implementasi program-program 

kepariwisataan, aspek budaya terlupakan bahkan justru menjadi korban 

peminggiran. Padahal, kekayaan yang dikandung oleh budaya berpotensi 

menjadi unsur pariwisata dengan paradigma baru, katakanlah pariwisata 

berbasis budaya.  

Peneltian ini lahir dari sebuah keprihatinan terhadap fenomena 

peminggiran tersebut, dan lahir dari upaya untuk menghadirkan kembali 

kesadaran kita semua mengenai kekayaan budaya yang bisa dikembangkan 

menjadi ruang publik, menjadi milik bersama dan dinikmati bersama.  

Hasilnya, berupa narasi, deskripsi, dan kajian pengembangannya, diharapkan 

bisa memicu visi dan rancang bangun pariwisata daerah menjadi lebih ramah 

budaya, bahkan menjadikan budaya sebagai bahan baku utamanya, juga 

budaya sebagai orientasinya.  
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Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu merealisasikan 

penelitian sehingga menjadi sebuah dokumen ilmiah yang bisa didesiminasi 

dan ditransformasikan dalam berbagai bentuk pengetahuan. Di antara pihak-

pihak berhak untuk disampaikan apresiasi yang tinggi adalah: 

1. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Bima beserta seluruh jajarannya sebagai pihak yang telah memfasilitasi 

secara penuh penelitian ini. 

2. Masyarakat dan budayawan yang ada di Kecamatan Sanggar  yang 

berkenan sebagai narasumber, yang telah membagi informasi dan 

pengetahuan mereka sehingga memungkinkan potensi budaya tergali 

dengan baik.  

3. Para keturunan Raja Sanggar yang memberikan atensi yang besar bagi 

penelitian ini dengan mencurahkan apa yang pengetahuan mereka 

tentang seluk-beluk masyarakat Sanggar masa lampau dan sekarang. 

4. Camat Sanggar dan Kepala-kepala Desa di Kecamatan Sanggar yang 

telah memberikan sambutan hangat bagi tim penelitian ini. 

5. Para seserta Focus Group Discussion, baik yang dilangsungkan di 

Sanggar maupun yang dilangsungkan di kantor Bappeda Kabupaten 

Bima, yang telah memberikan masukan yang konstruktif bagi temuan 

penelitian ini. 

6. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini. 

Akhirnya, permohonan saran dan kritikan harus pula kami sampaiakan 

demi perbaikan penelitian ini, baik dari segi data, metode, proses, dan 

penyajian hasil penelitian ini, sehingga benar-benar bisa dibaca dan dicerna 

dengan baik oleh berbagai pihak. Semoga penelitian ini bermanfaat adanya. 

 

Mataram, 12 Desember 2017. 

Tim Peneliti   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mengapa Budaya? Budaya selalu dipandang sebagai dimensi 

kehidupan yang kompleks, seringkali abstrak, simbolik, kadang sakral 

dan sulit dinalar. Karena itu kurang mendapat tempat dalam proses 

pembangunan dengan paradigma positivistik seperti dewasa ini. Padahal 

kebudayaan, sebagai identitas masyarakat yang merangkum norma-

norma dan menjadi acuan dalam kehidupan sosial, dapat berfungsi 

sebagai modal sosial-ekonomi dan ketahanan masyarakat. Dalam 

pengelolaan pembangunan, aspek budaya dianggap bukan simpul utama 

yang menjadi indikator capaian pembangunan dan kualitas manusia. 

Ukuran-ukuran kualitas pembangunan selalu bersifat material, meskipun 

itu semata-mata artifisial, tidak substansif (Wahid, 2017: xvi). 

Persoalan marjinalisasi budaya juga tercermin dalam dinamika 

berkebudayaan di kalangan masyarakat Kabupaten Bima, Nusa Tenggara 

Barat. Budaya lokal semakin terpinggirkan dan tergerus nilainya dari hari 

ke hari, menghasilkan proses sosial yang tidak produktif seperti konflik 

yang berkempanjagan dan bertubi-tubi. Hal ini terutama akibat abainya 

semua pihak terhadap upaya konservasi dan pengembangan budaya 

lokal. Abai itu bisa saja bukan disengaja, melainkan semata karena 

masalah kurangnya pengetahuan akan kekuatan budaya atau kearifan 

lokal. Juga karena minimnya dokumen, data, dan kajian ilmiah mengenai 

perkembangan budaya lokal yang bisa diakses dan diacu oleh pemerintah 

dalam pengembangan masyarakat melalui sektor tertentu, pariwisata 

misalnya. 

Keterlibatan atau dukungan masyarakat dalam pariwisata adalah 

faktor kunci (Munir, 2016: 179). Community involvement itu berarti 

pelibatan kebudayaan sebagai basis sekaligus orientasi. Artinya, budaya 
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yang dianut oleh suatu masyarakat diberi tempat yang luas untuk 

berdialektika dengan konteks yang lebih luas sehingga pada gilirannya 

melahirkan kedewasan dan kekayaan budaya. Pada saat itulah 

produktifitas sosial meningkat dan daya tarik lingkungan sosial menjadi 

kuat. Pada titik ini industri pariwisata bergerak dengan modal dari dalam 

masyarakat sendiri (from within). 

Argumen di atas menjadi pendorong dilakukannya pemetaan 

potensi budaya sebagai database bagi pengembangan pariwisata dan 

sektor pembangunan yang lain. Identifikasi peristiwa-peristiwa budaya 

dan objek yang menyertainya sangat mendesak sehingga bisa segera 

diacu bagi pengembangan kebudayaan itu sendiri atau bagi 

pengembangan sektor pariwisata dalam rangka mendorong produktivitas 

sosial. Upaya akademis ini juga akan menjadi pedoman bagi pemerintah 

dan segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam upaya 

menjaga identitas lokal sekaligus pengembangan pariwisata secara 

integral tanpa satu terpinggirkan oleh yang lain. Inilah esensi dari 

paradigma baru pembangunan yang mengedepankan prinsip 

keberlanjutan (sustainability). 

Mengapa Sanggar? Penelitian ini difokuskan pada Kecamatan 

Sanggar Kabupaten Bima. Ada tiga alasan mendasar mengapa Sanggar 

menjadi lokus penelitian kali ini, yaitu alasan akademis, strategis, dan 

praktis. Secara akademis terdapat kekosongan literature (literature gap) 

atau referensi tentang Sanggar dan segala keunikannya, baik dari sisi 

sejarah maupun sumber daya sosial budaya yang dimilikinya. Buku 

terbaru yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata berjudul A Piece of Island 

Dana Mbojo: Sebongkah Masa Depan Pariwisata Bima, The Future of 

Bima Tourism (2017), misalnya, sama sekali luput melihat wilayah 

Sanggar. Padahal sebagai salah satu bekas Kerajaan, Sanggar pasti 

memiliki khazanah yang bisa menjadi mercusuar bagi kekayaan dan 

pengenalan kebudayaan di Bima, bahkan untuk konteks lebih luas lagi. 
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Secara strategis, Sanggar memiliki posisi berdekatan (berhadapan) 

dengan tiga titik emas pengembangan pariwisata terintegrasi di pulau 

Sumbawa, dikenal dengan kawasan SAMOTA (Teluk Saleh, Moyo dan 

Tambora). Karena itu, kesiapan mentalitas sosial harus dipastikan 

sebelum nanti menjadi hambatan sosial bagi upaya pembangunan 

wilayah. Juga, di situlah posisi kontributif Kabupaten Bima dalam desain 

kawasan integratif yang digerakkan secara regional maupun nasional. 

Secara praktis, penelitian terfokus ini menjadikan Kecamatan Sanggar 

sebagai representasi dari keluasan wilayah Kabupaten Bima yang tidak 

mungkin tercakup dalam masa penelitian yang singkat. Penelitian 

terfokus dalam satu area seperti ini dihajatkan menjadi prototipe 

penelitian-penelitian selanjutnya yang bersifat mendalam pada wilayah 

lain di wilayah Kabupaten Bima. 

Tujuan dan Kegunaan. Penelitian ini bertujuan menggali dan 

mendata potensi budaya yang dapat ditransformasikan sebagai acuan 

pengembangan sosial-ekonomi, khususnya sektor pariwisata di 

Kabupaten Bima. Hasil penelitian dan temuan, berupa narasi, kajian 

pengembangan, dan rekomendasi, bermanfaat sebagai dokumen 

akademik bagi penyusunan rencana strategik pengembngan pariwisata 

berbabsis budaya di Kabupaten Bima. Paling tidak, deskripsi aspek-

aspek budaya seperti kesenian, arsitektur, pakaian, tradisi, ritual, festival, 

atraksi, kuliner, dan objek fisik atau destinasi menjadi database dan 

acuan bagi segenap stakeholder yang bergerak dalam pengembangan 

budaya dan perubahan sosial. 

Kegiatan. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1) Fieldwork - 18 - 27 November 2017: Turun ke lapangan untuk 

mengidentifikasi potensi budaya yang meliputi tradisi, ritual, artefak, 

seni, dan warisan budaya lainnya (heritage). 2) Desk analysis: 

Membangun konstruksi teoretik terhadap aspek-aspek budaya yang 

menjadi temuan sehingga terpetakan sedemikian rupa. Pekerjaan ini 
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misalnya memilih yang sakral dan yang profan dari tradisi-budaya untuk 

menguji potensi resistensi dan hambatan pengembangannya sebagai 

kepentingan wisata. Kegiatan ini dilakukan secara simultan dengan 

kegiatan field work, di mana peneliti yang terjun ke lapangan memasok 

data-data temuan kepada tim desk analysis secara reguler/harian. 3) 

Focus group discussion - 25 November 2017. Bekerja secara partisipatif 

dengan group/komunitas untuk berbagi data (data sharing) dalam rangka 

mengkonstruksi pilar-pilar dan pendukung pengembangan pariwisata 

dan budaya. FGD dilakukan di wilayah penelitian dengan maksud untuk 

memastikan validitas data dan triangulasinya. 4) Seminar Hasil -7 

Desember 2017: Berbagai temuan di lapangan diseminarkan untuk 

memperoleh tanggapan, masukan, dan bandingan dari publik lebih luas, 

sekaligus sebagai kampanye publik bagi adanya upaya konstruktif 

pengembangan pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Bima. 5) Report 

and dessimination - 14 Desember 2017: Membuat dan menyerahkan 

laporan yang sistematis sehingga dapat dibaca dan ditransformasikan ke 

dalam rencana aksi daerah, serta menyebarkan laporan kepada pihak-

pihak pengguna dan stakeholder.  

Output. Penelitian ini menghasilkan output sebagai berikut: 1) 

Deskripsi potensi dan aspek-aspek budaya sebagai database 

pengembangan budaya dan pariwisata Kabupaten Bima. 2). Analisis 

orientasi dan jaringan pengembangan pariwisata berbasis budaya 

termasuk edukasi budaya dan pariwisata. 3) Rekomendasi mengenai 

konstruksi budaya sebagaimana apa adanya (das sein) dan konstruksi 

budaya sebagai bagian dari pengembangan sosial ekonomi bagi 

perubahan taraf hidup masyarakat (das sollen). 

Metode. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data digali 

dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. 

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari budayawan, pelaku 

kesenian, masyarakat pemilik tradisi, dan para ahli dan otoritas setempat. 
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Observasi dilakukan terhadap objek dan peristiwa budaya serta 

lingkungan sosial dan geografis yang mengitarinya. Dokumentasi 

dilakukan untuk merekam proses kegiatan dan jalannya tadisi dan objek 

tertentu, juga petik dokumen untuk menghimpun data-data tertulis yang 

ada di berbagai pihak serta kepustakaan. Focus group discussion (FGD) 

juga digunakan untuk memperkaya data dan analisis, FGD juga memiliki 

fungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat (pendukung budaya) untuk 

ikut menentukan aspek esensi dan renik-renik budaya. Analisis data 

menggunakan deskripsi dan perbandingan yang dilengkapi dengan 

gambar, skema, grafis, diagram, dan tabel. Secara kualitatif dilakukan 

konseptualisasi, generalisasi, dan pemaknaan terhadap kode-kode 

kultural yang berkembang dan dianut oleh masyarakat penganut praktik 

budaya. Kontekstualisasi juga dilakukan untuk memperoleh makna 

konotatif (kode referensial) sehingga pemaknaan terhadap praktik 

budaya tidak membias dan sesuai konteksnya. 

Waktu dan Tim Kerja. Penelitian dilakukan selama kurun 

waktu 2 (dua) bulan, yaitu November dan Desember 2017 oleh sebuah 

tim kerja yang terdiri dari 3 (tiga) orang konsultan ahli, ketua peneliti 1 

(satu) orang, anggota peneliti 4 (empat) orang, dan pengolah data 2 (dua) 

orang. 
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BAB II 

TENTANG MASYARAKAT SANGGAR 

 

A. Geografi dan Demografi 

Semenanjung Sanggar – istilah menurut Zollinger – terletak di 

tengah Pulau Sumbawa di sisi utara, di mana daratannya dinaungi oleh 

gugusan savana sisa-sisa letusan Gunung Tambora, dan sisi utara dibaluri 

garis pantai Laut Flores. Dua teluk indah yang memanjang pada garis 

pantai utara yaitu Teluk Saleh dan Teluk Bima memberikan akses pada 

daratan rendah bagian tengah dan timur pulau ini. 

Gambar 2.1 

Peta Pulau Sumbawa 

 

Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Bima, letak semenanjung 

Sanggar terbilang unik, karena diantarai oleh wilayah Kabupaten 

Dompu. Karena itu wilayah ini terpencil dari pusat ekonomi dan 

pemerintahan di Bima. Sebagaimana wilayah Bima lainnya, Sanggar 

berada di antara pegunungan dan lautan serta merupakan daerah pesisir 

yang berbatasan langsung dengan laut. Dari pusat kota kabupaten di 

Woha, Sanggar merupakan kecamatan terjauh setelah Kecamatan 

Tambora, dengan jarak masing-masing 136 km dan 255 km. Kedua 
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kecamatan ini awalnya adalah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Sanggar, 

yang menjadikannya sebagai kecamatan dengan wilayah terbesar, 

dengan masing-masing luas 477, 89 km2 dan 627, 82 km2. (BPS 

Kabupaten Bima, 2017: 5). 

Perkampungan di wilayah Sanggar berada di dataran rendah pesisir 

dan pegunungan. Titik sentral perkampungannya berada di seputaran 

lapangan La Hami di Desa Kore. Lapangan ini merupakan titik sentral 

dan representasi peradaban masyarakat Sanggar. Nama La Hami sendiri 

merujuk pada tokoh kesatria tanah Sanggar, yakni La Hami. Kesatria 

berkuda tersebut menjadi simbol 

kekuatan bagi masyarakat Sanggar. 

Cerita tentang La Hami dinovelkan 

oleh Marah Rusli dan untuk pertama 

kali dicetak pada tahun 1953 oleh 

Balai Pustaka. Tokoh La Hami ini kemudian dianggap pesonifikasi dari 

Sultan Bima Abdul Hamid (Sjamsuddin, 2013: 22). 

Kecamatan Sanggar tidak saja dihuni oleh masyarakat asli, tetapi 

juga pendatang dari daerah lain seperti Dompu, Sumbawa, Lombok, 

Jawa, bahkan Sulawesi, dan pulau-pulau di timur. Era 1980-an pendatang 

dari luar daerah ini pada umumnya berprofesi sebagai petani sekaligus 

menjalankan kebijakan pemerintah di bidang transmigrasi. Berdasarkan 

data BPS Kabupaten Bima Tahun 2017, jumlah penduduk Kecamatan 

Sanggar pada tahun 2016 berjumlah 12.764 jiwa dengan rincian 6.421 

jiwa laki-laki dan 6.343 jiwa perempuan dengan tingkat kepadatan 

penduduk per km2 adalah 27. 

