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Abstract 

 

Local wisdom become important discourse in global era. Socia change need 
ecuilibrium between traditionaly and modernity. Culture value of Java, Bali and 
Lombok have grown long time. Historically there are good behaviour that can 
give guidance of life. This article will describe morality, spirituality and society in 
Java, Bali and Lombok culture. Comparative study about Java, Bali and Lombok 
culture is efort to get national identity. 
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A. Pendahuluan 

Hubungan antara Jawa Bali dan Lombok sudah terjadi sejak jaman 

Majapahit yang disebutkan dalam kitab Negarakertagama (Megandaru W 

Kawuryan, 2006: 183-185).  Mengenai pulau-pulau di sebelah timur Jawa 

pertama-tama di sebut pulau Bali, yang ditundukkan pada tahun 1343 berikut 

pulau lombok atau Gurun yang dihuni oleh suku Sasak. Kedua pulau ini hingga 
                                                             
1 Tulisan ini dimuat dalam Jurnal Kejawen Vol. 1 No. 1 ISSN: 1858-294-X, Mei 2014, hal.68-80 
yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 
Negeri Yogyakarta.  
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sekarang menunjukkan adanya pengaruh kuat dari Majapahit, sehingga 

penguasaan Majapahit atas Bali dan lombok tidak diragukan. Kota Dompo yang 

terletak di pulau Sumbawa menurut Negara Kertagama dan Pararaton 

ditundukkan oleh tentara Majapahit di bawah pimpinan Empu Nata pada tahun 

1357. Penemuah Serat Kekancingan Jawa dari abad empat belas di pulau 

Sumbawa memperkuat pemberitaan Negara Kertagama dan Pararaton di atas, 

sehingga penguasaan Jawa atas pulau Sumbawa tak dapat lagi disangsikan. Serat 

Kekancingan itu adalah satu-satunya yang pernah diketemukan di kepulauan di 

luar Jawa. Rupanya Dompo dijadikan batu loncatan bagi Majapahit untuk 

menguasai pulau-pulau kecil lainnya di sebelah timur sampai Wanin di pantai 

barat Irian.  

Berbeda dengan di Sumatra dan Kalimantan di daerah sebelah timur Jawa, 

kecuali di Bali dan Lombok, tidak ada hikayat-hikayat daerah. Oleh karena itu 

juga tidak ada dongengan tertulis tentang hubungan Majapahit dengan daerah-

daerah tersebut. Daerah-daerah di luar Jawa yang dikuasai Majapahit pada 

pertengahan ahad empat belas: Di Sumatra: Jambi, Palembang, Darmasraya, 

Kandis, Kahwas, Siak, Rokan, Mandailing, Panai, Kampe, Haru, Temiang, Parlak, 

Samudra, Lamuri, Barus, Batan, Lampung. Di Kalimantan (Tanjung Pura): 

Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, 

Kandangan, Singkawang, Tirem, Landa, Sedu, Barune, Sukadana, Seludung, 

Solot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kutei, Malano. Di Semenanjung 

Tanah Melayu (Hujung Medini): Pahang, Langkasuka, Kelantan, Saiwang, Nagor, 

Paka, Muar, Dungun, Tumasik, Kelang, Kedah, Jerai. Sebelah timur Jawa: Bali, 
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Badahulu, Lo Gajah, Gurun, Sukun, Taliwung, Dompo, Sapi, Gunung Api, 

Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwuk, Makasar, Buton, Banggawi, 

Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar (Saparua), Solor, Bima, Wandan (Banda), 

Ambon atau Maluku, Wanin, Seran, Timor.  

