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ABSTRAK
Sanggar Seni “Bao Daya” di Desa Lenek Tengah Kabupaten Lombok Timur
merupakan kelompok kesenian yang sangat membantu program pemerintah untuk
menunjukkan jati diri kesenian. Semua seni pertunjukan yang ditampilkan untuk
menjamu wisatawan berakar dari budaya masyarakat setempat. Keunikan dan
keunggulan produk berusaha ditampilkan oleh kelompok ini sebagai citra dari
suatu daerah. Metode kualitatif digunakan untuk melihat fenomena yang terjadi
dan berkembang pada situasi sosial di sanggar-sanggar seni di desa Lenek Tengah.
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sanggar seni “Bao Daya” memberikan
konstribusi yang besar terhadap kehidupan pariwisata dan kelangsungan hidup
anggota masyarakat di sekitarnya selain itu keterlibatan pengelola seni beserta
anggota keluarganya menjadi faktor utama dari keberlanjutan dan regenerasi seni
tradisi di Lombok Timur. Keberlanjutan hidup kelompok kesenian ini selain
bergantung pada aktivitas anggota untuk selalu menyiapkan seni pertunjukan yang
ditampilkan juga ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelakunya. Sejalan
dengan itu, kelangsungannya tergantung pula pada kehadiran wisatawan dan
pengelolaan organisasi secara profesional.
Kata kunci: Sanggar Seni “Bao Daya”, pariwisata, keberlanjutan, pembinaan

ABSTRACT
The Art Studio “Bao Daya” in East Lombok - Welcome the Tourism Industry.
The activities of the art studio “Bao Daya” in the village of East Lombok, Lenek Tengah,
are very helpful to support the local government programs showing the identity of arts.
All performing arts which are performed for tourists to entertain rooted from the local
culture. The uniqueness and superiority of products are showed by this studio as the
image of a certain area. However, the studio not only shows the performances that serve
as the performance for the tourists, but also is aimed to create service products that are
utilized by the supporters of certain community.
Although the management orientation tends to meet the needs of economy, the coaching
and regeneration are not totally ignored. Trainings are continuously carried out and they
also encourage children to practice and perform as well. The sustainability of this art
studio depends on the activity of its members who always prepare an art performance
and also on the availability of its human resources as the main actors. Correspondingly,
its sustainability depends also on the presence of tourists and the professional management
of the organization.
Keywords: Art Studio “Bao Daya”, tourism, sustainability, coaching
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Pendahuluan
Masyarakat Pulau Lombok pada umumnya
bermata pencarian sebagai petani. Komoditas
pertanian yang diunggulkan selain padi adalah
tembakau. Hal ini dapat dilihat ketika memasuki
wilayah Kabupaten Lombok Timur khususnya
Desa Lenek Tengah. Ketika mulai memasuki
wilayah ini sudah terlihat banyak terhampar luas
ladang tembakau. Hamparan luas ladang dengan
tanaman tembakau dilengkapi dengan cerobongcerobong pembuangan asap pengeringan tembakau di rumah-rumah penduduk. Akan tetapi,
tidak seorang pun di antara anggota kelompok
kesenian yang diteliti ini memiliki rumah dengan
cerobong pembuangan asap tersebut.
Pendapatan untuk kehidupan sehari-hari
selain bercocok tanam, juga diperoleh melalui
hasil melaut dan berdagang. Penghasilan
yang tidak dapat diabaikan juga berasal dari
penampilan seni pertunjukan dan penjualan
barang-barang cenderamata kepada para
wisatawan. Apabila datang wisatawan berkunjung
untuk menyaksikan pertunjukan maka kegiatan
bertani, melaut, dan lain-lainnya akan ditunda.
Para pelaku seni yang bernaung di dalam sanggarsanggar sibuk menyiapkan pementasan dan
benda-benda tertentu yang akan disajikan kepada
wisatawan.
Sanggar-sanggar seni yang berada di Desa
Lenek Tengah semula berasal dari satu kelompok
kesenian yang bernama “Gendit Mas” (bahasa
Sasak: gendit mas berarti tempat yang terbuat
dari emas atau suatu tempat dengan emas yang
berada di dalamnya). Kelompok kesenian
ini didirikan oleh Rahil pada tahun 1958.
Rahil dan anggota kelompoknya berlatih dan
mengadakan pementasan seni pertunjukan.
Pementasannya untuk memenuhi undangan
keluarga yang menyelenggarakan bermacammacam hajat. Kelompok ini juga menampilkan
seni pertunjukan untuk merayakan peringatan
Maulud Nabi, Isra’ Mi’raj, Idul Adha, Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia,
Kebangkitan Nasional, Hari Pahlawan, dan lainlain.