 

B. Sejarah Sosial dan Konektivitas 

Bagi orang yang tidak paham dengan sejarah Sanggar, mungkin 

akan bertanya-tanya ketika mengetahui bahwa Sanggar merupakan 

wilayah administratif Kabupaten Bima, padahal secara geografis lebih 
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dekat dengan wilayah administrasi Kabupaten Dompu. Untuk sampai ke 

daerah ini pun harus melalui wilayah Dompu dan satu-satunya jalur yang 

berfungsi adalah jalur darat karena jalur laut sangat jarang digunakan 

oleh masyarakat umum. Pada era dewasa ini, di mana pencarian identitas 

semakin intens, kondisi ini sebenarnya menimbulkan benih-benih 

pemilahan diri berdasarkan sejarah dan identitas, sebagaimana gejala 

awalnya terlihat pada wacana untuk bergabung dengan Kabupaten 

Dompu apabila Kabupaten Bima mengabaikan kemajuan di Kecamatan 

Sanggar. 

Dalam catatan sejarah, yang merupakan dampak langsung dari 

letusan dahsyat Gunung Tambora adalah terkubur dan lenyapnya 3 (tiga) 

buah kerajaan yang terdapat di sekitar kakinya. Kerajaan-kerajaan itu 

adalah Kerajaan Tambora (1675-1815), Kerajaan Pekat dan Kerajaan 

Sanggar. Dua kerajaan yang disebut terdahulu, semua rakyatnya lenyap, 

sementara yang terakhir kehilangan 88% rakyatnya (Anwar dan 

Wirawan, 2014: 5). Dari pendapat ini, menunjukkan masih ada 12% 

masyarakat Kerajaan Sanggar yang tersisa dan mungkin hingga saat ini 

semakin bertambah jumlahnya. Kondisi ini membuka peluang adanya 

resistensi, karena bisa saja masyarakat yang berasal dari keturunan 

Kerajaan Sanggar mengidentifikasikan diri sebagai Dou Sanggar, bukan 

sebagai Dou Mbojo oleh karena mereka berada dan tinggal di wilayah 

administratif Kabupaten Bima. 

Seorang Raja dari kerajaan kecil di Sanggar menggambarkan 

bahwa letusan Gunung Tambora menghasilkan tiga kolom erupsi yang 

membumbung di angkasa membentuk kanopi, seluruh rumahnya 

tertutupi oleh debu vulkanik. Kerajaan Bima dan Sanggar tersapu oleh 

gelombang tsunami yang meratakan pemukiman mereka, sehingga 

penduduk berbondong-bondong melarikan diri menuju ke tempat yang 

mereka anggap aman, sebagian besar di antaranya tewas akibat terjangan 

gelombang ini (Anwar dan Wirawan, 2014: 7). Beberapa daerah yang 
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menjadi tujuan pelarian adalah Bali, Jawa, Makassar, dan pulau-pulau 

kecil lainnya termasuk laut Seram. Setelah semuanya aman mereka yang 

pergi ini pun kembali ke kampung halamannya. 

Masyarakat Sanggar kala itu tidak hanya menghadapi fenomena 

alam berupa letusan gunung, melainkan juga diteror oleh kehadiran bajak 

laut. Empat tahun setelah letusan gunung Tambora tepatnya pada tahun 

1819 terjadi penyerangan bajak laut Tabelo (orang Bima menyebutnya 

Pabelo) di sepanjang pantai utara pulau Sumbawa. Mereka menjarah 

harta benda, membakar kampung dan kota, membunuh dan menawan 

penduduk untuk dijadikan budak belian. Kerajaan Sanggar yang baru saja 

terlepas dari bencana letusan, kini diserang dan dirampok oleh bajak laut. 

Penduduk Sanggar yang masih merintih dan menangis baru dapat 

menghela napas bergulat dengan ancaman maut. Kini didatangi 

perampok yang tampa mengenal iba dan rasa belas kasihan. Perampok 

memporak-porandakan yang masih tersisa. Rakyat yang tidak berdaya itu 

diangkut dengan paksa untuk dijadikan budak belian, sebagai salah satu 

komoditi dagang dalam pasar perampok (Tajib, 1994: 238). 

Kesengsaraan rakyat Sanggar serta kelaparan yang dihadapinya 

ditulis oleh seorang ahli ilmu bahasa Belgia bernama Coffs yang 

berkunjung ke sana 50 tahun kemudian. “Dia bercakap-cakap dalam 

bahasa Melayu yang cukup bagus. Dia harus mencocok tanam sendiri 

dan dia sendiri pula yang memotong kayu bakar dan memikulnya pulang. 

Saya merasa kasihan selalu”. Selesai menjarah di Sanggar Pabelo 

menjarah ke arah timur dan singgah di Wera. Rumah penduduk 

dibumihanguskan. Dengan kejadian tersebut pemerintah Sara Dana 

Mbojo mempersiapkan laskar untuk menangkal kegiatan mereka (Tajib, 

1994: 238). 

Oleh karena rakyat Kerajaan Sanggar tinggal sedikit, sehingga 

tidak memungkinkan bagi mereka mempertahankan eksistensi 

kerajaannya. Kemudian Kerajaan Sanggar melebur ke dalam Kerajaan 
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Bima. Peleburan Kerajaan Sanggar ke Kerajaan Bima berawal dari 

pembentukan Neo Landschap Keresidenan Timur tahun 1920 dan mulai 

bergejolaknya Manggarai. Para Dalu di Manggarai yang dibawah 

kekuasaan kesultanan Bima mulai memberontak di pimpin oleh Dalu 

Todo. Tahun 1920 Bima dengan resmi melepaskan Manggarai kepada 

Dalu Todo dan tahun 1929 Manggarai dan sekitarnya menjadi Neo 

Landschap. Pada 14 November 1930 Alexander van Baroek diangkat 

menjadi Raja di Ruteng untuk menjadi raja Neo Landschap Manggarai. 

Sebagai gantinya Residen timur menawarkan kerajaan Sanggar untuk 

dileburkan ke dalam Bima sebagai daerah neo landschap karena dinilai 

tidak memberikan keuntungan dan sudah tidak mampu lagi 

mengembangkan perdagangan. Hal ini didukung juga diperpanjangnya 

kontrak tahun 1901 dengan Hindia Belanda.  

Raja Abdullah (1900-1926) karena dinilai sudah tidak mampu lagi 

mengembangkan perdagangan kerajaan, oleh residen timur Anthony 

Hendrik Spaan menyarankan kepada Gubernemen Hindia Belanda di 

Makassar untuk menggabungkan Sanggar ke Bima. Ketika itu 

pemerintah Hindia Belanda dilanda oleh krisis keuangan akibat Perang 

Aceh. Jadi, ketika kerajaan yang dinilai tidak menguntungkan akan 

dileburkan ke kerajaan besar yang dinilai bisa mengelola wilayahnya. 

Tahun 1926 Raja Abdullah menandatangani penyerahan Kerajaan 

Sanggar di Bima didampingi oleh Bumi Tarupong, dan Kesultanan Bima 

diwakili oleh Sultan Muhammad Salahuddin didampingi oleh Bumi 

Luma Rasanae, Muhammad Yakub. Serta pejabat residen timur ikut 

menyaksikan penyerahan Kerajaan Sanggar ke Bima. Konsekuensi dari 

peleburan kedua kerajaan ini menyebabkan masyarakat yang sebelumnya 

merupakan rakyat Kerajaan Sanggar menjadi warga Kerajaan Bima atau 

Kabupaten Bima saat ini. 
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Jadi, setelah penggabungan itu, Sanggar – mengutip bahasa 

Klinken (2010: 167) – merupakan “keraton kecil yang bergantung 

kepada kerajaan besar.  

 

C. Budaya dan Multikulturalisme 

Sebagai wilayah terpencil, masyarakat Sanggar memiliki orientasi 

pertanian yang kuat (peasant society). Karena itu budayanya adalah 

budaya agraris. Ngoho, yaitu tradisi bercocok tanam di tegalan atau 

lereng gunung menjadi keseharian orang Sanggar, sebagaimana juga 

menjadi budaya orang Bima pada umumnya. Masyarakat Sanggar, 

memasuki bulan Oktober dan November awal musim penghujan, semua 

berbondong menuju pegunungan yang terdapat ladang masing-masing 

warga. Saat itu semua pria, tua atau muda tidak berada di kampung. 

Selama dua bulan lamanya mereka melakukan tradisi Ngoho. Masyarakat 

Sanggar membuka juga ladang atau sawah tadah hujan di kaki gunung 

Tada Mena, gunung Malampo, gunung Rade Raja, dan gunung Wo`a. 

Pada ketiga gunung yang tersebutkan terakhir merupakan tempat 

bercocok tanam sejak masa kerajaan. Pembersihan ladang biasanya 

dilakukan dengan membakar semak belukar terlebih dahulu untuk 

membuat api dengan Pihi Haju, semacam menggilingkan kayu panjang 

dengan tangan hingga mengeluarkan asap kemudian meniupnya hingga 

menjadi api. Usai semua area ladang di-ngoho kemudian dilakukan 

Ma`a, yaitu proses terakhir pembakaran sisa akar pohon atau belukar. 

Setelah Ma`a selesai ladang akan tampak terlihat bersih dan siap untuk 

ditanami.  

Masyarakat Sanggar dalam jangka waktu dua bulan masa Ngoho 

mereka turun dari gunung hanya pada hari Jumat. Setelah proses Ngoho 

selesai, selama dua bulan (Oktober-November) proses menanam 

biasanya dilakukan pada bulan Desember hingga panen. Dahulu, yang 

ditanam adalah padi yang dikenal dengan sebutan Fare Oma Kore. 
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Kacang juga menjadi tanaman komoditas. Namun sekarang, sejak tahun 

2013, kebanyakan yang ditanam oleh masyarakat adalah benih jagung. 

Hal ini karena hasil dari panen jagung dirasa lebih menguntungkan. Hasil 

panen jagung bisa mencapai 20 hingga 60 ton perorang di masing-masing 

ladang jagung.  

Di samping berladang, masyarakat Sanggar juga dikenal sebagai 

masyarakat nelayan, didukung oleh letak Sanggar yang memiliki garis 

pantai yang panjang dan menyimpan banyak biota laut. Perahu-perahu 

nelayan hilir-mudik memenuhi beberapa dermaga/pelabuhan kecil di 

sekitar Pantai Kore, seperti Labu Kore dan Labu Bili. Budaya nelayan ini 

sudah berlangsung sejak lama, sampai membentuk kultur maritim dari 

masyarakat Sanggar, di mana Pelabuhan Kore menjadi pusat 

perdagangan hasil laut, juga hasil bumi. Kultur nelayan ini menjadikan 

orang Sanggar juga memiliki budaya pesisir yang kuat, ditandai dengan 

keterbukaan masyarakat menerima orang luar. Karena berkembang 

kultur nelayan sehingga terbentuk pelabuhan-pelabuhan, maka 

berkembang pula fenomena migrasi penduduk dan mobilitas sosial 

ekonomi. Karakter inilah yang membuat orang Sanggar bisa menerima 

orang lain, dan orang yang datang merasa nyaman dengan mereka.  

Dalam catatan Goethals (1967:31) sisi tengah Pulau Sumbawa, di 

mana Sanggar berada, merupakan kultur area yang menjadi pembatas 

etnis (ethnic boundary) antara penutur bahasa Sumbawa dan penutur 

Bahasa Bima. Yang menarik adalah warna multikultural dari masyarakat 

Sanggar, karena komposisi penduduknya terbentuk dari berbagai asal-

usul bangsa/suku, seperti Suku Bugis, Sasak, Bima, Jawa, dan Samawa. 

Perlu dicatat, salah satu keunikan Sanggar dari yang lain dan ini 

menegaskan identitas Sanggar sebagai masyarakat mulitikultural adalah 

semiotika nama Sanggar sendiri yang berbeda dari nama semua 

kecamatan di Bima. Jika nama-nama kecamatan di bima semuanya tidak 
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memiliki konsonan di akhir sebagaimana karakter bahasa Bima, maka 

nama Sanggar satu-satunya yang berakhir dengan konsonan. 

Tentu saja warna Mbojo paling dominan, meskipun ada juga “suara 

lain” yang ingin menegaskan identitas Dompu. Hal terakhir ini 

dimaklumi karena kedekatan relasi sosial dan spasial dengan orang-orang 

yang berada di Kabupaten Dompu. Nuansa multikultural dan dinamika 

identitas yang menyertainya menjadi kekayaan budaya tersendiri bagi 

masyarakat Sanggar. Sebagai daerah bekas kerajaan, Sanggar 

menyimpan dan mewarisi budaya yang kaya, berupa nilai-nilai dan 

norma hidup. Kebudayaan bendawi/ragawi berupa artefak-artefak 

banyak ditemukan kembali dari tetimbunan sisa letusan Gunung 

Tambora dua abad silam, dan kini tersimpan di Museum Balaba yang 

pengelolaannya di bawah naungan Yayasan Kerajaan Sanggar.  

Sebagai masyarakat dengan budaya agraris yang kuat, masyarakat 

Sanggar masih mempercayai hal-hal magis, mitos-mitos yang 

diekspresikan melalui folklore dan lagu, mantra serta disimbolisasi 

melalui ritual-ritual. Masyarakat Sanggar memandang sakral segala 

sesuatu yang menjadi ritual adat walaupun hal tersebut berkontestasi 

dengan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk. Beberapa 

ritual yang berkembang pada masyarakat Sanggar, yakni Ufi Dewa, Loru 

Ruma Waro, Injo, Mpa`a Bango, Mpanga Oi, dan Ndeu Oi Punti Moro.  

Masyarakat Sanggar memiliki nilai hidup guyub yang 

memungkinkan mereka hidup berdampingan dalam suasana gotong 

royong. Kegiatan yang mencerminkan gotong royong atau Karawi 

Kaboju masih bisa dengan mudah disaksikan dalam kehidupan 

masyarakat, seperti Teka ra Ne`e ketika ada tetangga yang hajatan 

(pernikahan, sunatan, doa kematian, dan haji). Ketika ada tetangga atau 

kerabat yang meninggal dunia, ada semacam pamali, wati pehe (tidak 

baik, tidak elok) keluar dari kampung atau desa untuk beraktivitas. 

Komunalisme ini membentuk tradisi seperti Salunga Oha, yakni makan 
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bersama pada acara atau hajatan masyarakat yang akan melakukan 

khitanan, selamatan melahirkan, dan selamatan lainnya.  

Pada bidang pertanian, budaya Ngoho dan Ngguda masih melekat 

pada masyarakat Sanggar. Pola dan waktu bercocok tanam mereka 

didasarkan pada kesepakatan bersama yang digulirkan melalui wacana 

yang berasal dari pandangan otoritas adat. Pada masa Ngoho 

berlangsung, para lelakinya berbondong-bondong ke ladang dan hanya 

kembali ke kampung pada hari Jum`at untuk menunaikan sholat Jum`at. 

Pada masa tanam, mereka saling membantu satu sama lain secara 

bergantian (weha rima) walaupun ada juga yang menggunakan sistem 

upah sebagaimana galibnya masyarakat modern. 

 

 

  



15 
 

BAB III 

TEMUAN: POTENSI BUDAYA 

 

Definisi tentang budaya begitu luas dan beragam. Dalam penelitian 

ini digunakan konsep-konsep mengenai tradisi yang hidup, adat-istiadat 

(living tradition) atau warisan budaya (cultural heritage). UNESCO dalam 

Konvensi Perlindungan Warisan Budaya (Cagar Budaya) Tahun 2003 

menetapkan kategori tentang warisan budaya (cultural heritage) yaitu: 

tradisi lisan (oral tradition), kesenian (performing arts), praktik sosial 

(social practices) atau tradisi dalam padanan bahasa kita, upacara atau 

ritual (rituals), perayaan (festivals) and kerajinan tangan tradisional 

(traditional craftsmanship) (Hitchcock et al, 2010: 5). 