Perbandingan antara budaya Jawa, Bali dan Lombok terdapat dalam sisi 

nasionalisme terkait dengan bendera merah putih. Adapun kepercayaan kepada 

gabungan dwiwarna merah-putih yang dibandingkan dengan cahaya mentari-

bulan itu banyak meninggalkan bekas pada bahasa, dan juga dala mithe dan 

legenda Indonesia, misalnya dalam ceritera Panji yang termasyur dan dalam cerita 

Sulawesi seperti Dewi Kalangi dan Dewa Manimporok. Penghormatan Dwiwarna 

dalam mithe ini ialah memuliakan merah-putih dengan berasosiasi kepada 

penghormatan penghormatan Suryacandera, yaitu Mentari dan Bulan. Istilah 

matahari antara Jawa, Bali dan Lombok dapat diperoleh makna demikian: dalam 

bahasa Jawa istilah matahari disebut srengenge, sungingi sinang, suria sedangkan 

bulan disebut bulan, rembulan atau sasi. Dalam bahasa Bali matahari disebut 

sebagai sengenge, suria, radite, matanai, matanhahi sedangkan bulan disebut 

soma, bulan, sasi, lek atau sasih. Dalam bahasa Lombok matahari disebut mata 

jelu sedangkan bulan disebut ulan (Muhammad Yamin, 1951: 112-114). 

 

B. Metode dan Landasan Teori 

Kajian komparatif atas budaya Jawa, Bali dan Lombok ini menggunakan 

metode deskriptif komparatif dalam rangka menggali nilai etika dan estetika. 

Penggalian kearifan lokal tersebut penting dilakukan. Dalam perspektif kehidupan 
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berbangsa dan bernegara kajian ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat 

multikultural yang menghargai keberagaman. Kearifan lokal tersebut menjadi 

pilar utama dalam mengokohkan kepribadian bangsa. 

Konsep estetika dan etika bersatu, sehingga menimbulkan apa yang 

menjadi ciri khas peradaban Jawa, Bali dan Lombok ialah kehalusan berarti adab, 

sedangkan kekasaran berarti biadab. Norma-norma kelakuan ada kalanya 

dirumuskan dalam tulisan-tulisan, seperti Serat Wulang Reh, Serat Sana-sunu, 

Serat Wedatama dan Serat Sewaka. Dalam karya-karya itu diungkapkan pelbagai 

standard atau model perikelakuan yang ideal, terutama dalam lingkungan 

tradisional (Sartono Kartodirdjo dkk, 1993: 204). Dalam konteks struktural itu 

tidak hanya akan ditempatkan soal proses kecenderungan, pola-pola tindakan 

pelaku historis tetapi juga kejadian-kejadian sendiri. Kejadian di sini akan 

dipandang sebagai riak gelombang permukaan air yang mengikuti dasar aliran itu, 

yaitu struktur landasannya. Ini berarti bahwa arti dan makna kejadian-kejadian 

sukar dapat ditangkap terlepas dari konteks strukturnya.  

Di dalam sejarah, raja-raja di Jawa, Bali dan Lombok ada yang berlaku 

adil dan ambeg paramarta, tetapi ada pula yang lebih mementingkan dirinya 

sendiri. Namun demikian lepas dari apa yang dilakukan oleh masing-masing raja, 

negara sebagai suatu lembaga tetap mempunyai tujuan antara lain berupa 

kebesaran negara, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup rakyatnya sertaa keadilan 

(Sunoto, 1983: 94). Contoh pemimpin yang telah sukses membangun peradaban 

adalah Sunan Paku Buwono, raja Surakarta Hadiningrat. Hingga kini 

peninggalannya masih bertebaran di berbagai tempat (Puspaningrat, 2008: 24). 
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Kepemimpinan yang merakyat diwariskan oleh Sri Mangkunegoro I atau 

Pangeran Sambernyowo. Pendiri Pura Mangkunegaran ini menjadi ispirasi bagi 

kepemimpinan Jenderal Soeharto, presiden RI kedua. Semasa kecilnya bernama 

Raden Masaid (Zainuddin Fananie, 2000: 45). 

Pola kelakuan tokoh-tokoh sejarah Jawa, Bali dan Lombok pun 

seyogyanya diterangkan dalam hubungannya dengan konteks struktur dari 

masyarakatnya (Sartono Kartodirdjo, 1987: xiv). Ajaran Etika Jawa, Bali dan 

Lombok sebagaimana yang nampak pada Etiketnya, meliputi banyak segi: 

ungguh-ungguh, suba-sita, boja-krama, kesemuanya mencakup hubungan 

selengkapnya. Antara manusia dengan Tuhan: Manusia dengan sesamanya. Yang 

dimaksud dengan etika dan tata krama Jawa, Bali dan Lombok dahulu, adalah 

etika dan tata krama sebelum proklamasi kemerdekaan, yang pada umumnya telah 

melembaga secara tradisional. Dengan demikian maka hal itu amat erat 

hubungannya dengan berbagai macam upacara tradisional, sebab maksud upacara 

tradisional seperti itu juga tidak terlepas dari kandungan moral (Wiwien, 2007: 

220). Pelajaran etika Jawa, Bali dan Lombok berhubungan dengan garis 

longitudinal umur seseorang, yang dijalani setingkat-demi setingkat.   