Pementasan kesenian di bawah pimpinan
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Rahil pada waktu itu belum untuk kepentingan
pariwisata. Pementasan untuk pariwisata baru
dimulai pada tahun 1970-an. Salah satu anggota
sanggar seni ini adalah Mamiq Atun yang
kemudian pada tahun 1970-an memisahkan diri
dari “Gendit Mas” dan mendirikan kelompok
seni yang dinamakan “Bao Daya”. Kata bao
daya dalam bahasa Sasak selain dapat dimengerti
sebagai sesuatu yang berasal dari utara (daya
berarti utara), juga dimengerti sebagai musim
panen. Berada dalam “Bao Daya” dengan harapan
bahwa para anggotanya dapat merasa seperti
dalam musim panen yang menggembirakan.
Sanggar ini merupakan lahan tempat mencari
nafkah dengan cara menyajikan bermacammacam seni, khususnya seni pertunjukan untuk
wisatawan.
Sejak sanggar seni “Bao Daya” berdiri sudah
banyak pementasan yang dilaksanakan ke luar
wilayahnya. Bahkan pada tahun 1987 Mamiq
Atun bersama-sama dengan kelompok kesenian
yang terdiri dari seniman-seniman yang berasal
dari Desa Lenek Tengah mengikuti misi kesenian
ke Jepang. Sekitar tahun 1991–2000 beberapa
hotel dan pondok wisata di Pantai Senggigi,
Lombok Barat mengundang secara rutin sanggar
seni “Bao Daya” untuk mengisi acara kesenian.
Namun, akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan kunjungan wisatawan yang semakin
menyusut serta bermacam-macam penyebab,
sebagian besar hotel dan pondok wisata meminimalkan kegiatan kesenian. Akan tetapi, sanggar
seni ini beserta komunitas pendukungnya terus
berupaya melangsungkannya di luar tempat-tempat tersebut.
Mamiq Atun lebih memilih sebagian besar
sanak keluarga yang menjadi anggota kelompok
sanggar seni yang dibentuknya. Mulai dari anak,
menantu, cucu, keponakan, dan kerabatnya diajak
untuk berkesenian di dalam kelompok yang dipimpinnya. Anggotanya tidak dibatasi oleh usia
baik wanita maupun laki-laki. Mereka, terutama
yang sudah dewasa berpendidikan hanya sebatas
sekolah dasar, bahkan sebagian di antara anggota
tidak memiliki pengalaman pendidikan formal
sama sekali, seperti juga Mamiq Atun. Penduduk
Desa Lenek Tengah cenderung bekerja di sawah,
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ladang, atau laut daripada bersekolah.
Sanggar yang dipimpin oleh Mamiq
Atun melatih dan mengelola bentuk-bentuk
seni pertunjukan. Bentuk seni yang disajikan
dapat ditentukan oleh sanggar atau dapat juga
disesuaikan dengan permintaan pengundang.
Tempat pementasan dapat di sanggar atau
ditentukan oleh pengundang misalnya di
rumah penyelenggara suatu hajat atau di hotel.
Pada umumnya pementasan dilaksanakan
hanya apabila ada permintaan atau undangan.
Mayoritas permintaan datang dari pemandu
wisatawan mancanegara. Minat wisatawan
domestik terhadap seni tradisional terlihat kurang
dibandingkan dengan wisatawan mancanegara.
Keberadaan sanggar seni “Bao Daya”
memungkinkan warga masyarakat memperoleh
nafkah tambahan di luar bercocok tanam.
Sejumlah uang diterima melalui pementasan.
Hasil tersebut kemudian dibagi secara rata kepada
para pendukung, tetapi sebagian dari pendapatan
disisihkan untuk biaya perawatan alat-alat pementasan. Para anggota sanggar warga sekitar merasa
senang dengan hasil yang diperoleh melalui
pementasan. Uang dari hasil pementasan tersebut
dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari, memperbaiki tempat tinggal,
dan menyekolahkan anak-anak.
Uraian di atas memperlihatkan bahwa keberadaan sanggar seni “Bao Daya” berhubungan
erat dengan kegiatan industri pariwisata. Bagaimana
“Bao Daya” memberikan kontribusinya terhadap
kehidupan pariwisata dan bagaimana aspek-aspek
kehidupan masyarakat mendapat kontribusi
melalui seni yang disajikan merupakan penelitian
ini. Selain itu, juga menarik untuk mencermati
bagaimana Mamiq Atun beserta keluarganya dalam
mengelola seni pertunjukan untuk pariwisata.
Seni Pertunjukan yang Ditampilkan
Bentuk-bentuk pertunjukan yang ditampilkan dapat ditentukan oleh Mamiq Atun sebagai
pimpinan kelompok atau dapat juga sesuai permintaan. Bentuk-bentuk tersebut meliputi:
1. Gendang Beleq
Gendang Beleq adalah ansambel musik

tra-disi yang semula merupakan seni pertunjukan untuk menyambut kedatangan para prajurit yang kembali dari medan pertempuran.