Aspek-aspek budaya di atas tidak berdiri sendiri, bergantung kepada 

lingkungan fisik dan sosial pembentuknya seperti infrastruktur dan objek-

objek alamiah. Karena itu, memasukkan aspek warisan alam atau 

kebendaan (natural heritage) dalam pemetaan ini menjadi penting. Itulah 

mengapa UNESCO mengembangkan pengertian dan kriteria warisan 

budaya juga meliputi aspek kebendaan ini seperti arsitektur (gedung), 

monumen, tata kota (pemukiman), desain lansekap, benda arkeologis, dan 

situs-situs sejarah lainnya. Ini semua merupakan hasil kreasi dan daya pikir 

manusia untuk mengelola dan mempertahankan kehidupan. Lebih dari itu, 

aspek-aspek kebendaan yang menyangkut domain atau lingkungan 

biologis, fisikal, dan arkeologis, itu dikenal dengan “fenomena alam yang 

menonjol” atau “lokasi alam yang indah dan estetis” juga masuk dalam 

lingkup kebudayaan. Hal ini dikarenakan lingkungan fisik atau benda-

benda materian mempengaruhi cara pandang manusia terhadap diri dan 

lingkungannya yang lebih luas (kosmologi). Kosmologi inilah yang 

kemudian menjadi faktor awal pembentuk kebudayaan dan tradisi umat 

manusia. 
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Kriteria dan kategorisasi UNESCO di atas berlaku secara universal 

dan selalu menjadi acuan bagi penentuan objek/benda Cagar Budaya. 

Untuk itulah setiap pemetaan budaya, baik itu diproyeksikan sebagai 

benda cagar budaya atau untuk kepentingan yang lain, pengertian-

pengertian yang diberikan UNESCO di atas menjadi rujukan penting. 

Demikian juga dengan pemetaan budaya lokal seperti di Kecamatan 

Sanggar ini, kategorisasi di atas digunakan.  

 

A. Warisan Budaya (Cultural Heritage) 

1. Tradisi Lisan (Oral Tradition) 

a. Bahasa Lokal. Selain Bahasa Bima, masyarakat Sanggar juga 

mengenal dan bertutur Bahasa Kore. Bahasa Kore berkembang di 

wilayah Kore, Piong, Taloko, dan Boro. Jika ditinjau dari tiap 

suku kata, Bahasa Kore memiliki kemiripan dengan beberapa 

suku kata dari daerah Sumbawa, Lombok, Manggarai, Donggo, 

dan Sambori. Hal ini menandakan bahwa di wilayah Sanggar 

terjadi pertemuan antar suku bangsa dari berbagai daerah di 

Indonesia. Sebelum tahun 1980-an hampir 80% masyarakat 

Piong menggunakan Bahasa Kore dalam interaksi kesehariannya. 

Bahasa Kore tidak hanya dipergunakan sebagai bahasa 

komunikasi tapi juga dituangkan dalam sebuah lagu menjadi 

Rawa Kore. Penggunaan Bahasa Kore mulai berkurang sejak era 

1980-an, tampaknya terpinggirkan oleh adanya migrasi penduduk 

oleh program transmigrasi dalam kurun waktu yang cukup lama 

yang menyebabkan terjadinya akulturasi bahasa. Kini, 

masyarakat Sanggar lebih banyak menggunakan bahasa Mbojo 

(Bima) dalam berinteraksi sehari-hari. Selain itu, tidak adanya 

pelestarian menyebabkan Bahasa Kore semakin berkurang 

penuturnya seiring waktu.  
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Tabel 3.1 

Daftar Kosa Kata Bahasa Kore 

 

Bahasa Kore Bahasa Indonesia 

Ae Kaki  

Angar Kapur  

Ape Apa  

Atta Orang  

Asu  Anjing  

Atte  Hati  

Aho  Lambat  

Bangga  Sawah  

Bane  Banyak  

Deke  Kecil  

Ena  Ada  

Endok  Kampung/Desa 

Ei  Air  

Iko  Tali  

Jampa  Pelihara  

Jeng  Uang  

Karome  Nakal  

Komi  Engkau  

Kamboi  dimana  

Kaju  Kayu  

Koka  Nasi  

Kiwa  Ikan  

Lape  Lapar  

Lojok  Malas  

Lako  Pergi  

Loka  Periuk  

Lima  Tangan  

Lundor  Dingin  

Luju  Keluar  

Lande  Pinang  

Londo  Sirih 

Lamong  Baju  

Lunong  Bantal  

Lampa  Tikar  

Letek  Cepat  

Mate  Men  

Mpapa  Potong  

Mbolang  Buang  

Mbi wawa  Di bawah  
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Mberese  Di atas  

Mbi lalok  Di dalam  

Mbiseri  Di belakang  

Mbeli  Beli  

Mpele  Pintar  

Mbara Bersihkan  

Mpondo  Takut  

Mesan  Sendirian  

Mbane  Banyak  

Mpotak  Lihat  

Maa  Besar  

Mbawe  Bawah  

Mawin  Kemarin  

Mata  Mata  

Mpowi  Rebus  

Mpali  Pulang / dari mana  

Mpalai  Lari  

Monce  Tanam  

Mbangga  Sawah  

Mali  Tertawa  

Mandu  Tidur  

Mbranda  Bicara  

Manu  Ayam  

Mbe  Kambing  

Mbau  Kerbau  

Muncu  Sayur  

Meti  Laut  

Mpoja  Berak  

Menek  Jangan  

Mondek  Baik  

Mence  Rajin  

Mbarada  Bicara  

Mutok  Hitam  

Ndalo  Jalan  

Ntok  Duduk  

Ntendi  Berdiri  

Ntowok  Diam  

Ngonang  Bermain  

Ndiu  Mandi  

Ngak  Makan  

Nguse  Mau  

Nginong  Minum  
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Naa Besar  

Ngondok  Curi  

Ngalek  Ambil  

Ngkai  Kami  

Ngi`i Gigi  

Ngiu  Nangis  

Ngoka  Masak  

Ncuku  Panggang  

Ncio  Menangis  

Nali  Tertawa  

Ngirong  Hidung  

Ndais  Besok  

Ndeke  Kecil  

Ngaye  Malu  

Ngante  Pegang  

Ncao  Jemput  

Ncua Suruh  

Nasam  Saya  

Ngutong  Bertanya  

Ncaru  Ikut  

Ntondak  Turun  

Nenge  Naik  

Ngaweng  Kasi tahu  

Ntau  Simpan  

Ngupo  Habis  

Nggina  Habis  

Nggesak  Basah  

Nggika  Buat  

Oro  Pintu  

Oro  Jalan raya  

Pare  Padi  

Punti  Pisang  

Po o  Kepala  

Pana  Panah  

Pitu  Tujuh  

Pabara  Membersihkan  

Pegawe  Bekerja  

Poja  Kotoran  

Pacompa  Sampaikan  

Pelepu  Tarik  

Rau  Tanah  

Sebio  Sedikit  
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Sei  Siapa  

Sarta  Dia  

Sancar  Parang  

Sambose  Berapa  

Sandenge  Sakit  

Siwa  Sembilan  

Sabolok  Sebentar  

Sawae  Sebelah  

Torik  Punya  

Tampa  Pukul  

Tinang  Gunung  

Telu  Tiga  

Tupa  Kelapa  

Ulek  Sudah  

Watu  Batu  

Weu ia  Baru saja  

Walu  Delapan  

Wrang  Sungai  

Wine  Perempuan  

Wua  Beras  

Winga  Piring  

Sumber: Museum Balaba Kerajaan Sanggar 

 

Berkembangnya bahasa yang berbeda dari Nggahi Mbojo 

(Bahasa Bima) yang digunakan oleh masyarakat Bima dan 

Dompu ini menunjukkan adanya akulturasi budaya yang intens 

dalam masyarakat Sanggar. Dari fenomena bahasa ini dapat juga 

dikembangkan suatu hipotesis bahwa masyarakat Sanggar adalah 

masyarakat terbuka, akibat pengaruh geografis yang strategis 

sebagai salah satu pintu masuk bagi persebaran penduduk dan 

kebudayaan yang menyertainya dari berbagai daerah di 

Indonesia, terutama dari pulau-pulau terdekat dari pulau 

Sumbawa. 

Sebelum berintegrasi dengan masyarakat dan Kerajaan 

Bima di masa lampau, kemungkinan besar orang-orang yang 

mendiami wilayah semenanjung Sanggar memiliki bahasa tutur 
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tersendiri yang agak berbeda dengan daerah-daerah tetangga. 

Nenek-moyang mereka pun kemungkinan juga berasal dari luar 

pulau Sumbawa. Paling tidak kelas sosial penguasa yang 

membentuk Kerajaan Sanggar berasal dari Goa dengan 

penggunaan gelar Daeng, Karaeng, dan sebagainya yang amat 

kental warna Goa-nya. Baru kemudian setelah pengaruh Bima 

yang begitu kuat dan migrasi di era modern, seperti gelombang 

transmigrasi di wilayah ini menggerakkan dinamika dalam 

bahasa sehingga bahasa tutur yang khas ini tergerus oleh bahasa 

dominan yaitu Bahasa Bima. Tentu, ini semua merupakan 

kekayaan yang mendasar bagi masyarakat Sanggar. 

b. Legenda La Hami. La Hami merupakan legenda masyarakat 

Kore yang diceritakan secara turun-

temurun. Legenda ini semakin 

mengemuka setelah diangkat oleh 

Marah Rusli dalam sebuah novel yang 

berjudul La Hami. Novel yang pertama 

kali diterbitkan tahun 1953 oleh Balai 

Pustaka ini diolah oleh pengarangnya 

dari tradisi lisan yang ditangkap 

pengarang selama 3 (tiga) tahun bertugas di Pulau Sumbawa 

sebagai Ajunct Dokter Hewan di Sumbawa Besar dan sebagai 

Kepala Daerah Kehewanan di Bima pada Tahun 1916. Sejak 

terbitnya novel ini, masyarakat Sanggar semakin memperhatikan 

ketokohan La Hami dan bangga dengan sosok tersebut. 

Masyarakat mulai memunculkan tokoh ini dalam pola hidup 

mereka seperti menularkan figur ini dalam diri pemuda-pemuda 

Kore agar memiliki pribadi heroik layaknya La Hami. Masuknya 

figur La Hami dalam dunia batin masyarakat Sanggar terbukti 

dari adanya jalan yang diberi nama La Hami, dan lapangan yang 
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semula bernama Lapangan Kore dirubah namanya menjadi 

Lapangan La Hami. 

Dari legenda La Hami dapat dikembangkan sebagai pariwisata 

edukasi. Ketokohan La Hami menjadi media pendidikan karakter, 

cultural broker (pialang budaya), dan seni pertunjukan. Seni 

pertunjukannya baik dalam bentuk drama, teater, dan wayang 

layaknya di Jawa dan Sasak. 

Dari legenda La Hami ini 

terjadi transmisi karakter pada 

generasi sekarang, hanya saja 

prosesnya dalam bentuk oral 

(budaya tutur) dan belum dikuatkan dalam bentuk budaya tulis 

sehingga bisa dijadikan referensi bagi generasi di Bima.   

c. Hikayat Daeng La Minga. Di Sanggar berkembang hikayat 

yang sangat melegenda bagi masyarakat, yakni hikayat Daeng La 

Minga. Jika La Hami adalah representasi sosok laki-laki, maka 

La Minga adalah representasi sosok perempuan yang terkenal 

dengan kecantikannya sehingga banyak lelaki 

memperebutkannya dan mempertaruhkan nyawa dalam men-

dapatkannya. Seringkali terjadi konflik dalam memperebutkan La 

Minga, bahkan melibatkan bertumpahan darah. Akibat 

banyaknya pertumpahan darah merebutkan La Minga, maka 

orangtuanya menyepakatinya untuk melarungkan La Minga 

menggunakan rakit ke sungai yang bermuara ke laut. Kecantikan 

La Minga digambarkan dalam kata, “Waja oha ngahana, ninu oi 

nono na.” Untuk mengenang kecantikan La Minga, Raja Kore 

sampai bersumpah agar tidak ada perempuan Kore secantik La 

Minga, cukuplah para perempuan itu patut atau bersopan-santun 

(tupa ro ambi). Bunyi sumpah Raja tersebut adalah, “Watiwara 
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di ma gaga siwe Kore makalalo Daeng La Minga, ambimpa.” 

(Tidak boleh ada perempuan Kore yang cantik, cukup patut). 

Dari beberapa hikayat dan praktek-praktek ini, dapat diketahui 

bahwa pada masyarakat Sanggar masih melekat kuat 

kepercayaan-kepercayaan terhadap roh nenek moyangnya. Di 

balik itu semua, ada sebagian masyarakat yang melarang praktek 

budaya tersebut karena dianggap perbuatan syirik. 

2. Kesenian (Performing Art) 

Kesenian tradisional adalah suatu bentuk seni yang bersumber 

dari dan berakar dari masyarakat lingkungan serta telah dirasakan 

sebagai miliknya sendiri. Kesenian tradisional pada umumnya 

diterima sebagai warisan yang dilimpahkan dari generasi tua kepada 

generasi muda. (Rr, Paramitha Dyah Fitriasari, Dinamika 

Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer, Desember, 2019: 27). 

Aktivitas berkesenian di Kecamatan Sanggar tidak jauh berbada 

dengan wilayah-wilayah lain di Kabupaten Bima. Aktifitas kesenian 

biasanya muncul saat ada acara-acara besar seperti Hajatan 

Pernikahan, Khitanan, Agustusan, MTQ, dan Perlombaan Kesenian 

Sanggar Seni. Di Kecamatan Sanggar berdiri sekitar 6 (enam) 

Sanggar Seni, namun yang aktif hanya dua, yakni Sanggar Seni 

Lawang Kuni di Dusun Tanju Desa Boro dan Sanggar Seni Tambora 

Desa Piong. 

a. Musik/Lagu 

1) Musik 

a) Hadrah Rebana. Hadrah Rebana sangat kental dengan 

syair dan pantun yang berisikan pesan moral. Syair pantun 

dalam Hadrah Rebana ini lebih identik dengan nilai-nilai 

Islam. Di Sanggar, syair Hadrah Rebana dulunya 

menggunakan bahasa Arab. Namun dalam perkembangan-

nya, syair yang menggunakan bahasa Arab sudah tidak ada 
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lagi dan mulai tergantikan oleh syair berbahasa Kore dan 

Bima. Hingga seka-rang, khususnya di Desa Piong, Hadrah 

Rebana masih digunakan dalam acara tahunan seperti me-

mperingati hari kemerdekaan, acara MTQ, dan acara-acara 

hari besar lainnya. Salah satu tokoh Pelantun sekaligus 

pegiat Hadrah Rebana yang 

masih ada saat ini adalah H. 

Sudirman Taser, warga 

Desa Piong. 

b) Biola Gambo. Seni 

musik Biola Gambo dimainkan oleh tiga orang yaitu 

pemain biola, pemain gambo (gambus), dan penyanyi. 

Salah satu sisi menarik dan serunya seni Biola Gambo ini 

adalah ketika pemain Gambo beradu pantun atau berbalas 

pantun dengan penyanyi. Biola Gambo mulai berkurang di 

Kecamatan Sanggar, kecuali ditampilkan ketika ada acara 

atau hajatan tertentu atas permintaan dari yang berhajat. 

Praktik budaya bermusik Hadrah Rebana dan Biola Gambo 

ini sebenarnya merupakan ciri khas masyarakat Bima 

secara keseluruhan. Kedua jenis bermusik ini menujukkan 

adanya perpaduan dua unsur kebudayaan, yaitu budaya 

Islam-Melayu yang mendapatkan sentuhan Arab padang 

pasir pada Hadrah Rebana dan sentuhan lokal pada Bila-

Gambo. Berkembangnya kedua jenis hiburan ini di Sanggar 

menunjukkan integrasi masyarakat Sanggar dengan 

masyarakat Bima secara keseluruhan. Varian kesenian yang 

gak berbeda dapat ditemukan pada ragam lagu yang 

berkembang di tengah masyarakat Sanggar, sebagaimana di 

bawah ini.   