Tata Krama dalam masyarakat Jawa, Bali dan Lombok dimulai sejak 

seseorang berusia kecil, sedini mungkin. Di dalam keluargalah seseorang diajari, 

dibiasakan bagaimana beretiket: halus tutur bahasanya, luhur budi-pekertinya, 

sikap yang sopan-santun mengenal jenjang-jenjang bahasa. Dikenallah: bahasa 

ngoko (andap antya basa/basa antya) bahasa krama (andap madya inggil) esadaran 

atau kedewasaan etiss berhubungan dengan kedewasaan cipta-rasa dan karsa 
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(logical reasoning-emotional maturity-moral stability. Dalam hal demikian 

pengembangan bahasa Jawa nampaknya akan membantu pelajaran tata-krama 

Jawa. Semua tahu bahwa tidak mungkin seseorang bertengkar memakai bahasa 

krama; apabila bertengkar pastilah memakai bahasa ngoko, lebih-lebih apabila 

sudah emosional. Kesemuanya itu sesungguhnya berlandaskan kepada pandangan 

hidup Jawa (Damardjati Supadjar, 1993: 46). Secara harafiah kata wawasan 

jatidiri terdiri dari wawasan dan jatidiri.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum kata wawasan yang 

berarti hasil memawas; tinjauan; konsepsi; cara pandang. Kata tersebut sudah 

tidak asing lagi, karena sudah cukup lama melekat pada konsep Wawasan 

Nusantara. Adapun kata jatidiri dalam kamus tersebut berarti ciri-ciri, gambaran 

atau keadaan khusus seseorang atau benda; inti, jiwa, semangat dan daya geral 

dari dalam; spiritualitas (Ismail, 1990: 9). Budaya Jawa, Bali dan Lombok 

terdapat nilai kebajikan yang dapat dijadikan sebagai objek pengkajian, demi 

merumuskan etika Nusantara. 

 

C. Usaha Dokumentasi Budaya 

Kebudayaan masyarakat Jawa, Bali dan Lombok ditulis, direkam, dikaji 

dan diwariskan dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. Perjalanan 

budaya sudah menjadi tradisi di kalangan cendekiawan Jawa sebagaimana yang 

telah ditulis oleh Empu Prapanca. Dalam kitabnya yang berjudul 

Negarakertagama Empu Prapanca membuat tulisan yang teliti menegnai kisah 

perjalanan Prabu Hayam Wuruk dalam mengagungkan para leluhurnya. Kitab 
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Negarakertagama tersebut mencatat secara detil dan merupakan dokumentasi 

sejarah yang berharga.  

Perjalanan keliling rombongan Sinuwun Prabu Hayam Wuruk dari 

Majapahit ke Lumajang, pada hakekatnya merupakan inti isi Nagara Kertagama. 