Sesuai dengan namanya, instrumen utama
yang digunakan adalah gendang yang berukuran relatif lebih besar dibandingkan dengan
gendang pada umumnya (beleq dalam bahasa
Sasak berarti besar). Pada perkembangannya,
seni pertunjukan ini digunakan untuk mengiringi upacara nyongkolan dalam acara pernikahan, khitanan, dan melepas nadar. Kesenian ini juga hampir selalu dipilih mewakili
pemerintah daerah untuk bermacam-macam
kepentingan. Peringatan hari-hari besar agama
dan nasional sering pula mementaskannya untuk hiburan. Gendang Beleq merupakan ikon
kesenian masyarakat Lombok pada umumnya.
Beberapa tugu peringatan dan relief tampak
menggambarkan seseorang yang sedang memainkan Gendang Beleq (Suwadi dkk, 1991).
Pelakunya tidak kurang dari 35 orang.
Namun, Mamiq Atun dan kelompoknya
me-nyajikannya untuk wisatawan dengan
formasi yang terdiri dari hanya 10 orang.
Penyajiannya disertai aspek-aspek gerak tari.
Tari tersebut dilakukan dengan gerak-gerak
yang atraktif sambil membawa instrumen
musik utama berupa gendang dan cemprang.
Seni pertunjukan ini memakai pakaian
tradisional masyarakat Sasak yang terdiri dari
baju jas pegon, celana panjang, kain panjang
yang disebut dodot songket, dan sapuq atau
ikat kepala. Penari memakai rias wajah, tetapi
pemusik tidak.
2. Kecimol
Kecimol adalah sejenis sajian musik tradisional. Para pelakunya membunyikan instrumen musik dan melantunkan syair puji-pujian
kepada Tuhan. Selain itu, Kecimol dapat juga
berupa tembang yang menggambarkan kondisi atau situasi tertentu. Salah satu tembang
yang hampir selalu dinyanyikan dalam setiap
pementasan adalah Asmaran Sepolong. Tembang ini merupakan gabungan dari berbagai
tembang dan diciptakan oleh Mamiq Atun.
Instrumen musik yang digunakan terdiri
dari mandolin, gambus, kecer, seruling, dan
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jidhur. Kecimol dinyanyikan oleh vokalis lakilaki yang menirukan suara wanita dengan
iringan
instrumen-instrumen
tersebut.
Pemain Kecimol meskipun menirukan suara
wanita, tetapi tetap memakai pakaian lakilaki berupa baju koko, kemeja, dan sapuq
atau ikat kepala dan di dalamnya ada juga
wanita yang memainkan karakter wanita. Seni
pertunjukan ini kadang-kadang juga diminta
untuk memeriahkan bermacam-macam hajat.
Semua pemain, baik laki-laki maupun wanita
memakai rias wajah.
3. Peresean
Peresean adalah semacam seni pertunjukan
atau pertandingan yang diperagakan oleh
dua orang pemuda yang disebut pepadu.
Mereka mengadu kekuatan dengan saling
memukul dan menangkis. Masing-masing
membawa senjata berupa sebuah pemukul
yang terbuat dari rotan dan digunakan dengan
tangan kanan. Perisai yang terbuat dari kayu
atau lembaran kulit sapi atau kerbau yang
dikeringkan dipegang di tangan kiri untuk
melindungi diri dari pukulan lawan.
Dalam penyelengaraan Peresean selalu
terdapat seseorang yang disebut pakembar
atau semacam wasit. Ia memberi aba-aba
dan mengatur jalannya pertandingan. Dalam
tontonan ini disertakan gerak-gerak tari
yang dibawakan oleh pakembar atau wasit
menggunakan gerak-gerak tari yang kadangkadang disertai gerak-gerak dan kata-kata
humor. Mereka membawakan keindahan dalam
suatu pertandingan dengan menggunakan
properti tertentu yang dipertontonkan sebagai
seni pertunjukan.
Pepadu dalam Peresean memakai celana
pendek tanpa memakai baju, sedangkan
pakembar memakai celana panjang, slewoq
atau kain panjang di bagian luar celana yang
dipakai, bebet yang dipakai menutupi sebagian
kain panjang, baju koko biasanya berwarna
hitam, dan mengenakan sapuq atau ikat kepala.
Semua pepadu dan pakembar tidak memakai
rias wajah.
4. Gagak Mandiq
Gagak Mandiq berasal dari kata agak yang
4

berarti burung gagak dan mandiq yang berarti
mandi. Gagak Mandiq adalah sebuah tari yang
menggambarkan keceriaan sekelompok burung gagak yang sedang mandi. Tari ini dibawakan oleh empat gadis yang berusia sekitar
7–10 tahun. Tari ini menggunakan pola lantai
yang sangat sederhana dan banyak pengulangan. Tari dan iringan Gagak Mandiq, yang berpijak pada tradisi Sasak, diciptakan oleh Amaq
Raya yang merupakan paman dari Mamiq
Atun.