2) Lagu 
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a) Wala-wala. Dalam bahasa Indonesia Wala-wala berarti 

Undang-undang. Lagu ini berisikan pesan moral dan 

anjuran kebaikan.  

b) Inde Ndua. Inde Ndua merupakan lagu pengiring Tari Inde 

Ndua yang biasa dilakukan untuk menghibur putri raja. 

c) Waro. Senandung Waro merupakan bagian dari ritual 

pengobatan jenis sakit seperti Kawaro, Karena, Mposo, dan 

sebagainya. 

d) Manu Winem Taloko. Lagu ini menggambarkan tentang 

perjalanan kisah cinta seorang Sangaji (raja). Bagi 

masyarakat di Desa Taloko, lagu ini disebut Winem Taloko, 

sedangkan di Desa Boro menyebutnya Manu Winem 

Taloko. Adapun lirik dari lagu Manu Taloko atau Manu 

Winem Taloko adalah: 

Ata Sampola, Ma Neet Uru Mbali Mboa 

Kune Sabion Weken, Sura Ngawa Sama-sam 

Kaku Ngawa Kana Mate 

Mate Pulilalo Toang a Wala-wala 

e) Janga Ile. Merupakan lagu yang mengisahkan tentang 

kisah cinta sang Raja. Liriknya sebagai berikut:  

Kaku Telu Ngae Lalok Sele 

Mbeli Ncari Ola Lunga Banja 

Lewa Mbore Cange Ana Rato Pitu  

f) Rangko. Rangko merupakan sebuah lagu yang 

mengisahkan tentang meriam Kerajaan Sanggar. Lirik lagu 

tersebut adalah: 

Rangko dela dela rangko dela 

Wotu pije rese rau maa ade 

Dela wontu genda ndai la rente ndeda 
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g) Gele. Gele merupakan lagu yang mengisahkan tentang 

kesedihan dua orang anak yang ditinggal oleh kedua 

orangtuanya. Lirik lagunya adalah: 

Gele gele arugele pu meemali 

Gele gele arugele pu meemali 

Gele ariku ma nangi ele maiba nanga 

Mabu oi mada samada ina na ma made 

Gele gele la wali ari mai ta maru ara 

Maru kadua dei bili ma dei 

Gele sakali si kakente ta cua sarere kontu 

h) Cake. Cake merupakan lagu sambutan yang dinyanyikan 

untuk menyambut tamu kerajaan dari Goa. Lirik lagunya 

adalah: 

Cake la sarome ganjo ni mangkasare 

La saragi goa ni mangkasare 

i) Dewa. Dewa merupakan sebuah lagu pengiring ritual 

permohonan hujan dan penyembuhan dari penyakit yang 

sulit disembuhkan. Dewa ini juga bisa ditemukan 

praktiknya pada masyarakat Mbawa di Kecamatan Donggo 

Kabupaten Bima.  

b. Atraksi 

1) Mpa’a Kapodo. Mpa’a Kapodo merupakan atraksi saling 

pukul dengan menggunakan Kapodo (pentungan) yang terbuat 

dari kayu. Atraksi ini dimainkan oleh dua orang pemain yang 

bertarung untuk saling mengalahkan. 

2) Mpa’a Sampari. Mpa’a Sampari merupakan salah satu ragam 

kesenian berupa atraksi keris yang dimainkan oleh dua orang 

atau lebih. Mpa’a Sampari menunjukan bagaimana 

keterampilan dan kelihaian seseorang dalam menggunakan 

dan memainkan sebilah keris. 
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3) Mpa’a Bango. Mpa’a Bango adalah sebuah permainan yang 

sering dipentaskan dalam setiap kegiatan atau acara-acara 

besar masyarakat Sanggar seperti pernikahan, sunatan, dan 

lain-lain. Mpa’a Bango ini sendiri tidak memiliki arti filosafis 

yang dapat digali. Menurut narasumber, Mpa’a Bango ini 

sudah ada sejak zaman para Sangaji. Riwayat keberadaanya 

hampir sama dengan keberadaan Gantao, Sila (silat), Buja 

Kadanda, yang selalu dipentaskan pada prosesi-prosesi besar 

seperti acara sunatan. Pementasan Bango ini dilakukan untuk 

menarik perhatian para anak-anak yang akan disunat agar 

tidak kabur ke gunung atau bersembunyi karena takut. Mpa’a 

Bango (permainan Bango) ini juga tidak terlepas dari 

keyakinan masyarakat tentang kekuatan spiritual. Prakatiknya 

hampir sama dengan Taji Tuta yang ada di Wawo. Hanya saja, 

ada sisi yang lebih menarik dari Mpa’a Bango ini, yaitu para 

pemain Bango membenturkan kepalanya di pohon-pohon atau 

kayu-kayu keras seperti pohon asam yang besar hingga pohon 

tersebut bergetar. Sebelum melakukan atraksi Bango ini, para 

pemain Bango diberikan kesempatan untuk membacakan 

zikir-zikir yang menurut pemain dapat menguatkan batok 

kepala mereka agar terhindar dari cidera parah di area kepala. 

Kini pelaku Bango hanya tersisa satu orang. Pementasannya 

pun sudah tidak diadakan lagi karena tidak adanya generasi 

yang mau mewarisi tradisi tersebut. Terlebih lagi 

kecenderungan masyarakat sekarang yang menggunakan 

orgen tunggal sebagai penghibur para tamu undangan dalam 

prosesi-prosesi besar sepeti sunat dan pernikahan. Hal ini yang 

membuat semakin terpinggirkannya Mpa’a Bango. 

4) Mpa’a Gantao. Mpa’a Gantao adalah sebuah atraksi kesenian 

berupa tarian dengan ragam gerak seperti silat yang 
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diperagakan oleh dua orang dengan irama gerak cepat dan 

iringan musik yang cepat pula. Alat musik yang digunakan 

dalam atraksi ini adalah gendang, tawa-tawa, serunai, dan 

gong. Mpa’a Gantao adalah salah satu dari ragam kesenian 

yang terdapat di wilayah Sanggar. 

5) Buja Kadanda. Buja Kadanda merupakan sebuah atraksi 

sejenis tarian yang menggambarkan dua prajurit yang sedang 

berperang menggunakan alat berupa tombak dan perisai. 

Adapun alat musik pengiringnya berupa gendang, gong, 

serunai, dan tawa-tawa. Tidak hanya di wilayah Sanggar, 

permainan rakyat yang satu ini hampir semua ada di wilayah 

Kabupaten Bima.   

Catatan: Atraksi atau permainan Mpa’a Sampari. Mpa’a Gantao, 

dan Buja Kadanda dari segi nama, cara, waktu, dan 

peruntukkannya sama dengan apa yang ada di Kabupaten Bima. 

Sementara Mpa’a Bango dan Mpa’a Kapodo merupakan jenis 

atraksi yang hanya ada dan menjadi ciri khas Sanggar. Alat-alat 

yang digunakan dalam atraksi kesenian masyarakat setempat 

tersebut berupa: Satu, Buja. Buja atau Tombak merupakan salah 

satu alat peraga untuk jenis atraksi dalam permainan Buja 

Kadanda. Dua, Gong. Gong ini merupakan alat musik pengiring 

untuk beberapa jenis permainan dan tarian, seperti; Mpa’a 

Gantao, Buja Kadanda, Mpa’a Kapodo, Mpa’a Sampari, Tari 

Wura Bongi Monca dan lainnya. Tiga, Genda. Genda pada 

umumnya dipakai untuk mengiringi hampir semua jenis tari dan 

atraksi kesenian. Empat, Katongga. Katongga adalah jenis alat 

musik ketukan yang dipakai untuk beberapa jenis tarian dan 

atraksi. Lima, Rebana. Rebana merupakan alat musik pengiring 

Hadrah. 

c. Tarian 
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1) Tari Inde Ndua. Inde Ndua memiliki arti tiada banding. Tari 

Inde Ndua merupakan jenis tarian yang dilakukan untuk 

menghibur putri raja yang sedang bersedih/sakit hati. Jenis 

tarian ini dimainkan oleh 5, 7, atau 9 penari dengan jumlah 

ganjil. Tarian Inde Ndua tidak boleh genap, karena yang 

berdiri atau duduk di tengah-tengah para penari adalah putri 

raja. Kemudian satu persatu penari menghampiri putri raja 

untuk memberikan setangkai bunga yang sebelumnya 

tertancap di sanggul atau rambut penari.  

2) Tari Cake-Cake. Salah satu jenis tarian yang 

menggambarkan ikatan kebersamaan antara warga 

masyarakat. Alat musik yang digunakan adalah batu yang 

saling diketukkan.  

3) Tari Toja. Tari Toja ini dilakukan oleh 12 orang laki-laki dan 

12 orang perempuan. Properti yang digunakan dalam 

peragaan Tari Toja antara lain kipas dan selendang. Tari Toja 

ini khusus untuk persembahan kepada raja dan tamu-tamu 

raja.  

4) Tari Kalero. Tari Kalero sendiri dikhususkan untuk penari 

laki-laki. Jenis tarian ini dilakukan sangat berbeda dengan 

tarian Kalero yang dilakukan oleh masyarakat Donggo, di 

mana penarinya perempuan dan diiringi dengan musik dan 

lagu. 

5) Tari Wura Bongi Monca/Karaba. Tari Wura Bongi Monca 

dilakukan oleh wanita dengan media beras kuning yang 

ditaburkan. Tari Wura Bongi Monca yang dipraktikkan di 

Kecamatan Sanggar hampir sama dengan tarian Wura Bongi 

Monca yang terdapat di berbagai wilayah Bima pada 

umumnya. Namun yang membedakannya adalah media tari 
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yang digunakan oleh penari tidak hanya beras kuning, tapi 

juga padi.  

Catatan: Jenis tarian nomor 1 dan 2 merupakan jenis tarian khas 

yang dimiliki masyarakat Sanggar, nomor 3 dan 4 juga terdapat 

praktikkan pada masyarakat Mbawa di Donggo, sedangkan 

nomor 5 hampir dikenal di seluruh wilayah Kabupaten Bima.  

 

3. Tradisi (Social Practice) 

a. Salunga Oha. Salunga Oha secara harfiah berarti memasak nasi 

yang dibungkus dengan daun lontar. Salunga Oha merupakan 

tradisi makan bersama pada acara atau hajatan masyarakat yang 

akan melakukan khitanan, selamatan melahirkan, dan selamatan 

lainnya. Salunga Oha diadakan sejak masyarakat Kore (Sanggar) 

mulai memeluk Islam. Salunga Oha biasanya dilakukan selama 

tiga hari tiga malam sesuai dengan kemampuan yang berhajat. Di 

rumah yang berhajat akan dilakukan Zikir Rebana oleh kaum 

laki-laki hingga mendekati tengah malam dan pada saat itu pula 

para wanita memasak Salunga Oha. Semakin banyak orang yang 

datang maka semakin banyak Salunga Oha yang disediakan. 

Salunga Oha diawali dengan merendam beras dengan santan 

kelapa dan rempah-rempah pilihan, dalam beberapa jam. Sambil 

menunggu rendaman beras merata, daun lontar dianyam hingga 

berbentuk kerucut, lalu dimasukkan beras yang sudah direndam 

tadi. Setelah beras dimasukkan sedalam Salunga kemudian 

diletakkan pada bagian atas dandang yang bentuknya khusus 

bagian atas kecil dan bagian bawah besar untuk tempat air 

mengerucut. Peralatan ini terbuat dari tanah liat yang dipesan 

khusus di Rabangodu Bima. Ketika sudah selesai dimasak lalu 

dibagi-bagi pada masyarakat, kemudian disantap bersama-sama 

sambil mendengarkan penampilan rabana. Biasanya menyantap 
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Salunga Oha sambil menggunakan daun pisang, agar aromanya 

tetap enak. Sekarang, Salunga Oha sudah jarang dilakukan 

karena minimnya pengrajin tanah liat pembuat peralatan Salunga 

Oha. Sekarang masyarakat lebih memilih menggunakan dandang 

untuk mengukus supaya hajatan cepat selesai. 

b. Pacoa Jara Moti. Awal dilakukannya pacuan kuda di Kore 

adalah pada tahun 1951. Diawali oleh seorang Jeneli (jabatan 

setingkat camat) bernama Abdullah Ahmad yang ditugaskan oleh 

Kesultanan Bima untuk menjadi kepala wilayah Sanggar. 

Kemudian beliau mengadakan 

Pacoa Jara atau pacuan kuda 

karena wilayah Kore cukup 

terkenal akan kudanya yang 

selalu dijadikan sebagai kuda 

perang oleh kerajaan lain. Pacuan kuda pertama dilakukan di 

lapangan Kore (sekarang lapangan La Hami), sebab tempat inilah 

pertama kalinya Jeneli Abdullah Ahmad bertugas. Rintisan 

pacuan kuda ini kemudian dilanjutkan oleh Jeneli Muhammad 

Yakub (Dae Kewo), sampai bertransformasi menjadi Pacoa Jara 

Moti sejak tahun 1960-an. Karena pacuan kuda sudah menjadi 

tradisi lokal, maka ketika air laut surut di Labu Kore (sekarang 

dermaga) mereka melatih kudanya di pesisir pasir pantai hingga 

kemudian berkembang menjadi sebuah perlombaan. Pada dekade 

yang sama Camat Sanggar, H. M. Thayib Samiun memindahkan 

pacuan kuda di Desa Sandue pada sebuah tanah lapang. Namun 

kemudian karena arena pacuan dibangun menjadi SMA 1 

Sanggar dan perumahan guru, maka Pantai Sandue menjadi 

tempat alternatif untuk pacuan kuda. Hingga dewasa ini, pacuan 

kuda tetap dilakukan di pesisir pantai. Pelepasan kuda (start) 
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dilakukan di sebelah barat dan berakhir (finish) di sebelah timur 

Pantai Sandue. Tradisi ini dilakukan setiap bulan Agustus. 

c. Nggalo Tengke. Sebuah tradisi berburu yang hanya dilakukan 

pada sebuah tempat yang bernama Tengke, terletak di Desa 

Piong. Perburuan yang berarti Nggalo ini adalah sebuah tradisi 

perburuan masyarakat Sanggar untuk melangsungkan kehidupan 

mereka. Berburu di Tengke hanya dilakukan ketika Raja dan 

tamu-tamu kerajaan ingin berburu. Dahulu Nggalo mem-punyai 

persyaratan khusus dal-am tradisi masyarakat Sanggar, di mana 

tidak diperbolehkan memburu rusa betina yang tengah hamil dan 

menyusui, anak rusa yang masih menyusu, dan pejantan besar 

(maju tuntu). Nggalo Tengke tidak diperuntukkan bagi 

masyarakat umum, karena areal Tengke hanya untuk keluarga 

kerajaan dan tamu agung kerajaan. 

d. Ngguda. Tradisi Ngguda 

merupakan tradisi menanam 

saat musim hujan datang, 

merupakan salah satu ciri khas 

masyarakat petani dengan pola 

peladangan (swidden cultivation). Ngguda dalam bahasa lokal 

berarti menanam. Prosesi Ngguda yaitu ketika ada lahan 

seseorang yang sudah siap ditanami maka pemilik lahan akan 

memanggil orang kurang lebih 50 hingga 100 orang, tergantung 

besar dan luasnya lahan yang akan ditanami. Jika semua orang 

yang akan melakukan Ngguda sudah berkumpul maka pemilik 

lahan akan membagikan pada masing-masing orang benih yang 

akan ditanam. Setiap orang mempunyai kantong khusus yang 

terbuat dari kain untuk menampung benih. Setiap orang yang 
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akan melakukan Ngguda masing-masing wajib membawa “Cu`a 

Ngguda”. Cu`a Ngguda diperuntukkan untuk caki yaitu menggali 

tanah dengan sistem menusuk sambil memasukkan benih ke 

dalam tanah yang ditusuk tersebut. Jika semua orang sudah 

bersiap untuk Ngguda maka peserta Nggu’da akan bediri berjejer 

lurus dari ujung kiri ke ujung 

kanan dengan patokan sebuah tali 

untuk meluruskan barisan saat 

Ngguda. Kegunaan tali tersebut 

selain untuk meluruskan barisan 

juga sebagai patokan meluruskan benih yang ditanam. Di ujung 

lahan, terdapat seseorang yang di tunjuk sebagai pemberi aba-

aba. Jika semua orang sudah bersiap, dengan serentak satu orang 

melangkah maju sambil menunduk menususk cu`a dan 

memasukkan benih ke dalam tanah. Perhelatan ini juga tidak 

jarang menjadi wahana bagi permainan biola-gambus, atau ada 

saja orang bernyanyi untuk menghibur semua orang meski tanpa 

diringi instrumental musik. Setiap orang biasanya diupah Rp. 