Darmadyaksa kasogatan yang mengambil nama samaran Empu Prapanca, ikut 

serta dalam rombongan tersebut. Dalam perjalanan itu ia mendapat kesempatan 

cukup untuk mengunjungi desa-desa penting dan menyaksikan sendiri keadaan 

wilayah Majapahit di Jawa Timur pada tahun 1359. Diantara tempat-tempat yang 

dikunjungi sang pujangga ialah pasareyan raja di Singsari. Di situ sang pujangga 

menemui Dang Acarya Ratnamsa yang menguraikan sejarah raja-raja Singasari 

dan Majapahit. Perburuan di hutan Kandawa. Pupuh-pupuh ini merupakan bagian-

bagian yang indah sekali menguraikan raja Hayam Wuruk sebagai titisan Wisnu, 

yang berhak atas segala hidup. Candi pasareyan Jawi, yang bersifat Siwa-Buda, 

didirikan oleh mendiang Sinuwun Prabu Kerta Negaradari Singasari. Dalam candi 

itu terdapat semula arca Siwa dan arca Buda Aksobya. Namun arca Buda 

Aksobya pada suatu waktu hilang. Secara halus sekali Empu Prapanca 

menguraikan hilangnya arca Aksobya melalui ucapan pendeta Padapaduka, yang 

konon sering berkunjung ke candi Siwa-Buda itu. Sang pendeta kecewa, ketika 

mengetahui bahwa arca suci Mahasobya telah musnah (Megandaru W Kawuryan, 

2006: 138). 

Pada tanggal 7 – 13 September 2012 ini mahasiswa jurusan Bahasa Jawa, 

FBS UNY mengadakan kuliah praktek di Pulau Bali dan Lombok. Berangkat dari 

kampus UNY Karangmalang Yogyakarta pada tanggal 7 September 2012 pukul 
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7.30 hari Jum’at pagi. Menggunakan 2 bus, mereka didampingi oleh tim dosen 

pembimbing yang terdiri dari: Dr. Suwardi, Drs. Hardiyanto, M.Hum, Drs. 

Hartanto Utomo, Drs. Afendi Widayat, M.Phil, Venny Indra Ekowati, MA, Avi 

Meilawati, MA, Drs. Mulyana, M.Hum dan Dr. Purwadi, M.Hum. Tampak wajah 

mereka berseri-seri, bahagia gembira penuh canda tawa. Kesempatan untuk 

memperluas wawasan. Acara ini dipersiapkan lebih dari 6 bulan. Panitia telah 

bekerja maksimal. Mulai dari akomodasi, konsumsi dan tempat rekreasi. 

Berangkat dari UNY bersama dengan handai taulan yang mengantar. Tak lupa 

dengan bekal jajan pasar: onde-onde, klepon, apem dan lopis. Lumayan untuk 

mengganti sarapan pagi. 3 jam kemudian sampai Ngawi. Makan siang sambil 

jum’atan. Lantas makan malam di kota Probolinggo sekitar jam 20.00. Antar 

peserta melakukan dialog dan refleksi. 

Perjalanan dilanjutkan ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi. 

Penyeberangan terjadi pada tanggal 8 September pukul 2 – 3 dini hari sampai di 

Pulau Bali. Kebetulan saat itu perayaan Galungan dan Kuningan. Sepanjang jalan 

terhias lampu penjor. Makan pagi dengan lahap, untuk menyajikan tari barong. 

Dengan dipandu oleh turis lokal dijelaskan seluk-beluk kebudayaan Bali, upacara, 

sesaji, pakaian adat, pura dan tatacara semedi diberi keterangan dengan cukup 

terang dan jelas. Sebuah adat tradisi yang terus lestari. Mandi dan makan siang di 

desa Kertalangu, kawasan wisata yang menjadi jujugan para turis. Kurang lebih 2 

jam lamanya istirahat sudah dirasa cukup. Sambil melepas lelah mereka pijet-

pijetan dan kerokan. Tampak wajah-wajah lelah, lungkrah ing sarira. Dengan 

demikian mereka perlu suasana khusus untuk merenungkan budayanya. 
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Bali mengembangkan salah satu kebudayaan yang paling menarik di 

kepulauan Indonesia. Praktek-praktek penguburan prasejarah sangat kompleks 

digunakan di berbagai wilayah di pulau itu dan mausoleum-mausoleum besar 

telah diketemukan di tempat-tempat seperti Gilimanuk di Bali Barat dan pulau itu 

mengembangkan kuali (drum) yang sama sekali berbeda dari tipe Dong Son (Paul 

Michel Munoz, 2009: 422). Meskipun tidak setajam pembagian kasta di India, di 

Bali terdapat juga penggolongan penduduk menjadi 4 kasta (catur warna, catur 

wangsa, atau catur janma), ialah kasta-kasta brahmana, ksatria, wesya dan sudra. 