Gagak Mandiq mengenakan pakaian tari
dengan warna khas, yaitu baju berwarna hitam
dan kain panjang berwarna merah. Para penari
juga memakai hiasan yang menutup bagian
kepala dan aksesori seperti kalung, gelang, dan
anting-anting atau giwang. Para penari juga
memakai tata rias sederhana. Oleh karena para
penarinya adalah gadis-gadis kecil yang belum
bisa berhias sendiri, orang tua masing-masing
turun tangan mengenakan pakaian dan merias puteri-puteri mereka. Selain mengenakan
pakaian dan merias, para ibu juga memberikan
semangat untuk gadis-gadis kecil yang belum
banyak berpengalaman menari ini.
5. Gandrung
Penari utamanya adalah 2—3 orang wanita.
Gandrung merupakan tari pergaulan yang
bersifat gembira. Mereka menari bergantian atau
bersama-sama. Penari mengenakan seperangkat
pakaian berupa kain panjang dan penutup dada
yang disebut bapang yang dipakai pada dada
bagian atas. Penari juga memakai penutup
kepala yang dinamakan gelung yang dihiasi
bunga kamboja. Tata pakaian ini dilengkapi
dengan gonjer, yaitu sehelai kain yang ditalikan
melingkar di pinggang, kedua ujungnya
menjuntai ke bawah di sebelah kiri.
Pementasannya diiringi oleh seperangkat
ansambel gamelan yang disebut gamelan
gandrung yang terdiri dari gendang, seruling,
kecer, saron, kathil, kempur, pethuk, dan gong.
Apabila irama dan tempo iringannya menjadi
cepat, penari wanita mulai berputar mengelilingi
para tamu, terutama laki-laki yang akan diajak
menari bersama di arena tari. Tamu yang akan
diajak menari diberi kipas sebagai tanda ajakan.
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Tamu atau penonton yang menari bersama
gandrung disebut pengibing.
Tari ini disajikan sebagai puncak dan
penutup suatu pementasan. Tari Gandrung
sebagai puncak acara seringkali paling lama
disajikan, tergantung kepada para tamu yang
berminat turut menari di tengah arena. Seorang
di antara para penari wanita ini menari sambil
membawa keranjang bambu berukuran kecil
untuk digunakan sebagai tempat uang apabila
ada tamu atau penonton yang memberikan
sejumlah uang. Kadang-kadang pembawa
keranjang untuk tempat uang bukan penari,
tetapi seseorang yang diminta bantuan untuk
ini. Ia berjalan berkeliling di antara penonton
sambil menyodorkan keranjang bambu yang
dibawanya.
Beberapa bentuk seni pertunjukan tersebut
di atas merupakan tontonan yang hampir selalu
ditampilkan pada waktu wisatawan berkunjung
ke sanggar seni “Bao Daya”. Selain penampilan
itu, juga masih ditampilkan musik-musik tradisi
masyarakat Sasak.
Berlatih dan Berpentas
Sebagai pimpinan, Mamiq Atun adalah
salah seorang seniman tradisi yang mempunyai
kemampuan dan menguasai beberapa bidang seni.
Ia mengajarkan kemampuan yang dimilikinya
kepada para murid yang sekaligus keluarga
besarnya sendiri. Ia melatih tari tradisi yang sudah
ada, selain juga membuat tari-tari baru tetapi
tetap berpijak pada tradisi. Ia juga melatih cara
memainkan instrumen musik tradisi. Selain itu,
ia juga menyusun musik baru yang juga masih
berpijak pada tradisi seperti halnya tari.
Berlatih musik terutama untuk iringan tari
merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan.
Tampaknya berlatih bersama bukan hanya
merupakan kebutuhan keterampilan sebagai
persiapan suatu pementasan saja. Kebutuhan
untuk menikmati kesenian juga dapat diperoleh
selama latihan berlangsung.
Semua anggota pada umumnya dapat
memainkan seluruh jenis instrumen yang ada.
Akan tetapi, dalam setiap pementasan sudah

ditentukan instrumen yang harus dibunyikan
oleh setiap pemain. Pembagian peran untuk
memainkan instrumen disesuaikan dengan
keterampilan masing-masing. Sehari menjelang
pementasan biasanya setiap pemain musik sudah
berlatih dengan memegang instrumen yang akan
dimainkan oleh masing-masing.