50.000 dan pemilik lahan wajib mempersiapkan makanan dan 

minuman untuk. Terkadang juga berlaku sistem weha rima, yaitu 

pola gotong-royong dengan saling tukar tenaga, yaitu pemilik 

lahan wajib menjadi penanam pada pemilik lahan yang lain pada 

kegiatan Ngguda.     

Catatan: Tradisi Ngguda dan Ngoho tidak hanya dilakukan oleh 

masyarakat Sanggar, melainkan juga dipraktekkan oleh Masyarakat 

Kabupaten Bima pada umumnya. Salunga Oha juga hal yang biasa 

pada masyarakat Kabupaten Bima, hanya saja ada perbedaannya, di 

mana pada masyarakat Sanggar Salunga Oha tidak berdisi sendiri 

melainkan diiringi dengan zikir rebana oleh kaum laki-laki. Tradisi 
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Pacoa Jara Moti dan Nggalo Tengke merupakan tradisi Sanggar 

yang tidak dimiliki oleh masyarakat lain di Kabupaten Bima. 

 

4. Upacara (Ritual) 

Ritual, menurut Van Gennep (1960:1-5), adalah pondasi 

magico-religious yang dianut oleh masyarakat pra-modern (less-

advanced society) dan diwujudkan dalam bentuk upacara. 

Menurutnya, keunikan ritual berkaitan dengan peristiwa-peristiwa 

sakral yang lebih dominan daripada peristiwa profan. Sakralitas ini 

menandai daur kehidupan individu maupun kelompok untuk 

memberikan legitimasi perpindahan atau transisi kehidupan mereka 

dari tingkat yang satu kepada tingkat yang lain. Transis kehidupan 

manusia ini juga dipengaruhi oleh peristiwa alam yang didasarkan 

pada periodisasi misalnya yang menandai perpindahan musim dan 

pergantian bulan. Dalam pada itu, Lubis (2007:31-35) melihat ada tiga 

aspek di dalam ritual yang mewujud upacara, yaitu selain aspek 

relijius, juga ada mitos dan seni. Pada masa lampau upacara tersebut 

dilatarbelakangi oleh dua hal yaitu akumulasi kecemasan akibat 

terbatasnya sumber daya dan pengalaman ganjil berupa benda atau 

peristiwa yang belum terjangkau daya pikir manusia saat itu. Untuk 

mengurai kedua perasan itu, manusia ingin mengungkapkan dan 

menjalin pertalian dengan hal-hal yang ghaib di luar dirinya dengan 

melakukan sebuah ritual yang ingin menghadirkan yang Ghaib itu 

senyata mungkin. 

Aspek-aspek ritual yang ada pada masyarakat Sanggar sangat 

erat kaitanya dengan daur hidup maupun masalah hadirnya kekuatan 

ghaib pada situasi-situasi tertentu. Hal itu terlihat pada berbagai ritual 

adat, sebagai berikut: 

a) Senandung Injo. Injo nama sebuah mantra yang disenandungkan 

dengan nada yang sifatnya sakral. Mantra Injo disenandungkan 
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menggunakan bahasa Kore (Sanggar) asli. Injo disenandungkan 

untuk menyambut para Jin yang akan merasuki tubuh perempuan. 

Dan pada saat bersamaan, 

diselingi dengan prosesi 

menaburkan Bongi Monca 

(beras kuning). Selain untuk 

ritual Ufi Dewa, Injo juga 

digunakan untuk memanggil hujan. Ketika dirasuki, seorang 

pendendang Injo akan berbicara dalam keadaan tidak sadar atau 

telah dirasuki. Biasanya ketika Injo dilakukan pada saat ritual 

Dewa, orang akan meminta untuk diturunkan hujan. Ritual ini 

masih dilakukan di Desa Boro, bahkan dua tahun terkahir ritual 

Injo terus dilaksanakan pada saat musim kemarau. Sesajian yang 

disiapkan untuk Injo, yaitu Roa Dana, Malanta (kain putih), 

Bongi Monca (beras Kuning) dan Karaba (padi yang disangrai). 

Ritual Injo sebelumnya dilaksanakan di istana Raja, namun 

perkembangan selanjutnya ditak semata harys di istana, 

melainkan dapat dilakukan di temat yang memiliki mata air, 

seperti di Mada Oi Kalero. Karena sifatnya yang sakral, maka 

ketika didendangkan Injo, sebagian warga desa yang hadir pada 

ritual tersebut akan mengalami kesurupan. Berikut teks mantra 

Injo yang disenandungkan: 

Injo ra Injo lele 

Ina Male 

Le Sao Ho 

Ra Injo 

(Diulangi sebanyak 3 kali) 

b) Loru Kawaro. Loru Kawaro adalah sebuah tradisi berkidung 

untuk menidurkan seseorang yang sedang terkena penyakit cacar, 

demam, serta penyakit lainnya yang menyebabkan susah untuk 
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tidur. Orang yang biasa berkidung Loru Kawaro di Sanggar yang 

masih hidup adalah Hasim dan kakaknya Fatimah. Sejak usia 

remaja, Hasim dan Fatimah memperlajari Loru Kawaro dari para 

tetua desa.  

c) Oro Rangki. Sebuah ritual diadakan untuk keselamatan desa dan 

keberkahan dalam masyarakat. Ritual ini diawali dengan 

mengarak seekor kerbau keliling desa dan selanjutnya menuju 

mata air Kalero, mata air Towang, dan berakhir di Pantai Wadu 

Lako. Kerbau yang diarak tadi kemudian dipotong (sembelih) 

dan diambil kepalanya untuk ritual. Sementara dagingnya diolah 

sebagai makanan untuk dibagikan kepada masyarakat. Kepala 

kerbau itulah yang akan diletakkan pada Rangki sebelum 

dilarungkan. Oro Rangki merupakan ritual melepas dan 

melarungkan rakit yang bermuatan kepala kerbau di Pantai Wadu 

Lako. 

d) Mpanga Oi. Mpanga Oi merupakan sebuah tradisi masyarakat 

lokal Desa Taloko yang mempercayai bahwa air sungai dapat 

menyembuhkan orang sakit. Di sebuah sungai di Desa Taloko 

terdapat tempat yang bernama ‘Salimi’ sebagai tempat Parafu 

(roh nenek moyang). Tempat itu dianggap keramat dan dipercaya 

mempunyai energi mistis atau gaib oleh masyarakat Taloko. 

Tradisi Mpanga Oi sudah dilakukan oleh masyarakat Taloko dari 

sebelum masuknya Islam. Tradisi ini turun temurun tetap 

dilakukan. Mereka menganggap bahwa media air sebagai 

penyucian dan penyembuhan. Ketika akan mengambil air di 

Salimi, terlebih dahulu disediakan sesajian yang terdiri dari, 

pisang, beras, serta bahan makanan lainnya. Sesajian tersebut 

diletakkan pada rumah orang yang sakit. Untuk mengambil air di 

Salimi digunakan Po`o (bambu panjang untuk menampung air 

yang akan dipikul). Menariknya,  ketika proses Mpanga Oi 
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sedang berlangsung, ada pantangan bagi si pemikul air ketika 

pulang membawa air dari Salimi. Pantangannya yaitu tidak boleh 

bicara dengan orang lain (diam) selama perjalanan dari Salimi 

hingga rumahnya. Konon jika menjawab sapaan atau berbicara, 

si pemikul air akan terjatuh di tempat dan terkadang juga ada 

yang sampai meninggal dunia. Masyarakat lokal percaya bahwa 

ketika seseorang pulang dan memikul air dari Salimi, dia tidak 

pulang sendiri, tetapi juga diikuti oleh para jin atau setan. Cerita 

Ahmad Zain, suatu waktu ada orang yang bernama Abdullah 

(Dolla) membawa air dari Salimi, ketika disapa oleh seseorang 

dia menjawab sapaan tersebut. setelah menjawab, secara tidak 

sadar dia terjun ke dalam sungai dan terhanyut, beruntungnya ada 

orang yang melihat kejadian itu dan dengan cepat menolongnya. 

Air dari Salimi akan diminumkan dan dimandikan pada orang 

yang sakit. Proses mengambil air melalui mantra (sudah 

menggunakan bahasa Bima), yaitu :“Ku Mai Wehaku Ngomi Oi 

e, Ru u loi kai la …….. (nama yang sakit).” 

Sekarang tradisi Mpanga Oi ini sudah tidak dilakukan lagi oleh 

sebagian masyarakat Desa Taloko. Aktivitas tersebut mulai 

berkurang sejak tahun 2014, utamanya karena adanya upaya 

Islamisasi tradisi, tetapi berlangsung transformasi. Misalnya, 

dalam mantra Mpanga Oi dilarang menggunakan kata-kata, “Ku 

Mai Wehaku Ngomi Oi e, Ru u loi kai la …….. Kata Ruma 

(Tuhan) ditambahkan agar tidak terkesan sirik, sehingga menjadi 

“Ku Mai Wehaku Ruma Oi ke, Ru u loi kai la …….” 

e) Ufi Dewa. Ufi Dewa adalah ritual masyarakat lokal Sanggar 

ketika ada acara dalam istana. Masyarakat lokal memercayai 

bahwa Ufi Dewa mempunyai hubungan erat dengan kepercayaan 

lokal dahulu yaitu percaya pada arwah-arwah leluhur. Ufi Dewa 

dimainkan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus dalam 
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bidang seni musik. Ufi Dewa menggunakan media berupa Silu, 

yakni alat musik tiup sejenis terompet. Peniup Silu Ufi Dewa 

terakhir yaitu Salim Hasan, yang hidup pada era Raja Abdullah 

selaku raja Sanggar terakhir. Dalam ritual Ufi Dewa terdapat 

seorang peniup Silu yang mempunyai peran menjalankan 

mantranya melalui irama Silu. Selain itu ada juga para Dewa, 

yakni wanita paruh baya yang sudah tidak lagi mengalami 

menstruasi. Mereka ini dianggap suci, dipercayai mampu 

berkomunikasi dengan roh leluhurnya. Sebelum Ufi Dewa 

dimulai dilakukan ritual tersendiri bagi peniupnya untuk 

memanggil roh leluhur, yaitu disediakan air memakai Roa Dana 

(panci tanah liat), kemudian dilingkari dengan kain putih 

sebanyak tujuh lingkar, lalu Silu dibasahi terlebih dahulu 

memakai air tersebut. Menurut kepercayaan jika tidak dibasahi 

Silu tersebut tidak akan berbunyi. Setelah prosesi pertama 

membasahi dengan air Roa Dana, kemudian Ama Sali (pemain 

Silu) memanggil nama-nama roh leluhur mereka, sebagai berikut: 

Kancido         

Bedi               

Awa na Moti Toi   

Do Na Oi Monca Salimi  

Da Na Kiwo 

Catatan: Senandung Injo, Loru Kawaro, Oro Rangki, Mpanga Oi 

merupakan ritual masyarakat Sanggar yang tidak dimiliki oleh 

daerah lain di Kabupaten Bima. Namun, untuk ritual Ufi Dewa 

dipraktekkan juga oleh masyarakat Mbawa Donggo, hanya saja dari 

segi tata cara pelaksanaan dan peruntukannya berbeda.   

 

5. Produksi Kreatif 
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a. Kerajinan Gerabah. Desa Sandue salah satu desa di Kecamatan 

Sanggar yang menghasilkan banyak bebatuan. Batuan tersebut 

digunakan oleh pengrajin gerabah untuk membuat cobe (cobek) 

dan Nocu (lesung).  

b. Kuliner 

1) Lada (urap-urap). 

2) Uta Mbeca Parongge (Sayur Kelor). 

3) Doco Bawa (Sambal Bawang). 

4) Uta Puru Bangkuni (Ikan bakar tuna). 

5) Doco Dimu (Sambal timun). 

6) Palumara Uta (Ikan Palumara).  

7) Jajanan: 

a) Pangaha Balu  

b) Pangaha Rea 

c) Wua Miro Kore 

d) Jinta 

e) Dolu Fonu  
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Tabel 4.1 

Kuliner yang Dikenal pada Masyarakat Sanggar 

 

No Nama 
Kuliner 

Bahan-bahan  

1 Lada Kol, Kecambah, 
Kacang panjang, 
Toge, dan Kelapa 

2 Sayur 
Parongge 

Bawang, 
Kemangi, Kelor, 
Bayam 

3 Sambal 
Bawang 

Bawang Merah, 
Cabe 

4 Ikan Bakar 
Bangkuni 
(Tuna) 

Ikan Tuna, Kecap, 
Cabai, Bawang 
merah 

5 Sambal 
Timun 

Tomat, Terong, 
Bawang Merah, 
Cabe, Kemangi. 
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6 Palumara 
Bangkuni 

Bawang Merah, 
Bawang Putih, 
Cabe, Asam, 
Tomat, Kunyit. 

7 Pangaha 
Balu 

Terbuat dari 
tepung beras, lalu 
digoreng setelah 
itu di lumuri 
dengan gula pasir 
dan gula merah. 

8 Pangaha 
Rea 

Tepung Beras, 
Gula Merah, 
Jintan 

9 Wua Miro 
Kore 

Tepung Beras, 
Gula pasir, Gula 
Merah, Jintan 

10 Dolu Fonu Tepung, Gula 
Pasir 

 



42 
 

c. Pakaian adat dan Aksesoris   

1) Jungge. Jungge merupakan alat 

penghias yang ditancapkan pada 

rambut belakang atau sanggul. Dewasa 

ini, perempuan yang berambut pendek 

dapat menggunakan rambut palsu agar bisa menyanggul 

rambutnya. Berbeda dengan rambut wanita pada zaman 

kerajaan dulu yang rata-rata panjang-panjang. Warna Jungge 

yang digunakan oleh masyarakat Sanggar pada seni tari ini 

berbeda dengan Jungge yang 

dikenakan masyarakat Bima. Di 

Bima umumnya menggunakan 

Jungge berwarna kuning, 

sedangkan di Kore menggunakan 

warna biru dan kuning.  

2) Jima. Jima atau gelang ini memiliki dua macam bentuk sesuai 

dengan penggunaannya. Untuk Jima atau Gelang yang 

berbentuk ikat dipakai pada tangan, sedang yang berbentuk 

kerucut tidak terikat dipakai pada lengan.  

3) Anti. Anti atau anting ini berbeda dengan anting pada 

umumnya yang dipakai pada acara kesenian di Bima. Di Kore 

sendiri menggunakan anting 

Bangka Dondo atau anting 

panjang dengan ukuran lebih 

kurang 20 cm yang bahan 

pembuatannya dari kuningan 

dan diperindah dengan beberapa hiasan manik-manik. 
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4) Kondo. Kondo atau kalung yang biasa dipakai pada acara tari 

hampir sama seperti yang digunakan oleh masyarakat Bima. 

Kalung ini berbentuk susun dari atas ke bawah. Susunannya 

ornamennya dari atas tiga, tengah dua, dan terakhir satu. Dan 

kalung ini berwarna perak. 

5) Baju Adat. Baju adat Sanggar tidak jauh berbeda dengan baju 

adat Bima. Begitu pun untuk Sarowa atau celana. Yang 

membedakan dengan Bima adalah pada warnanya. Baju adat 

Bima identik dengan warna merah dan kuning, sedangkan baju 

adat Sanggar didominasi oleh warna hijau, kuning, merah, 

putih, hitam, ungu, dan biru. Warna yang menjadi ciri khasnya 

adalah biru. 