Termasuk golongan brahmana adalah para resi baik agama Siwa atau Buda, 

golongan ksatria meliputi raja, para bangsawan dan keturunannya, golongan 

weisya mencakup para petani terhormat yang masih keturunan kebayan dan para 

seniman, golongan sudra termasuk di dalamnya para petani kecil, pedagang, 

rentenis, nelayan dan lainnya. 

Menjelang pertengahan abad ke-19 di Bali terdapat sejumlah negara, 

masing-masing mempunyai raja dan pemerintahan sendiri. Di Pantai Utara, 

memanjang dari Tanjung Pasir di seelah Barat sampai ke Tanyar (sebuah kota di 

sebelah timur laut Gunung Batur) terdapat Kerajaan Buleleng. Di ujung timur 

pulau ini terdapat Kerajaan Karangasem dan di pantai tenggara terdapat kerajaan-

kerajaan Klungkung dan Gianyar. Sebelah selatan Kerajaan Badung sedangkan di 

sebelah pantai barat daya terdapat kerajaan Jembarana, Tabanan dan Mengwi. 

Satu kerajaan lagi yaitu Bangli terdapat di tengah pulau ini.  

Di antara raja-raja dari negara-negara tersebut di atas, raja Dewa Agung 

dari Klungkung diakui sebagai raja tertinggi oleh hampir seluruh negara di Bali, 
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karena ia selain sebagai raja, juga menurut adat diakui sebagai pimpinan agama di 

seluruh Bali (Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto, 1993: 26-34). Nyoman 

Rai Srimben yang diperistri oleh Raden Sukemi Sosodiharjo melahirkan Soekarno 

yang menjadi presiden RI Pertama. Nyoman Rai Srimben berasal dari Singaraja 

Bali. Dengan demikian proklamator RI tersebut mempunyai darah Jawa dan Bali 

(Nurinwa Ki S Hendrowinoto, dkk, 2002: 94). 

Pada tanggal 8 September 2012 jam 13 berangkat ke pelabuhan Padang 

Bai untuk menuju pelabuhan pantai Lombok. Rombongan masuk kapal ferry. 

Kapal ini boleh dibilang sederhana, jalannya agak pelan. Kursi penumpang 

terbatas. Sebagian penumpangnya lalu lalang, lesehan dan duduk-duduk santai 

sekedar untuk menghilangkan capai. Resiko yang mudah terjadi, penumpang yang 

ringkih badannya tentu sering masuk angin. Lantai kapal yang anyep 

mempercepat masuk angin laut, mumet, pusing, keringat dingin dan mual-mual 

banyak dialami. Bisa dibayangkan kalau hujan lebat, pasti basah kuyub semua. 

Air yang dibawa angin masuk dalam galangan kapal, rencana bisa kacau. 

Sebaiknya transportasi laut dihilangkan atau diperbaiki, ke depan mudah-

mudahan orang suka berlayar. Dikhawatirkan jika pelayaran tidak diurus, 

nasibnya bisa seperti bus kota. Angkutan kota kini ditinggalkan konsumen. 

Rombongan datang di Pulau Lombok pada tanggal 8 September 2012 

pukul 20.30. Makan malam di Restoran Sasa. Rasanya serba pedas. Barangkali 

sudah lama mencicipi masakan Yogya, jika ada bumbu pedas sedikit saja akan 

berkeluh kesah, apalagi yang berasal dari daerah Solo, lidahnya menjadi fanatik. 
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Seolah-olah masakan itu harus gaya Solo. Jujur saja setiap kabupaten punya 

masakan khas, sebuah kekayaan bangsa yang memperkuat identitas. 