Hari dan waktu berlatih dipandang perlu
disepakatkan karena anggota kelompok yang juga
sanak keluarga mempunyai pekerjaan masingmasing, sehingga waktu latihan ditentukan pada
malam hari setelah sembahyang Isya atau setelah
selesai bekerja. Namun, kesepakatan tidak dapat
berjalan lancar karena kesibukan sebagai warga
masyarakat dan keperluan. Oleh karena itu,
setiap saat anggota datang dan menghendaki
berlatih, maka latihan pun dilakukan tanpa harus
disepakatkan lebih dulu. Selain sebagai persiapan
pementasan, berlatih bersama merupakan
kebutuhan berkomunikasi. Berkomunikasi
dan berinteraksi di antara warga masyarakat
merupakan suatu kebutuhan sebagai makhluk
sosial sehingga apabila menghadapi masalah
dapat diselesaikan bersama-sama.
“Bao Daya” menggunakan tempat seadanya
yang berupa halaman tidak terlalu luas yang
berukuran sekitar 6 x 8 meter sebagai arena berlatih
dan berpentas. Tempat yang terletak di belakang
rumah Mamiq Atun ini disebut sanggar oleh para
pendukung dan masyarakat sekitarnya. Di tempat
inilah para wisatawan menyaksikan pementasan
seni pertunjukan. Mereka dipersilakan duduk
atau berdiri mengelilingi arena menyaksikan
pertunjukan yang disajikan pagi hari antara pukul
09.00–10.30 WITA atau pukul 10.00–11.30
WITA. Apabila ada permintaan pentas di luar
sanggar, waktu pementasan disesuaikan.
Para pemain musik diberi tempat di suatu
bangunan bambu sederhana yang terbuka,
terletak di sisi halaman. Bangunan ini merupakan
tempat berlatih dan pementasan. Dari tempat ini
para penari dapat terlihat sehingga dapat diikuti
gerak-gerak penari yang diiringi. Para penari
menyuguhkan tarian mereka di halaman tanah
terbuka tanpa alas apa pun untuk pentas. Kondisi
yang sederhana ini tidak mengecilkan hati para
pendukungnya.
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Dalam pelaksanaan pementasan, anggota
tetap sanggar seni “Bao Daya” yang mayoritas
terdiri dari sanak keluarga, memiliki peran
dan tugas masing-masing. Pembagian tugas
dibicarakan bersama antara pimpinan dan orangorang dewasa kemudian diinformasikan kepada
seluruh anggota dalam pertemuan persiapan.
Pengelompokan tugas terdiri dari beberapa
orang untuk menyiapkan tempat pertunjukan,
instrumen musik, pemain musik, pakaian tari,
penari, dan properti atau kelengkapan tari.
Kadang-kadang tidak sempat diadakan
pertemuan sebelum pementasan dilaksanakan,
karena undangan atau permintaan untuk
mengadakan
pementasan
datang
secara
mendadak. Dalam keadaan demikian, pimpinan
meminta kepada salah seorang anggota untuk
menyampaikan pesan dari rumah ke rumah
bahwa akan diselenggarakan pementasan. Oleh
karena rumah sanak keluarga saling berdekatan,
untuk menyampaikan berita dan mengumpulkan
anggota tidak terlalu menjadi persoalan.
Pimpinan segera mengatur rencana secepatnya
dan membicarakannya dengan anggota setelah
semua berkumpul.
Inisiatif dan kreativitas tidak selalu muncul
dari pimpinan. Sebagai contoh, kadang-kadang
anggota memberi masukan variasi penyajian
Gendang Beleq. Contoh lain, beberapa orang
anggota mempunyai ide untuk membuat
semacam pemasaran sanggar mereka. Beberapa
orang anggota menulis dengan peralatan
seadanya membuat semacam poster atau pamflet
sederhana. Poster atau pamflet ini dibawa dan
dititipkan pada biro-biro perjalanan atau hotelhotel terutama di kota besar, seperti Mataram di
wilayah Kabupaten Lombok Barat.
Media masa sebagai bagian dari alat untuk
berkomunikasi mempunyai pengaruh yang kuat
terhadap perkembangan kesenian (Kuntowijoyo,
1987:12-19), seperti halnya seni pertunjukan
untuk wisatawan. Media komunikasi yang
tersedia menghantarkan informasi seputar
penawaran pertunjukan kepada wisatawan.
Pementasan yang dilaksanakan, baik di
dalam maupun di luar sanggar selalu menyajikan
pertunjukan yang tidak terlalu lama durasinya.
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Satu paket pertunjukan yang terdiri dari sekitar 5-6
repertoar ditampilkan antara 1½—2 jam dengan
pendukung tidak lebih dari 20 orang. Bentuk
yang ditampilkan tidak pernah tari-tarian yang
disakralkan. Biaya disepakatkan antara sanggar
dengan biro-biro wisata secara lisan. Kesepakatan
dilakukan secara lisan karena biasanya yang
mewakili sanggar adalah pimpinannya, yaitu
Mamiq Atun yang tidak fasih membaca dan
menulis. Pada umumnya diberikan 10% dari
hasil pementasan bagi pengantar atau pengemudi
kendaraan yang digunakan oleh wisatawan, 40%
untuk biro wisata, dan selebihnya diberikan
kepada pihak sanggar.