Tabel 3.2 

Warisan, Perangkat, dan Kondisinya 

 

No. Nama Kategori Kondisi Kini 
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1 Ufi Dewa 
Ritual Masih 

dipraktikkan 

2 Ngguda 
Tradisi Masih 

dipraktikkan 

4 Salunga Oha 
Tradisi Sudah 

berkurang 

5 Mpa’a Banggo  
Tradisi Tidak Dilakukan 

6 Loru Kawaro 
Ritual Jarang Dilakukan 

7 Mpanga Oi 
Tradisi Tidak 

Dilakukan 

8 
Pacoa Jara 
Moti 

Tradisi Diptaktikkan 

9 Ngaha Dana Ritual 
Jarang Dilakukan 

10 Injo 
Ritual Tidak 

Dilakukan 

11 Oda Pusaka 
Ritual Masih 

dipraktikkan 
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12 Mpaa Gantao Atraksi 
Jarang Dilakukan 

13 Buja Kadanda 
Atraksi Tidak 

Dilakukan 

14 Mpaa Kapodo 
Atraksi Tidak 

Dilakukan 

15 
Mpa`a 
Sampari 

Atraksi Tidak 
Dilakukan 

16 
Hadrah 
Rebana 

Seni 
Musik 

Jarang Dilakukan 

17 Biola Gambo 
SeniMusik Masih 

dipraktikkan 

18 Buja 
Alat 
Musik 

Masih Ada 

19 Gong 
Alat 
Musik 

Masih Ada 

20 Genda 
Alat 
Musik 

Masih Ada 
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21 Katongga 
Alat 
Musik 

Tidak Ada 
(Bisa 
Diproduksi) 

22 Rebana 
Alat 
Musik 

Masih Ada 

23 Sarone 
Alat 
Musik 

Tidak Ada 
(Bisa 
Diproduksi) 

24 Silu 
Alat 
Musik 

Tidak Ada 
(Bisa 
Diproduksi) 

25 Tari Toja 
Tarian Tidak 

Dilakukan 

26 Tari Inde Ndua 
Tarian Tidak 

Dilakukan 

27 Tari Kalero 
Tarian Tidak 

Dilakukan 
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28 
Tari Wura 
Bongi 
Monca/Karaba 

Tarian Jarang 
Dilakukan 

29 Wala-Wala 
Lagu Jarang Yang 

Tahu/Hafal 

30 Inde Ndua 
Lagu Jarang Yang 

Tahu/Hafal 

31 Waro 
Lagu Jarang Yang 

Tahu/Hafal 

32 Dewa Lagu Jarang Yang 
Tahu/Hafal 

33 Manu Taloko Lagu Jarang Yang 
Tahu/Hafal 

34 Rangko Lagu Jarang Yang 
Tahu/Hafal 

35 Gele Lagu Jarang Yang 
Tahu/Hafal 
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36 Rangko Lagu Jarang Yang 
Tahu/Hafal 

37 Jungge Pakaian 
Adat 

Masih 
Dikenakan 
(Dipakai) 

38 Jima Pakaian 
Adat 

Masih 
Dikenakan 
(Dipakai) 

39 Anti Pakaian 
Adat 

Masih 
Dikenakan 
(Dipakai) 

40 Kondo Pakaian 
Adat 

Masih 
Dikenakan 
(Dipakai) 

41 Baju Adat Pakaian 
Adat 

Masih 
Dikenakan 
(Dipakai) 
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42 Tembe Pakaian 
Adat 

Masih 
Dikenakan 
(Dipakai) 

 

 

B. Warisan Alam (Natural Heritage) 

Warisan alam merupakan aspek alamiah yang membentuk 

lingkungan budaya non-material (cultural heritage). Oleh karena itu 

perlu juga diidentifikasi dan dipetakan signifikansinya bagi praktik dan 

pengembangan budaya.  

1. Artefak 

a) Makam Raja Sanggar. Pada areal makam terdapat 26 makam 

keluarga Kerajaan Sanggar, namun yang ter-indentifikasi adalah 

Raja Syamsudin Daeng Kamea dan Raja Abdullah. Makam Raja 

Abdullah memiliki panjang 204 cm dan lebar 107 cm dengan 

ketinggian 68 cm. Raja Abdullah Syamsudin Daeng Manggala 

menjadi raja pada tahun 1901-1926. Sedangkan panjang nisan 

makam Raja Syamsudin Daeng Kamea 206 cm dan lebar 133 cm 

dengan ketinggian nisan 68 cm. Raja Syamsudin Daeng Kamea 

merupakan raja ke-15 yang berkuasa 

sekitar tahun 1869-1900.  

b) Makam Rade Nae. Komplek Makam 

Rade Nae terletak di Dusun Tanju Desa 

Boro Kecamatan Sanggar. Dari Desa Kore menuju komplek 

Makam Rade Nae membutuh waktu lebih kurang 10 menit 

dengan jarak tempuh 3 km menggunakan kendaraan roda dua 

atau empat. Di dalam komplek terdapat 13 makam kuno, namun 

hanya tiga makam yang masih utuh serta ornament atau suluran 
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pada nisan masih tampak baik. 

Luas komplek makam Rade Nae 

adalah panjangnya 27,5 meter 

dengan lebar 27,5 meter.  

Ketiga kuburan ini tidak memiliki 

nama, padahal umumnya kuburan di Bima disertai dengan nama 

untuk mengetahui pemilik kuburan tersebut. Ornamen pada batu 

nisan terdapat motif bunga (terlihat seperti bunga Teratai), baik 

di atas nisan maupun di pangkalnya. 

c) Istana Sanggar. Istana Sanggar atau masyarakat menyebutnya 

Uma Sangaji, adalah tempat para Raja Sanggar tinggal mulai dari 

awal berdirinya kerajaan hingga penguasa terakhir, Raja 

Abdullah Syamsuddin Daeng Manggal (1901-1926) kemudian 

diwariskan pada anaknya A. Azis (Ruma Toi), lalu A. Azis 

mewariskan pada anaknya A. Rajak Azis (Muma Uji). Istana ini 

terletak di Desa Kore, karena itu disebut juga Asi Kore. Letak 

istana ini dahulu di sebelah timur Masjid Al-Munawar Sanggar, 

lalu dipindahkan pada sekitar 1960-an di tempatnya sekarang 

yaitu di pertigaan menuju dermaga.  Bagian yang masih asli pada 

bangunan sekarang yaitu Sampana (ruang tamu), dahulunya 

beratap sirap kemudian diganti seng multiroof dan asbes di akhir 

tahun 2016. Sayangnya, istana ini bertatus milik pribadi dari 

keturunan bangsawan Sanggar, bukan benda cagar budaya. Istana 

yang sekarang sebenarnya adalah salah 

satu bagian dari istana yang utuh, yang 

berfungsi sebagai Sampana (ruang 

tengah dari istana besar), sementara 

bagian-bagian yang lain sudah lenyap karena dipisah-pisahkan 

dari induknya. Istana ini terbuat dari kayu jati, ri`i (tiang 

penyangga) berjumlah sembilan dengan bentuk oktagonal, pada 
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penyangga atap masih terdapat ukiran ornamen bunga. Bagi 

masyarakat Sanggar, Sampana dipercaya mempunyai aura mistis 

yang dikaitkan dengan Sangaji, karena dahulu sampana adalah 

tepat pengadilan di mana salah satu tiangnya dijadikan tempat 

hukuman bagi pelanggar hukum, mereka dicambuk, dirajam 

bahkan hingga hukuman mati. Tahun 1980-an istana pernah akan 

dipugar, namun gagal karena tidak sesuai persyaratan karena 

masuk pada tanah milik pribadi. Setelah pemindahan tahun 1960-

an istana dibiarkan kosong hingga tahun 1971 ditempati oleh 

seorang guru atas izin keluarga kerajaan. Sekarang sampana 

berfungsi sebagai gudang penyimpanan padi. 

d) Museum Balaba. Museum Balaba ada-lah tempat penyimpanan 

benda-benda peninggalan Kerajaan Sanggar yang ma-sih tersisa 

dan terselamatkan. Museum Balaba berbentuk sebuah rumah 

batu berlokasi di dalam areal pekarangan rumah Muma Sangga 

atau A Azis putra dari Putra Mahkota Kerajaan Sanggar Abdul 

Aziz Abdullah. Museum Balaba beralamat di Jalan La Hami RT. 

03 Desa Kore Kecamatan Sanggar. Lokasi ini persis di depan 

Masjid Raya al-Munawar dengan stattus hak guna bangunan. 

Pendirian museum dirintis pada tahun 2015 dengan visi dan misi 

melestarikan dan memanfaatkan benda cagar budaya serta 

menyajikan informasi dari koleksi untuk edukasi dan apresiasi 

masyarakat. Beberapa benda yang menjadi koleksi Museum 

Balaba adalah pedang dan keris pusaka peninggalan Kerajaan 

Sanggar, hasil galian berupa barang pecah belah seperti guci dan 

piring dari temuan warga di sekitar 

Sanggar dan Tambora, perlengkapan 

pertanian, dan dokementasi adat-istiadat 

dan beberapa brosur tentang Gunung 

Tambora. Museum ini menjadi sentra informasi sejarah Kerajaan 
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Sanggar dan letusan Gunung Tambora tahun 1815 M. Museum 

dikelola oleh sebuah badan yang diketuai oleh Muhtar Husen, 

S.Pd  

e) Benteng Lainomos. Selain Teluk Bima, Teluk Sanggar adalah 

tempat untuk mengisi bekal, air bersih, ransum makanan, dan 

bahan bakar bagi pelaut yang melintas di sepanjang Laut Flores. 

Tampaknya di masa lampau menjadi tempat yang strategis untuk 

berlindung atau bertahan dari serangan musuh, karenanya banyak 

ditemukan sisa-sisa benteng di pesisir Sanggar. Nama-nama 

benteng juga berbau Portugis seperti La Matagara dan Lainomos. 

Tahun 1608 Gowa masuk Pulau Sumbawa, dan Sanggar adalah 

kerajaan pertama yang 

mendeklarasikan memeluk ajaran 

Islam dari Gowa, hingga dijadikan 

anak emas oleh Sultan Alauddin.  

 

2.  Objek 

a) Padang Savana Piong. Kecamatan Sanggar selain kaya akan 

tradisi kebudayaan dan kearifan lokal, juga memiliki potensi alam 

yang dapat dikembangkan baik pantai, perbukitan, maupun pegu-

nungan. Salah satunya yang patut menjadi perhatian adalah 

padang savana Piong. Padang Savana Piong berjarak ± 30 Km 

atau ± 50 menit jika dihitung dari titik sentral (titik 0) yakni di 

Lapangan La Hami. Jika titik 

starnya dari Kota Bima, maka 

untuk sampai ke Piong 

membutuhkan waktu ± 2,5 jam. 

Pada pintu masuk jalur 

Pendakian Gunung Tambora di Piong sudah terpampang 

hamparan savana di sisi kiri jalan masuk. Dengan latar Gunung 
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Tambora di sebelah barat dan indahnya Donggo Tabe Nae atau 

anak gunung Tambora semakin memperindah hamparan savana. 

b) Pantai Boro. Pantai Boro terletak Teluk Sanggar di Desa Boro. 

Selain berpasir putih juga memiliki 

pemandangan yang indah karena 

ditunjang oleh adanya pulau kecil 

(gili) di sebelah utara, bernama Wadu 

Nisa Mboko, dan terdapatnya sisa-

sisa benteng Kerajaan Sanggar. Air lautnya yang jernih dan 

suguhan aktifitas para nelayan yang menangkap ikan menjadi 

keindahan tersendiri pantai ini. Dari atas bukit bekas berdirinya 

benteng, didapati pemandangan 

Semenanjung Sanggar yang sangat 

indah dengan latar gunung 

Tambora di sebelah baratnya. 

c) Pantai Piong. Pantai Piong Kecamatan Sanggar dikenal sebagai 

“Long Beach” di Bima. Dengan jarak tempuh ± 1,5 jam 

perjalanan menggunakan kendara-an roda dua dari Kota Bima 

atau ± 2,5 jam menggunakan trasportasi umum berupa bus.  

Pemandangan sepanjang pantai ini sungguh indah tidak akan 

membuat bosan. Daya tarik utama di Pantai Piong ini adalah 

kebersihannya, pasir putih, dan 

letaknya di Semenanjung Sanggar 

yang dekat dengan Gunung 

Tambora. 

d) So Loka. Mengunjungi Gunung Tambora tidak akan lengkap 

tanpa menjejakkan kaki di pasir putih Pantai Boro, yang terletak 

di jalur utara menuju Tambora. Di situ terdapat So Loka, yaitu 

padang peternakan yang terbentang sepanjang pantai, menjulur 
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ke arah utara yang panjangnya mulai dari ujung timur hingga 

barat dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 2 km. So Loka 

yang bersisian dengan Pantai Boro adalah salah satu destinasi 

wisata andalan yang berada di Sanggar. Pantai Boro menjadi 

punya daya tarik karena So Loka dan Benteng Kerajaan Sanggar. 

Pada bekas berdirinya benteng ini banyak tersisa batuan-batuan 

yang dulu disusun untuk melindungi pasukan kerajaan dari 

serangan bajak laut. 

e) Dermaga Kore. Dermaga Kore terletak di Desa Kore pesisir 

utara Sanggar. Dermaga Kore dahulu adalah pusat perniagaan 

Kerajaan Sanggar yang terkenal dengan transaksi penjualan Kuda 

Kore. Dari lapangan La Hami menuju Dermaga Kore sangat 

mudah, tinggal mengikuti papan penunjuk arah. Jalan kaki dari 

Lapangan La Hami hanya sekitar 7 menit, atau dengan kendaraan 

bermotor sekitar 3 menit. Ketika tiba di Dermaga Kore 

pemandangan pantai utara semenanjung Sanggar yang eksotis 

akan memanjakan mata, di mana 

berjejer perahu dan kapal-kapal 

bagang yang pulang melaut. Pada 

siang hari dari Dermaga Kore dapat 

dilihat puncak gunung Tambora. 

Dari atas der-maga bisa disaksikan aktifitas para nelayan yang 

pulang melaut menangkap ikan menggunakan kapal “Baga”. 

Sementara di bibir pantai Dermaga Kore para tengkulak 

menunggu ikan hasil tangkapan nelayan untuk dijual di berbagai 

pasar yang ada di Sanggar dan Dompu. Mada masa lampau, 

Dermaga Kore merupakan lokasi berlangsungnya perang 

melawan Bajak Laut, karena itu Dermaga Kore kadang disebut 

sebagai Dermaga Bajak Laut. Pada tahun 1818 Sanggar mendapat 

ancaman dari serangan Bajak Laut, saat Kerajaan Sanggar sangat 
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lemah akibat letusan Gunung Tambora tahun 1815, akibatnya 

Kerajaan Sanggar kalah dari Bajak Laut. Imbas dari kekalahan 

tersebut mengakibatkan rakyat Sanggar mengungsi ke Banggo 

dan Nggembe. Pada tahun 1830 mereka kembali ke Sanggar dan 

mulai membangun Kore sebagai pusat pemerintahan. Gubernur 

Jenderal Makassar memberikan senjata pada Sanggar untuk 

pertahanan. Kore menjadi benteng 

pertahanan terakhir bagi peradaban 

Sanggar hingga sekarang. 

f) Labu Bili. Salah satu keindahan 

pemandangan laut yang terdapat di Kecamatan Sanggar yaitu 

Labu Bili, yakni wilayah pesisir laut yang berlokasi di bagian 

barat Desa Piong. Jarak tempuh dari Kecamatan Sanggar dengan 

titik start dari Lapangan La Hami Kore menuju Labu Bili yaitu 

sekitar 33 Km atau ± 60 menit perjalanan darat dengan 

menggunakan kendaraan bermotor. 

Konon, dulunya Labu Bili 

merupakan tempat berlabuhnya 

kapal-kapal bajak laut atau kapal 

musuh yang hendak menyerang Kerajaan Sanggar. Di Labu Bili 

juga terdapat goa yang masih menyimpan berbagai mis-teri. Yang 

tak kalah menarik adalah keberadaan pohon besar yang menjorok 

ke laut tempat akar-akarnya ke luar 

dari tanah dan di batangnya itu 

tertanam tiga batu besar dan 

beberapa yang kecil, entah dari 

mana. Karakteristik tempat ini cocok untuk dijadikan tempat 

rekreasi dengan corak eksotik yang kental. 

g) Doro Sagolo. Alam Sanggar memang menyimpan sejuta 

keindahan. Salah satunya adalah Doro Sagolo. Objek wisata yang 
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satu ini menawarkan pemandangan menakjubkan yang dapat 

memanjakan mata dan menenangkan pikiran para pengunjung. 