Aktivitas studi budaya terus berpindah wilayah. Dari perspektif sosiologis 

kata Lombok dalam bahasa Jawa krama inggil disebut cengeh. Rasanya pedas, 

jenisnya macam-macam. Ada lombok ijo dan lombok rawit. Rumah makan kini 

banyak yang menggunakan nama lombok ijo. Sebagian menggunakan nama cabai 

rawit. Rasanya mesti mendekati pedas. Sayur-mayur yang disuguhkan berasa 

pedas. Bumbu dan sambalnya didominasi oleh lombok. Tanah Lombok tergolong 

amat subur. Gunung Rinjani yang masih aktif kadang-kadang menyemburkan lava 

dan lahar. Di mana saja ada gunung berapi, di situ pula tanahnya gembur. Karena 

lahar dan lava menjadi cadangan utama pupuk pertanian. Tumbuh-tumbuhan 

berbuah dengan ragam rupa dan warna. Mangga, pisang, jeruk, durian, mete, 

jambu merupakan jenis tanaman buah yang diekspor ke daerah lain. Daerah Bali 

mendapat sumbangan buah dari Lombok. Sayur-mayur seperti kangkung, bayam, 

kubis, kol, kentang, berlimpah ruah jumlahnya. Padi, ketela, jagung mudah 

tumbuh. Untuk jenis kelapa menjadi penghias pulau Lombok. Janur atau daunnya 

dijual ke Bali untuk keperluan adat. Semisal lampu penjor yang kerap menyertai 

upacara adat keagamaan.  

Hewan ternak yang berkeliaran di Lombok sungguh banyak macamnya. 

Sapi, ayam, itik dan kuda di mana-mana ada. Di situ lambang bahwa masyarakat 

agraris menjadi soko guru kehidupan Lombok. Di samping pertanian, penduduk 

juga berprofesi sebagai nelayan. Maklum Lombok merupakan pulau yang 

besarnya sama dengan Madura dan Bali. Masyarakat sekitar pantai memanfaatkan 
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laut untuk menangkap ikan. Dengan menggunakan prahu kecil, mereka berusaha 

untuk mencari nafkah. Laut menyediakan keperluan ikan. Soal alam harus diakui 

bahwa pada kenyataannya Lombok memang indah, kaya dan menarik. Pernyataan 

ini bukan sekedar omong kosong. Kini banyak investor asing yang membeli tanah 

di pinggir pantai. Sepanjang pantai di kawasan Lombok Barat telah beralih 

tangan. Sejauh mata memandang, di sanalah modal-modal asing menguasai hotel, 

losmen, penginapan, restoran, kafe, diskotik dan hiburan malam yang mewah 

kebanyakan milik orang asing. Pantai Senggigi siang malam ramai sekali, seolah-

olah Lombok adalah sambungan dari ketenaran Pulau Bali. 

Membicarakan Lombok perlu kiranya menyinggung wilayah sebelahnya 

yaitu Kabupaten Bima. Kabupaten Bima sebagai salah satu kabupaten di Propinsi 

Nusa Tenggara Barat. Wilayah ini pernah berdiri sebuah kerajaan swapraja selama 

kurang lebih 6 abad (Henri Chambert-Loir, 2004: 20). Dari segi geografis Bali – 

Lombok memang dekat. Bandara Internasional di Lombok telah tersedia sehingga 

bisa diakses oleh seluruh dunia. Dengan pelabuhan Bali bisa dijangkau hanya 

dengan waktu 2 jam lewat laut. Hal ini bisnis para pemodal asing tajam sekali. 

Pulau Lombok diberi merek Bali, pasti sukses. Usaha mereka berkembang pesat 

di sektor wisata. Contoh Gili Trawangan, sekeliling pulau kecil ini praktis milik 

para bule. Bahkan mulai digunakan aturan internasional ala mereka. Kendaraan 

bermesin seperti motor dan mobil dilarang keras beredar. Tak ada polusi dan 

kotoran. Udara jadi bersih. Kendaraan yang boleh jalan cuma Cidomo atau 

andong khas Lombok yang ditarik kuda, selebihnya sepeda ontel sebagai sarana 

transportasi untuk mengelilingi Gili Trawangan. 
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Ulasan dan usulan buat kebijakan wisata di Indonesia, termasuk di Pulau 

Jawa, Bali dan Lombok. Pribumi selalu kebagian profesi yang marginal: tukang 

ojek, kusir, pelayan, satpam, cleaning service, juru masuk dan guide. Mereka akan 

berjalan menunduk-nunduk pada sang juragan. Siapa para tuan juragan itu? 