Hasil yang diperoleh di pementasan setelah
dikurangi pengeluaran secara sederhana kemudian
dihitung dan setelah itu dibagi oleh pihak
sanggar. Pembagiannya secara merata kepada
para anggota dan pendukung pementasan dengan
terbuka dan apa adanya. Mamiq Atun sebagai
pimpinan tidak pernah mengambil lebih banyak
daripada yang lain. Tanggung jawab terhadap
anggota kelompoknya yang terdiri dari anakanaknya sendiri, menantu, cucu, keponakan, dan
sanak keluarga lainnya tidak memungkinkannya
dan tidak sampai hati untuk mendapatkan uang
melebihi yang lain.
Pembahasan
Dengan mengamati pelaksanaan dan
penyajiannya, seni pertunjukan yang ditampilkan
oleh sanggar seni “Bao Daya” merupakan sajian
wisata. Sajiannya sesuai dengan ciri-ciri industri
seni wisata yang telah dirumuskan oleh Soedarsono
(1999), yaitu: 1). tiruan dari tradisi yang telah
ada; 2). singkat dan padat penyajiannya; 3).
penuh variasi; 4). tidak sakral; 5). disajikan secara
menarik; 6). murah menurut kocek wisatawan; dan
7). mudah dicerna oleh wisatawan.
Ciri-ciri yang disebutkan di atas sebagian
besar muncul dalam tontonan yang disuguhkan.
Pertama, tiruan dari tradisi yang sudah ada. Sebagai
contoh adalah Peresean. Seni pertunjukan ini
sesungguhnya merupakan tradisi adu kekuatan
atau pertandingan yang dilakukan oleh dua orang
laki-laki yang disebut pepadu. Dalam penampilan
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untuk wisatawan hanya merupakan tiruan adu
kekuatan dan bukan pertandingan yang sebenarnya.
Meskipun demikian, tetap digunakan properti yang
berupa perisai yang terbuat dari kulit binatang dan
pemukul dari rotan.
Ciri yang kedua adalah singkat dan padat
penyajiannya. Hal tersebut tercermin dari semua
repertoar yang disajikan pada saat pementasan.
Salah satu di antaranya Gendang Beleq yang
dipergelarkan secara lengkap membutuhkan
instrumen dan pemain lebih dari 35 orang, tetapi
sajian koreografi Gendang Beleq untuk wisatawan
di sanggar ini singkat, padat, dan disajikan hanya
oleh 10 orang.
Ketiga, penuh variasi. Aspek variasi merupakan
salah satu prinsip bentuk yang harus ada dalam
suatu tarian. Prinsip variasi ini bukan ditujukan
untuk kepentingan “variasi” itu sendiri, tetapi
dikembangkan dalam keutuhan atau kesatuan.
Beberapa sajian seni pertunjukan terlihat sebagai
keutuhan bentuk yang berdiri sendiri-sendiri
sebagai suatu repertoar dan sebagai rangkaian
pementasan. Terdapat struktur dramatik dalam
penyajiannya, yang dari permulaan, perkembangan,
klimaks, hingga penyelesaian. Mula-mula para
tamu disambut dan dihantarkan ke tempat duduk
dengan iring-iringan dan bunyi-bunyian Gendang
Beleq. Para tamu selanjutnya disuguhi tari-tarian.
Rangkaian pementasan ditutup dengan tari
Gandrung, dan diselesaikan dengan musik tradisi
Sasak untuk melepaskan para tamu pulang.
Sebagai bentuk sajian yang divariasikan di
antaranya adalah Kecimol. Kecimol yang dihadirkan
di luar sanggar ini, pada dasarnya hanya disajikan
dengan para pemain yang duduk bersama-sama
sambil melingkar di area pertunjukan. Gerak tari
yang dimasukkan ke dalam Kecimol oleh Mamiq
Atun dikembangkan dengan bermacam-macam
variasi. Selain syair-syairnya yang mengandung
humor, gerak-geraknya banyak merupakan gerakgerak komikal yang bisa membuat para penonton
tertawa, sehingga Kecimol menjadi hiburan atau
tontonan yang sangat khas.
Meskipun tari bukan merupakan bahasa yang
universal (Kaeppler, 2007:56), gerak komikal yang
seringkali dilakukan secara aneh dapat diikuti oleh
penonton dan membuat mereka tertawa.

Keempat adalah tidak sakral. Semua
pertunjukan yang ditampilkan oleh sanggar ini
untuk wisatawan tidak mengandung aspek sakral
atau berkekuatan magis. Misalnya Peresean tidak
dimaknakan sebagai tari yang disakralkan yang
memiliki kekuatan magis terkait dengan upacara
meminta hujan. Peresean tidak dipandang memiliki
kekuatan magis, tetapi benar-benar sebagai seni
pertunjukan yang dinikmati sebagai tontonan saja.