Bagi penyuka foto alam, lokasi ini sangat direkomendasikan 

karena di atas bukit Doro Sagolo dapat memandang hamparan 

hijau pertanian dan birunya lautan, serta gunung-gunung yang 

membentang indah. Perjalanan dari Desa Kore menuju objek 

wisata Doro Sagolo memerlukan waktu tempuh ± 10 menit.  

h) Oi Tampuro. Mata air Tampuro atau yang biasa disebut Oi 

Tampuro merupakan salah satu objek wisata yang cukup popular 

di wilayah Kecamatan Sanggar. Tidak sedikit warga Sanggar 

yang memilih objek wisata ini untuk mengisi akhir pekan. 

Pengunjung objek ini berasal dari Kabupaten Dompu, Kota Bima, 

dan Kabupaten Bima. Oi Tampuro menawarkan keindahan mata 

air yang menakjubkan. Mata air ini tidak pernah kering dan kotor 

walau hujan turun, dan kejernihannya pun tidak pernah berubah. 

Lokasinya yang berada di bibir laut dengan nuansa alam yang 

indah menambah keistimewaan objek wisata ini. Objek Wisata Oi 

Tampuro masuk pada wilayah administrasi Desa Piong. Dari 

Bandar Udara Sultan Muhammad 

Salahuddin Bima menuju objek wisata 

ini ± 2 jam perjalanan. Sementara jarak 

tempuhnya dari Lapangan La Hami 

adalah 14 km dengan waktu tempuh 31 menit baik untuk 

pengguna roda dua maupun roda empat. 

i) Oi Punti Moro. Mata Air Punti Moro (Oi Punti Moro) berasal 

dari kata Punti yang berarti  pisang dan Moro berarti  obat. Mata 

air ini memiliki luas ± 1 x 1,5 meter 

dan telah diberikan semen pembatas 

di berbagai sisi dengan ketinggian ± 

30 cm dari permukaan tanah. Semen 
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pembatas ini dimaksudkan agar Oi Punti Moro tidak 

terkontaminasi dengan genangan air yang diakibatkan oleh banjir, 

karena area tersebut merupakan area rawan banjir. Oi Punti Moro 

berlokasi di dalam pekarangan rumah milik Erwanto Ahmad. Oi 

Punti Moro bukanlah jenis mata air yang mengalir, karena berupa 

air yang mengendap namun tidak pernah mengering dengan 

kedalaman ± 1 meter dari permukaan tanah. Oi Punti Moro adalah 

salah satu jenis mata air tawar tertua. Mata air ini memiliki 

kembaran di Makassar dengan nama yang sama, yakni Punti 

Moro. Keberadaan Oi Punti Moro selalu diceritakan secara turun-

temurun, dikenal sejak masa Kerajaan Sanggar bahkan mungkin 

sebelum kerajaan tersebut berdiri. Beberapa warga menduga, Oi 

Punti Moro adalah mata air yang bersumber dari pegunungan 

Doro Fare yang terletak di bagian selatan dari lokasi mata air. 

Ritual di mata air ini dilakukan dengan cara berdoa dan 

menempatkan berbagai jenis sesajen. Umumnya si penderita 

dimandikan sembari berdoa agar diberikan kesembuhan dari 

segala penyakit yang diderita terutama penyakit yang sulit 

disembuhkan. Ketika sudah sembuh, mereka kembali lagi ke 

mata air untuk meletakkan sesajen sebagai rasa syukur. Pelaku 

ritual di mata air ini tidak hanya masyarakat Sanggar, melainkan 

juga orang di luar Sanggar seperti Bima, Dompu, Sumbawa, 

hingga Makassar. Pengunjung dari Makassar menyatakan bahwa 

di sana terdapat mata air serupa dengan nama yang sama. Selain 

meminta kesembuhan segala penyakit dan kemudahan dalam 

persalinan, ternyata ada juga yang memanfaatkan ritual ini untuk 

meminta nomor togel, walaupun tidak akan berhasil dan bahkan 

berakhir sial. 

j) Mata Air Campa Rimpu. Mata air Campa Rimpu juga 

merupakan mata air tertua selain Punti Moro. Mata air terletak di 
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Dusun Balambon Desa Kore. Lokasi mata air Campa Rimpu tidak 

jauh dari mata air Punti Moro, ± 30 meter. Mata air tidak pernah 

mengering. Tidak diketahui perisi sejak kapan munculnya mata 

air ini. Menurut tutur turun-temurun masyarakat sekitar, mata air 

Campa Rimpu sudah ada sebelum berdirinya Kerajaan Sanggar, 

bahkan jauh sebelumnya. Lahan lokasi mata air Campa Rimpu 

merupakan lahan milik Ompu Dija yang diwariskan secara turun-

temurun hingga H. Muhammad Tayeb. Dalam upaya merawat 

mata air ini, pemilik lahan telah membuat sekat berupa bak semen 

dengan luas 1,5 M x 1,5 M. Bagi para pengunjung, mata air ini 

juga dipercaya sebagai mata air yang sakral karena memiliki 

unsur keramat. 

Sekarang, karena lokasi mata air tersebut berada di lahan pribadi, 

para pengunjung harus terlebih dahulu meminta izin pada pemilik 

lahan apabila akan melakukan 

ritual. Sebagaimana diungkapkan 

oleh Halisah (81 Tahun), bahwa, 

“Memperoleh air ini tidak harus 

seijin pemilik lahan. Melakukan 

ritual di mata air ini harus sepengetahuan pemilik lahan, karena 

adabnya seperti itu dan dipercayai dapat meningkatkan daya 

keramat dari air tersebut.” 

Di saat melakukan ritual, sesajen yang dibawa pengunjung berupa 

pisang, rokok dari daun lontar, daun sirih, buah-buahan, kain 

putih, dan dialasi daun pisang. Umunya mereka melakukan ritual 

pada hari Jumàt dan jenis permintaannya adalah berkaitan dengan 

urusan keduaniaan seperti dipermudah dalam hal persidangan di 

pengadilan, dimudahkan dalam urusan perdagangan, dan 

mendapatkan kemudahan dalam mencari pekerjaan. 

Tabel 3.3 
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Objek/Destinasi Potensial di Sanggar 

 

No. Obyek Wisata Lokasi Potensi Pengembangan 

1 
Pantai 
Piong 

Desa 
Kore 

Wisata 
Bahari, Pantai 
Pasir putih, 
Camping 
Ground, 
Wisata 
Kuliner 

2 
Savana 
Piong 

Desa 
Kore 

Wisata  
Adventure 

3 
Pantai 
Boro 

Desa 
Boro 

Wisata 
Bahari, Pantai 
Pasir putih, 
WisataKuliner 

4 So Loka 
Desa 
Boro 

Wisata 
Bahari, Pantai 
Pasir putih 
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5 
Dermaga  
Kore  

Desa 
Kore 

Dermaga 
transportasi 
laut 

6 
Benteng 
Lainomos 

 Desa 
Boro 

Bangunan 
kuno, Wisata 
Sejarah 

7 
Mata Air 
Punti 
Moro 

Desa 
Kore 

Wisata alam, 
Wisata 
budaya 

8 
Mata Air 
Tampuro 

Desa 
Piong 

Wisata alam, 
Wisata 
budaya 

9 
Mata Air 
Kalero 

Desa 
Boro 

Wisata alam, 
Wisata 
budaya 

10 
Mata Air 
Towan 

Desa 
Boro 

Wisata alam, 
Wisata 
budaya 
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11 Rade Nae 
Desa 
Boro 

Cagar 
Budaya, 
Wisata 
Sejarah 

12 
Istana 
Kore 

Desa 
Kore 

Cagar 
Budaya, 
Wisata 
Sejarah 

13 
Makam 
Raja 
Sanggar 

Desa 
Kore 

Cagar 
Budaya, 
Wisata 
Sejarah 

14 
Mata Air 
Campa 
Rimpu 

Desa 
Kore 

Wisata alam, 
Wisata 
budaya 

15 
Pasar 
Sanggar  

Desa 
Kore 

Pasar 
tradisional 
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16 Labu Bili 
Desa 
Piong 

 Pantai, 
Wisata Alam 

17 
Doro 
Sagolo 

Desa 
Boro 

Wisata Alam, 
Spot photo 

18 
Museum 
Kerajaan 
Sanggar 

Desa 
Kore 

Wisata 
Sejarah, 
Edukasi 

19 
Pacuan 
Kuda 
Pantai 

Desa 
Sandue 

Wisata 
Adrenaline, 
Olahraga 

20 
Dermaga 
Kore 

Desa 
Kore 

Wisata Alam, 
Pantai 
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BAB IV 

KAJIAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN 

 

A. Pariwisata Terpadu Berbasis Budaya 

Menilik potensi budaya sebagaimana dipetakan pada bab terdahulu, 

juga karakteristik masyarakat dengan tradisi kuat dan bercorak 

multikultural, dapat dikatakan masyarakat Sanggar memiliki potensi untuk 

mentransformasikan budaya mereka menjadi pariwisata berbasis budaya. 

Dengan kekuatan ini, pariwisata berbasis budaya dapat dirancang menjadi 

prototipe pariwisata integraif yang selaras dengan dan menggabungkan 

karakter masyarakat lokal dengan lingkungan geografis yang khas. Di 

antara ragam kepariwisataan yang bisa dipromosikan dari transformasi 

potensi budaya yang ada di Kecamatan Sanggar adalah sebagai berikut:  

1. Ethnic Tourism. Masyarakat Sanggar memiliki ciri sebagai sub-etnic 

dalam konteks etnis Bima yang membentuk identitas adat dalam area 

kultur tertentu, katakanlah kultur Bima sebelah barat (Donggo-

Sanggar-Tambora) yang bercorak pegunungan (highland). Di samping 

itu, Sanggar juga memiliki ciri lain sebagai masyarakat pesisir dengan 

corak terbuka. Warna multikulturalisme juga kental dengan masyarakat 

Sanggar dengan adanya berbagai budaya dari berbeda latar belakang 

hidup dan berkembang. Karena itu, Sanggar memiliki bentuk budaya 

yang kaya untuk dikembangkan sebagai apa yang disebut “Ethnic 

Tourism” yakni pariwisata yang mengandalkan kekayaan identitas 

etnik sebagai penopang utama. Bahasa lokal dan tradisi lisan yang 

berkembang di Sanggar bisa menjadi poros utama dari pengembangan 

model kepariwisataan seperti ini, di samping berbagai ekspresi budaya 

yang termaktub dalam berbagai tradisi atau ritual. 

2. Rural Cultural Tourism. Masyarakat Sanggar adalah masyarakat 

pedesaan yang jauh dari pusat kota kabupaten (rural area) dan 

bertumpu pada pertanian (peasantry). Karena itu, beberapa aspek 
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budaya yang berkembang dalam masyarakat Sanggar sangat cocok 

ditransformasikan sebagai Rural Cultural Tourism, yaitu pariwisata 

yang bertumpu pada praktik dan budaya pertanian. Praktik-praktik 

budaya seperti Mpa`a Bango, Pacoa Jara Moti, Oro Rangki, Dewa, 

Salunga Oha, Ufi Dewa, dapat menjadi kekayaan budaya dengan ciri 

pedesaan, yang kuat.  

3. Maritime Tourism. Sebagai wilayah yang memiliki garis pantai yang 

panjang, model pariwisata bahari/kelautan/perairan juga cocok untuk 

dikembangkan. Karakter pesisir yang indah dari Teluk Sanggar dan 

tersedianya infrastruktur yang cukup untuk mendukungnya. Corak 

pariwisata ini akan menjadi lebih kaya lagi jika diintegrasikan dengan 

pariwisata pedesaan sehingga membentuk corak tersendiri bagi 

kawasan ini. Pesisir pantai yang indah dan pelabuhan Kore bisa menjadi 

jangkar bagi wisata ini. Ragam wisata ini bisa berbentuk industri 

perikanan (fishing industry) atau wisata yang berdimensi edukasi 

kelautan. 

4. Educational Tourism. Wisata pendidikan adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk maksud rekreasi atau liburan tetapi juga terdapat 

aktivitas pendidikan di dalamnya. Wisata edukasi ini dikembangkan 

untuk minta khusus kalangan pelajar, mahasiswa, blogger, komunitas 

literasi, dan lain-lain yang membutuhkan pembelajaran dan akan dunia 

luar. Wisata edukasi merupakan sebuah kegiatan yang umumnya 

dilakukan oleh institusi pendidikan, seperti sekolah-sekolah maupun 

institusi pendidikan lainnya. Museum, istana, artefak, bahasa lokal, 

legenda/tradisi lisan, tarian, dan atraksi adalah perangkat dan bahan 

bagi pengembangan wisata edukasi ini. Demikian juga artefak dan 

objek wisata bahari dapat menyediakan wahana bagi pengembangan 

model wisata ini. Camping Ground (bumi perkemahan) bisa dibangun 

untuk mendukung kegiatan edukasi, terutama pembentukan karakter 

dengan kegiatan luar ruangan (outbond).  

https://id.wikipedia.org/wiki/Rekreasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_libur
https://id.wikipedia.org/wiki/Edukasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran


65 
 

5. Creative Tourism. Wisata kreatif yang bertumpu pada produksi kreatif 

tentu saja dapat dikembangkan di Sanggar, untuk mendukung 

pengembangan model wisata lain di atas. Meskipun masyarakat 

Sanggar tidak memiliki tradisi kreatif yang kuat, tetapi kerajinan yang 

ada kerajinan cobek, kuliner, dan cukup menadakan bahwa masyarakat 

Sanggar memiliki potensi kreatif tersembunyi. Potensi ini tentu saja 

dapat dikembangkan lagi untuk menjadi bagian yang inheren dengan 

kegiatan produksi dan industri pariwisata, apapun corak pariwisatanya.  

Kelima corak pariwisata ini dapat membentuk konfigurasi yang padu 

mengenai citra pariwisata dengan memadukan elemen-elemen budaya 

yang bekerja dan membentuk jaringan dan relasi. Aspek-aspek budaya 

yang ada pada kalangan masyarakat Sanggar di antaranya bisa menjadi 

pintu masuk bagi festivalisasi atau revitalisasi. Pada saat yang sama aspek-

aspek yang lain bisa menjadi instrumen atau pelengkap bagi peristiwa 

pariwisata. 

 

B. Festivalisasi Budaya 

Salah satu wajah budaya adalah rekayasa, selain artefak dan 

perilaku. Rekayasa budaya dibuat sebagai wahana sosialisasi nilai agar 

orang memahami dan mengikuti nilai atau pola pikir yang diinginkan 

(Purwoko, 2003: 2). Salah satu bentuk rekayasa budaya adalah festival, 

yaitu perayaan untuk menyiarkan kepada khalayak tentang nilai-nilai 

keagungan budaya tertentu untuk menjadi perhatian masyarakat. Festival 

sebagai perayaan (celebratory event), menurut Picard dan Robinson 

(2006:1), adalah aspek penting dalam pengalaman berpariwisata dewasa 

ini. Setidaknya dalam lima puluh tahun terakhir, festival baik dalam 

bentukya yang tradisional berupa perayaan sosial maupun yang sebagai 

even terbangun orkestrasi modern, telah diserap sebagai produk pariwisata 

yang diminati oleh wisatawan. Sebagai rekayasa, festival dapat menjadi 

ekstraksi budaya, yaitu pemadatan atau miniatur budaya yang 
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merepresentasikan kekayaan dan keluasan dimensi budaya. Dengan 

festival orang (wisatawan) bisa menikmati kekayaan yang padat dari suatu 

budaya dalam waktu yang singkat dengan anggaran yang murah. Dengan 

festival pula sebuah objek/destinasi wisata bisa memperkenalkan diri dan 

budaya yang mengisinya serta daerah dan masyarakat yang menjadi tujuan 

wisata.  