Investor asing, turis mancanegara dan para pendatang. Dunia terbalik. Bangsa 

Indonesia jadi kuli di negeri sendiri. Jika jaman kolonial jelas siapa tuannya, tetapi 

jaman kemerdekaan sang juragan semakin jelas pula. Semua bertanya, sudah 

merdeka atau belum. Pemandangan umum layak juga di daerah lain. Bangsa 

Indonesia berkerumun sebagai pedagang asongan. Mereka menawarkan souvenir: 

kaos, gantungan kunci, perhiasan yang bermerek lokal. Mudah-mudahan 

cinderamata itu produk daerah setempat. Warga bangsa cemas, jangan-jangan 

barang ini dibuat di tempat lain. Sering orang terkecoh saat berkunjung di Danau 

Toba. Banyak kaos dijual dengan label Karo, Toba, Mandailing, Simalungun. 

Ternyata kaos ini buatan Yogyakarta. Juga belanja perhiasan di Kotagedhe, 

ternyata juga bikinan kota Bandung yang ganti label. Barang-barang kerajinan 

Lombok ini dikuatirkan digarap di Surabaya. Mudah-mudahan saja anggapan ini 

tak benar.  

Kunjungan ke air terjun Rinjani membuat refleksi baru. Airnya dingin dan 

deras. Dari terminal jalannya naik turun, perlu hemat energi dan tekad yang kuat 

untuk bisa mandi. Bila direnungkan mendalam, tentu air terjun ini dapat 

digunakan untuk sesuci diri, siram jamas dan byur-byuran rekreatif. Air terjun 

alam pegunungan ini bersifat fungsional dan material. Semua menghindari salah 

kelola. Di sana sini banyak air pegunungan yang jernih, bersih, sehat dan 
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bermanfaat dijual pada pihak investor. Kejadian ini betul-betul tidak enak dan 

tidak harmonis. Contoh kasus penjualan Umbul Cokro di Klaten Jawa Tengah. 

Kebiasaan yang perlu dihindari dalam mengelola studi banding adalah 

belanja berlebihan. Studi banding bagi mahasiswa mesti berkaitan dengan bidang 

pembelajaran. Terlebih-lebih jurusan bahasa dan sastra, studi bandingnya 

diharapkan dengan seluk beluk budaya daerah, musium, perpustakaan, benda 

cagar budaya, kraton, candi, makam, petilasan dan patirtaan adalah objek kajian 

yang menarik. Jangan sampai studi banding kalah dengan wisata belanja. Nanti 

dibilang studi banding kampus mirip dengan piknik ibu-ibu Darma Wanita. 

Julukan sinis yang menggelikan. Karena di dalamnya terdapat struktur feodal. 

Istri-istri yang suka ndompleng jabatan suami. Oleh karena itu, mahasiswa harus 

berpikir keras. Biar mendapat status terhormat. Generasi muda yang tercerahkan. 

Kekayaan kebudayaan lokal di daerah ini telah dideskripsikan oleh Cholid Sodrie 

(1977) dalam tulisannya yang berjudul Laporan Hasil Survey Kepurbakalaan di 

Daerah Nusa Tenggara Barat.  

Kesadaran terhadap peninggalan purbakala, telah mengilhami Abdullah 

Massir (1982) yang menguraikan tulisannya dengan judul Himpunan Catatan 

Kuno Daerah Bima. Kenyataannya kunjungan musium mendapat jatah waktu 

yang amat pendek. Seolah-olah waktu berkunjung itu hanya tempelan, pantes-

pantesan dan genep-genepan. Mahasiswa kurang bergairah. Mereka ingin cepat-

cepat kembali. Imajinasi mereka terhadap musium adalah barang kuno, jadul, 

ketinggalan jaman dan karena itu cukuplah jadi pajangan saja. Kehadiran musium 

di tengah-tengah perubahan bisnis yang gegap gempita menjadi kurang penting. 
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Para cendekiawan muda sama lengah. Mereka lebih betah berada di pusat bisnis 

dan perbelanjaan. Lebih baik berkeliaran di pasar, sikap hidup yang berlawanan 

dengan mesu budi atau asketis intelektual para sarjana Jawa. Koreksi ini 

hendaknya diperhatikan. 

Jamak lumrah setiap studi budaya akan diperkenalkan dengan tradisi dan 

adat istiadat masyarakat setempat. Di dekat Pantai Kuta Lombok, tak ketinggalan 

disuguhkan atraksi gamelan, tari-tarian dan rumah adat. Di pinggir jalan 

terpampang Gerakan Nasional Sadar Wisata. Dalam hati lantas menduga-duga. 