Peresean juga tidak dikawal lagi oleh pawang yang
menyembuhkan luka-luka dengan cepat. Tari yang
bertema perkelahian ini merupakan tiruan dari
tradisinya sehingga perkelahian tidak dilakukan
dengan sungguh-sungguh. Kehadiran pawang yang
biasanya mengobati luka-luka pepadu, tidak lagi
diperlukan.
Kelima, disajikan secara menarik. Sebagai
contoh, pakembar atau wasit dalam Peresean
menari-nari dalam membawakan tugasnya. Dalam
Peresean tradisional, pakembar tidak menari, tetapi
bertugas sebagai wasit. Contoh lain adalah Kecimol.
Pertunjukan ini yang ditampilkan di masyarakat
sering terasa membosankan. Agar terlihat lebih
menarik, penyajiannya dikembangkan oleh Mamiq
Atun. Posisi para pemain yang semula hanya duduk
melingkar sambil menyanyi dan memainkan
instrumen musik diubah menghadap ke arah
penonton. Tidak hanya duduk, dalam proses
menuju ke arena pertunjukan dilakukan sambil
menari-nari diiringi instrumen musik. Begitu juga
proses keluar dari area pertunjukan. Selain itu,
terkadang para pemain mengajak para penonton
untuk menari bersama.
Keenam, murah menurut kocek wisatawan.
Penyajian berbagai macam repertoar pertunjukan
termasuk murah menurut ukuran wisatawan,
lebih-lebih wisatawan mancanegara. Sebagai
bentuk kemasan produk paket industri pariwisata,
pertunjukan yang ditampilkan sudah dapat
dikatakan mewakili kesenian tradisi masyarakat
setempat. Meskipun seluruh bentuk sajian
ditampilkan sesuai dengan keinginan penonton,
pada kenyataannya imbalan yang diberikan
masih kurang mencukupi dan memadai bagi para
pelakunya.
Ketujuh, mudah dicerna oleh wisatawan. Seni
pertunjukan yang disajikan tidak sulit dicerna atau
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dimengerti oleh wisatawan. Sebagai contoh tari
Gagak Mandiq. Dengan menyaksikan gerak-gerak
yang dibawakan dan tata pakaian yang dikenakan
oleh para penarinya, penonton dapat mengerti bahwa yang ditampilkan adalah burung yang sedang
bermain-main sambil mandi. Contoh lain adalah
tari Gandrung. Pada waktu penari mendekati penonton dan menyentuhkan kipas yang dibawa
kepada penonton, kemudian juga memberikan
selendang kepada penonton, penonton tersebut
mengetahui bahwa dirinya diajak untuk menari
bersama. Tanpa kata-kata sedikit pun, penonton
dapat mencerna atau mengerti maksud penampilannya.
Ketujuh ciri di atas ditemukan dalam
penyajian seni pertunjukan oleh sanggar seni
“Bao Daya”. Dalam setiap pementasan, anggota
kelompok yang tidak terlibat pertunjukan, warga
Desa Lenek Tengah sendiri, dan warga desa sekitar
berdatangan menjajakan cenderamata. Barangbarang dagangan yang dijajakan biasanya berupa
kain tenun khas Lombok, kerajinan tangan yang
terbuat dari rotan dan kayu, makanan, dan lain
sebagainya. Kedatangan wisatawan ini sangat
diharapkan karena dapat membantu kehidupan
ekonomi mereka.
Sasaran pembeli benda-benda seni adalah para
wisatawan yang datang, sedangkan makanan banyak
dibeli oleh penonton lainnya. Warga masyarakat
cenderung mengharapkan kedatangan wisatawan
mancanegara daripada wisatawan domestik karena
wisatawan mancanegara memiliki daya beli lebih
tinggi terhadap benda-benda seni yang ditawarkan.
Para pedagang menunggu para wisatawan sebelum
dan sesudah menyaksikan pertunjukan agar mau
membeli barang-barang yang ditawarkan.
Pengertian seni wisata secara luas yang dimaksud adalah seni pertunjukan yang ditujukan untuk pasar industri wisata. Pelayanan dalam industri
pariwisata mencakup berbagai sector, antara lain
transportasi, akomodasi, informasi, perbankan, keamanan, dan juga kemasan seni pertunjukan serta
cenderamata yang dikemas khusus untuk wisatawan. Apa yang dilakukan oleh sanggar seni ini
sesuai dengan harapan pemerintah untuk pengembangan pariwisata seperti yang disampaikan oleh
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu bahwa:
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1). kesesuaian karakter wilayah dan akar budaya
setempat, kesesuaian di sini dilihat sebagai tuntutan agar produk kesenian mampu menunjukkan jati diri kesenian suatu daerah, sehingga dapat
berkembang sejalan dengan karakter daerah yang
tidak bertentangan dengan akar budaya yang ada;
2). kesesuaian, keunikan, dan keunggulan produk
kesenian di setiap wilayah, keunikan produk kesenian yang mampu menjadi unggulan suatu daerah dapat mengangkat citra pariwisata suatu daerah; 3). kesesuaian dengan potensi sumber daya dan
kelembagaan kesenian, yang diharapkan mampu
mengelola dan bertanggung jawab atas pembinaan
dan peningkatan sumber daya manusia sebagai
komunitas pendukung kesenian (Ardika dalam
Santoso (ed.), 2004).