Festivalisasi budaya dapat dilangsungkan dalam masyarakat yang 

memiliki kekayaan budaya, adat-istiadat, dan identitas seperti juga 

masyarakat Sanggar sebagaimana dideskripsikan pada bagian-bagian 

terdahulu. Festival terpadu dapat diinisiasi dengan menggabungkan 

berbagai eleman budaya yang ada, dengan struktur dan pakem yang diisi 

oleh mitologi, ritual, tradisi, dan ditopang oleh artefak atau objek fisik 

yang tersedia.  

Potensi-potensi budaya yang dapat dikembangkan menjadi wahana 

wisata di wilayah Sanggar adalah Oro Rangki, Ufi Dewa, Mpa’a Kapodo, 

dan Mpa’a Sampari, dan lain-lain. Atraksi budaya ini dapat dilaksanakan 

pada acara-acara tertentu seperti pernikahan, sunat dan acara-acara besar 

lainnya. Kebudayaan tersebut selama ini hanya menjadi acara penghibur 

masyarakat lokal, namun, bisa saja dikembangkan menjadi konsumsi 

publik yang lebih luas dengan memperkenalkan elemen-lemen baru di 

dalamnya. Hal ini bisa dilakukan mengingat masyarakat Sanggar sudah 

mengenal festival sebagai perayaan seperti Festival keagmaan Musabaqah 

Tilawatil Qurán (MTQ) dan hari besar agama, juga perayaan Hari 

Kemerdekaan pada setiap 17 Agustus. Pemaduan ini bisa karena pada 

dasarnya adat dan agama berpadu sedemikian rupa bagi masyarakat 

Sanggar. 

 

C. Revitalisasi Museum dan Istana sebagai Pusat Budaya 

Dua situs sejarah yang penting adalah museum dan istana. Keduanya 

mereprsentasikan kekayaan budaya, sekaligus sebagai penanda adanya 
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peradaban bagi penduduk setempat. Revitalisasi museum atau istana 

Sanggar beserta perangkat kulturalnya dapat dimaknai sebagai upaya 

penguatan identitas sekaligus otoritas adat yang dapat bekerja sebagai 

modal budaya. Penguatan ini positif belaka, bukannya mengembalikan 

feodalisme, untuk menciptakan sumber potensial bagi nilai-nilai integratif 

dalam situasi masyarakat yang rentan konflik komunal (Klinken, 2010: 

182). Dapat dibayangkan perhatian intelektual akan muncul dengan 

sendirinya, dan itu merupakan awal bagi revitalisasi budaya. Istana atau 

museum akan bekerja sebagai promotor bagi kegiatan-kegiatan kesenian, 

baik kesenian kerakyatan maupuan keseninan serius, sebagaimana terjadi 

pada keraton-keraton besar di berbagai tempat. 

Kesadaran kolektif harus dibangun mulai dari sini sehingga 

otentisitasnya bisa dipertanggungjawabkan, sehingga pada gilirannya 

dapat menjadi payung yang menanungi keseluruhan potensi masyarakat, 

dan memiliki daya pikat romantik. Kebangkitan ini pada gilirannya 

menjadi fenomena budaya yang layak diperhatikan. Pada level itulah 

berbagai festival akan menjadi marak dan bergerak dengan kekuatan 

internal yang kuat. 

Museum atau istana sejatinya adalah ruang publik, yang dimaliki 

bersama oleh semua masyarakat. Privatisasi kedua situs ini hanya akan 

menjadikan budaya sebagai susuatu yang elitis dan tertutup, tidak 

menberikan sumbangsih apa-apa bagi pengauatan identitas masyarakat. 

Karena itu, kedua tempat ini harus diupayakan secara sadar sebagai ruang 

publik dengan cara menggerakkan berbagai festival rakyat yang 

menjadikan kedua tempat sebagai pusatnya. Artinya, dari kedua tempat 

itulah digali dan dikumpulkan renik-renik budaya Sanggar yang 

berserakan sehingga menjadi satu mozaik. Dari situ juga digerakkan 

kesadaran kolektif melalui menyebarluasan informasi mengenai budaya 

Sanggar. Pada akhirnya tempat itu menjadi pusat literasi, edukasi, 

revitalisasi, dan reproduksi budaya Sanggar. Kedua tempat itu dapat 
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menjadi pusat sanggar budaya yang memayungi sanggar-sanggar budaya 

yang digerakkan oleh komunitas-komunitas kecil. Kemauan ke arah 

revitalisasi itu ada dan kuat, terlihat dari inisiasi pendirian museum dengan 

modal swadaya dan bantuan masyarakat. 

 

D. Daya Dukung 

Pengembangan budaya berbasis pariwisata ini menekankan 

partisipatif masyarakat sebagai pelaku pariwisata. Artinya masyarakat dan 

komunitas lokal adalah pemain utama: produsen praktik budaya, dan 

merekalah yang mengambil manfaat sosial-ekonomi dari seluruh geliat 

pariwisata. Dilihat dari segi karakter komunal, mamsyarakat Sanggar 

termasuk masyarakat multikultural yang ramah dan terbuka. Hal ini di 

samping mereka adalah masyarakat pedesaan yang bersahaja juga 

merupakan masyarakat pesisir yang terbuka dan dinamis. Itulah modal 

budaya yang utama dari masyarakat Sanggar yang memungkinkan mereka 

ditransformasikan menjadi masyarakat pariwisata.  

Pranata sosial yang mendukung terciptanya keamanan, kenyamanan, 

kebersihan, dan keindahan lingkungan juga tersedia melalui praktik-

praktib budaya yang mereka miliki, seperti kuatnya kontrol sosial dan rasa 

komunalisme yang bermanifestasikan dalam gotong-royong. Jika pun 

pranata ini harus disesuaikan kapasitasnya dengan dinamika baru melalui 

pariwisata, maka bisa dilakukan revitalisasi tradisi untuk menciptakan pra 

kondisi bagi pembumian budaya untuk pariwisata (cultural tourism 

mainstreaming). Pariwisata tidak hanya fokus pada tempat yang indah dan 

menarik untuk dikunjungi tapi juga kearifan lokal di suatu wilayah yang 

merupakan harta berharga yang perlu dijaga kelestariannya sehingga 

memberi manfaat bagi penduduknya.  

Selain itu infrastruktur seperti ketersediaan penginapan, pemandu, 

sarana kesehatan, rumah ibadah juga sangat mempengaruhi 

keberlangsungan pariwisata tersebut. Di wilayah Sanggar ketersedian 
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sarana infrastruktur masih terbatas, baik akses lalu lintas dan ketersedian 

penginapan menjadi catatan penting. Demikian juga produksi kreatif 

seperti pakaian, merchandise, kerajinan, dan kuliner juga menjadi daya 

dukung yang juga penting untuk dikembangkan.  

Semua ikhtiar pengembangan yang diandaikan di atas bisa 

berlangsung secara simultas, atau secara bertahap, juga sektor demi sektor. 

Yang paling penting adalah menentukan dan memastikan proses 

bertemunya berbagai sektor sehingga terbangun strategi terpadu. 

Keterpaduan inilah yang membuat efek domino dalam implementasi 

kebijakan pariwisata. Artinya, begitu aspek pengungkitnya bekerja maka 

aspek yang lain juga akan bergerak dengan sendirinya.  

 

C. Potensi Resistensi 

Di Kecamatan Sanggar terdapat berbagai hal yang patut 

dipertimbangkan sebagai potensi resistensi bagi pengembangan sektor 

pariwisata budaya. Kuatnya sendi agama Islam dalam masyarakat Sanggar 

mengharuskan adanya pemilahan yang jelas antara yang sakral dan yang 

profan dari ritual agama dan budaya. Dengan kata lain, antara yang agama 

dan yang budaya harus ditempatkan secara proporsional pada tempatnya. 

Misalkan saja dalam prosesi ritual menggunakan sesajen. Di Kecamatan 

Sanggar, terdapat tempat-tempat yang oleh masyarakat sekitar masih 

dianggap sebagai  tempat keramat.  Menurut Erwanto Ahmad (37), 

beberapa prosesi ritual yang dilakukan masih menggunakan sesajen 

sebagai instrumen persembahan bagi “penunggu” tempat keramat. Hal ini 

dikhawatirkan akan bertolak belakang dengan nilai Agama, di mana di 

Kecamatan Sanggar juga terdapat banyak tokoh agama yang menolak 

praktik ritual dengan cara tersebut.  

Selain dalam praktek ritual, perhatian terhadap potensi kaum muda 

sebagai sumberdaya pariwisata juga harus dilakukan. Kehidupan sosial 

kepemudaan bisa menimbulkan masalah jika tidak disentuh secara baik. 
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Salah satu narasumber, Izhar (35), representasi tokoh pemuda Kecamatan 

Sanggar, menyuarakan kekecewaan yang dirasakan oleh kaum muda 

setempat atas minimnya perhatian pemerintah dalam hal akses jalan raya 

sebagai sarana pendukung transportasi. Kekecewaan seperti ini bisa 

dimaklumi, sebab akses jalan raya yang baik merupakan modal awal dalam 

pengembangan sebuah wilayah baik dari sisi sosial, ekonomi juga 

pariwisata. Menjadikan mereka yang produktif sebagai pemain utama 

dalam pariwisata adalah pilihan bijak sekaligus strategis, karena muara 

dari pariwisata adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dan 

mengurangi pengangguran di mana kaum muda pengisi angka-angka 

pengangguran yang besar. 

Potensi resistensi yang lain adalah adanya wacana identitas yang 

menguat dengan kecenderungan identifikasi diri berbeda dengan Bima. 

Meskipun baru sebatas wacana, yang sepertinya dipengaruhi oleh wacana 

intelektual seputar “rivalitas Bima dan Dompu”, potensi ini harus pula 

menjadi perhatian. Apalagi, wilayah Sanggar yang dibatasi oleh 

Kabupaten Dompu menjadi salah satu kendala pemerataan pembangunan 

yang justru memunculkan rasa kecemburuan sosial masyarakat Sanggar 

dengan beberapa wialayah lain, hal yang bisa memunculkan wacana di 

tengah masyarakat Kecamatan Sanggar untuk bergabung dengan 

Kabupaten Dompu.  

Pariwisata merupakan industri yang kelangsungannya sangat 

ditentukan oleh baik-buruknya lingkungan. Ia sangat peka terhadap 

kerusakan lingkungan, misalnya pencemaran oleh limbah domestik yang 

berbau dan nampak kotor, sampah yang bertumpuk, dan kerusakan 

pemandangan oleh penebangan hutan, infrastruktur, gedung yang letak 

dan arsitekturnya tidak sesuai, serta sikap penduduk yang tidak bersih. 

Pada aras yang lain, pariwisata juga rentan menciptakan lingkungan yang 

buruk dengan produksi sampah yang tentu saja meningkat, sementara 

manajemen persampahan belum juga bagus dalam masyarakat kita. 
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Karena itu, aspek lingkungan ini harus menjadi perhatian, terutama 

manajemen sampah. Jika hal ini tidak bisa ditemukan caranya maka 

pariwisata akan menemui resistensi yang besar terutama dari kalangan 

aktivis sosial dan lingkungan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Kegiatan pariwisata ternyata berhubungan sangat erat dengan 

budaya. Budaya adalah sumber aspirasi bagi lahirnya corak wisata 

tertentu yang dipilih. Budaya juga adalah metodologi dan pendekatan 

untuk menciptakan proses sosial yang memungkinkan pemikiran 

kepariwisataan bisa diimplementasikan di lapangan. Sementara itu, 

pariwisata sesungguhnya adalah pembumian budaya masyarakat 

sehingga identitas masyarakat terbangun dan dibagi dengan orang lain. 

Demikianlah kait-kelindan dua dimensi pembangunan ini, sehingga 

melahirkan suatu visi “pariwisata budaya dan budaya pariwisata” di 

tengah masyarakat.  

Wilayah Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima ternyata 

menyimpan potensi budaya yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut 

dalam berbagai dimensi pembangunan, khususnya pariwisata. Modal 

utama sebagai masyarakat multikultural menyiratkan bahwa potensi 

budaya sungguh kaya. Potensi dan praktik budaya ini berasal dari 

peninggalan-peninggalan masa lampau sebagai warisan sejarah yang 

dipertahankan melalui mekanisme pewarisan, transformasi 

pemeliharaan, revitalisasi, dan rekayasa budaya. Masyarakat telah 

membuktikan kesadaran mereka untuk terlibat dalam upaya menjadikan 

budaya sebagai warisan yang produktif. Sebagian mereka lakukan secara 

swadaya, sebagian lagi disokong oleh pemerintah. Intinya, pranata sosial 

budaya masih hidup, dan tersedia wahana untuk berkembang, bahkan 

bisa menjadi rekayasa yang akan membangkitkan kebudayaan baru yang 

selaras dengan perken\mbangan jaman. Jika keadaan masyarakat 

Sanggar dan budayanya seperti ini adanya, maka budaya akan 

menemukan jalannya untuk terbumikan. Sama halnya pariwisata, akan 
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menjadi proses sosial baru bagi pendewasaan masyarakat menjadi 

masyarakat yang menyadari kembali nilai-nilai luhur untuk kemajuan 

peradaban. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan data-data lapangan, kajian pengembangan, dan 

kesimpulan, dapat dirumuskan beberapa formulasi untuk rekomendasi, 

sebagai berikut:  

1. Pemerintah Kabupaten Bima mulai melakukan penyadaran kepada 

masyarakat bahwa Sanggar memiliki potensi budaya yang bisa 

menjadi modal perubahan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.. pada 

saat bersamaan masyarakat juga membangun kesadaran internal 

secara kolektif bahwa budaya adalah aspek kehidupan manusia yang 

membumi dan dapat menjadi instrumen kesejahteraan sosial-

ekonomi melalui pariwisata. 

2. Pemerintah Kabupaten Bima mulai melakukan upaya revitalisasi 

tradisi-tradisi budaya yang ada di masyarakat Sanggar disesuaikan 

dengan daya kapasitas atau daya dukung dan karakter masyarakat 

setempat. Revitalisasi itu bisa dimulai dari masyarakat Sanggar 

sendiri melalui pendidikan dan pelatihan pada aspek-aspek kesenian 

dan produksi kreatif yang melibatkan pelajar, mahasiswa, serta 

angkatan kerja yang produktif. 

3. Pemerintah Kabupaten Bima mulai mendorong keterlibatan 

berbagai stakeholder seperti: akademisi, komunitas lokal, institutsi-

institusi lokal dan pelaku wisata lain untuk terlibat di dalam 

pengembangan infrastruktur dan investasi terhadap pengembangan 

budaya sebagai modal pariwisata. Yang bisa dilakukan adalah 

bermitra dengan kalangan pebisnis dan institusi pendidikan untuk 

menciptakan kondisi-kondisi bagi pembumian budaya melalui 

pariwisata. 
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4. Pemerintah Kabupaten Bima dan masyarakat  Sanggar harus mulai 

menyepakati suatu benchmark kepariwisataan berbasis budaya 

untuk masyarakat Sanggar dengan melibatkan potensi kreatif 

komunitas literasi dan pers. Upaya ini akan membentuk icon budaya 

sebagai episentrum pariwisata budaya seperti mengupayakan cagar 

budaya bagi Istana Raja Sanggar dan Museum Balaba. 

5. Semua pihak mulai melalkukan promosi budaya yang berkembang 

di Sanggar, melalui berbagai saluran dan pendekatan, seperti 

menjadikan aspek-aspek budaya dan tradisi sebagai bahan Muatan 

Lokal di sekolah-sekolah, baik di Sanggar maupun di seluruh 

wilayah Kabupeten Bima, melakukan produksi pengetahuan melalui 

penerbitan tulisan-tulisan yang bermuatan ke-Sanggar-an sehingga 

menjadi pengetahuan umum.  

6. Untuk memulai semua upaya yang direkomendasikan di atas, perlu 

diinisiasi adanya FESTIVAL BUDAYA SANGGAR dalam waktu 

dekat. Festival ini di samping untuk menjadi starting point 

penerapan visi pariwisata berbasis budaya dan pembuktian 

komitmen pemerintah terhadap budaya Sanggar, juga untuk menguji 

daya hidup, ketahanan, dan kekayaan budaya Sanggar, dan sejauh 

mana sumbangannyanya kepada pengkayaan kebudayaan Bima dan 

Nusantara secara keseluruhan.  
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