Adat istiadat di sini kemungkinan barang buatan masa kini, proyek pembuat 

wisata yang didengung-dengungkan pemerintah pusat. Niatnya melestarikan 

budaya, justru cuma mengganggu budaya. Penjualan adat istiadat demi kelancaran 

wisata sebetulnya tidak patut. Adat hanya dijadikan barang komoditas. Tidak ada 

peningkatan bobot bagi pendukungnya. Orang-orang adat sekaligus dijadikan 

agen jual beli souvenir. Bila dipikir pasti tidak sampai hati, kenapa nasib mereka 

tidak berubah juga. Oleh karena itu perlu adanya sikap introspeksi. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tradisi budaya 

Jawa, Bali dan Lombok perlu dikaji secara terus-menerus. Definisi adat istiadat, 

tradisi, budaya dan wisata harus dirumuskan kembali. Bolehlah menengok 1 abad 

silam. Kebudayaan waktu itu masih utuh, seni, sastra, bahasa, adat, tradisi dan 

upacara tradisional lengkap. Mereka terhormat dan bermartabat. Para pelaku dan 

pendukungnya benar-benar bangga. Tak ada rasa minder, apalagi berkecil hati 
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saat menghadapi budaya asing. Mental sekitar abad 19 telah menampilkan jatidiri 

yang kokoh. 

Kebijakan kepariwisataan perlu orientasi yang jelas. Di mana-mana 

promosi wisata di Jawa, Bali dan Lombok sekedar alat jual beli, tontonan yang 

menggeser tuntunan. Pengertian adat mesti berhubungan dengan aspek ekonomi, 

yang laku jual dan menguntungkan. Penampilan seni tradisional semata-mata 

untuk menghibur pemirsa. Berbeda dengan pelaku adat dan pendukungnya, semua 

aktivitasnya dalam rangka menjaga kelestarian alam. Hidup harmonis adalah 

keselarasan dengan Tuhan, sesama dan alam. Kini ekologi rusak-rusakan, karena 

pengurasan alam habis-habisan. Seolah-olah persediaan alam sekarang milik satu 

generasi yang boleh dihabiskan semaunya, tanpa memikirkan bagian generasi 

mendatang. Pemikiran yang perlu pembenahan demi keselamatan bersama. 

Pariwisata di pulau Jawa, Bali dan Lombok mau menyongsong masa 

depan yang lebih gemilang. Acuan utama adalah kehidupan pulau tetangganya, 

yaitu Pulau Bali. Suku Sasak sebagai pewaris sah Pulau Lombok harus belajar 

keras. Kelebihan dan kekurangan manajemen Pulau Bali hendaknya menjadi 

pelajaran yang berharga. Sesuai dengan pengertian sebenarnya kata Lombok 

berarti bergerombol dan berdesak-desakan. Mereka adalah komunitas yang 

mendukung kebersamaan dan keberagaman. Jika tanahnya sudah dijual kepada 

tuan investor asing, lantas mereka tinggal di mana? Yang jelas profesinya kini 

sebagai penjaga modal asing yang bertebaran di seluruh kawasan Lombok Barat. 

Apalagi di daerah Gili Trawangan, semua garis yang melingkari pulau kecil ini 
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telah berubah warna. Para gerenasi muda Sasak harus mau menerima kenyataan 

bahwa kedaulatan sudah pindah tangan. 

Kasus di Lombok barangkali terjadi juga di daerah lain. Maka dari itu, 

pencegahan dini atas pengelolaan wisata di seluruh nusantara menjadi tugas 

semua sektor. Baik pemerintah, LSM, swasta, legislatif dan biro travel dan 

perjalanan mengayunkan langkah demi perbaikan dan pelestarian budaya bangsa. 

Kesadaran pelestarian budaya tersebut sekiranya mengisyaratkan pada arti penting 

pendidikan multikultural dan kemajemukan bangsa, dalam rangka bhinneka 

tunggal ika. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung 

menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Kajian Jawa, Bali dan Lombok 

adalah bagian dari sambungan yang berperan amat penting.      
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