Harapan pemerintah seperti disampaikan
di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama,
semua seni pertunjukan yang ditampilkan
untuk menjamu wisatawan merupakan produk
lokal dan tetap berakar dari budaya masyarakat
setempat. Dengan demikian, kegiatan sanggar
ini sangat membantu program pemerintah untuk
menunjukkan jati diri kesenian suatu daerah.
Pengembangannya yang dilakukan oleh pendukung
industri pariwisata juga tidak bertentangan karena
masih meneruskan tradisi yang sudah ada.
Kedua, kesesuaian, keunikan, dan keunggulan
produk kesenian di setiap wilayah berusaha
ditampilkan oleh kelompok ini. Sebagai contoh
adalah Gendang Beleq yang selalu ditampilkan
dalam pementasan. Ia mempunyai keunikan
tersendiri sebagai salah satu produk kesenian dari
Lombok mampu menjadi unggulan dan dapat
mengangkat citra pariwisata suatu daerah. Gendang
Beleq ini mampu menjadi ciri khas tidak hanya
sebagai sajian sanggar seni “Bao Daya”, tetapi secara
umum sajian dari Pulau Lombok.
Ketiga, kesesuaian dengan potensi sumber
daya dan kelembagaan kesenian, yang diharapkan
mampu mengelola dan bertanggung jawab atas
pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia
sebagai komunitas pendukung kesenian. Sanggar
seni ini mengelola sumber daya yang ada di Desa
Lenek Tengah, meskipun semula hanya terdiri dari
sanak keluarga saja. Pembinaannya terlihat dari
latihan-latihan yang terus-menerus dilakukan.
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Sanggar ini juga berusaha mengembangkan dan
meningkatkan sumber daya yang ada dengan
jalan mengajak anak-anak kecil turut berlatih dan
berpentas. Di samping itu, akhir-akhir ini diajak
pula pemain yang bukan anggota keluarga.
Ketiga butir harapan pemerintah untuk
pengembangan pariwisata seperti diuraikan di
atas sejalan pula dengan tindakan Mamiq Atun
dengan kelompoknya, yaitu tetap menyajikan seni
pertunjukan yang berakar dari budaya setempat.
Seni pertunjukan yang disajikan kepada para
wisatawan tetap diutamakan dengan menampilkan
ciri khas dan keunikan budaya Lombok, khususnya
Lombok Timur.
Simpulan
Sanggar seni “Bao Daya” yang hidup dan
berkembang di Desa Lenek Tengah Kabupaten
Lombok Timur menyambut kehadiran wisatawan
dengan bentuk-bentuk seni pertunjukan tertentu.
Komunitas sanggar ini berupaya dengan berbagai
cara untuk terus menjalankan kemampuan
mereka melalui pementasan seni pertunjukan.
Para pelaku seni dan masyarakat sekitar yang
terlibat di dalamnya merupakan para pelaku seni
yang sangat identik dengan kebutuhan ekonomi.
Sanggar tidak hanya menampilkan pementasan
pertunjukan yang berfungsi sebagai tontonan
wisatawan saja, tetapi bertujuan menciptakan
produk usaha jasa yang mendatangkan keuntungan untuk dimanfaatkan bersama.
Sanggar seni “Bao Daya” sebagai salah satu
pusat pengelolaan bentuk seni pertunjukan
wisata di Desa Lenek Tengah, mampu
menciptakan beragam bentuk kesenian yang
merupakan produk seni pariwisata yang ada di
wilayah Kabupaten Lombok Timur. Dengan
mengajak sanak keluarga dan masyarakat sekitar
terutama dari kalangan muda, Mamiq Atun telah
memulai tindakan regenerasi sebagai bagian dari
keberlanjutan seni tradisi.
Keberlanjutan hidup kelompok kesenian
ini secara internal sangat bergantung pada
aktivitas anggota untuk selalu menyiapkan seni

pertunjukan yang ditampilkan. Kemampuan
seni yang dimiliki oleh Mamiq Atun, baik di
bidang seni pertunjukan maupun seni kerajinan
sangat menunjang kelangsungan hidup dan
perkembangan kelompoknya. Secara eksternal
kelangsungannya tergantung pada kehadiran
wisatawan. Sayang, dalam pengelolaan organisasi
belum ditangani secara professional sehingga
hasil yang dicapai kurang maksimal.
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