
 

 

PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan 

terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang 

dihuni lebih dari 360 suku bangsa (canberra, 

2021). Khususnya di selatan bumi Indonesia, 

tepatnya di pulau Sumba, terdapat 18 suku 

dan budaya yang berbeda-beda antaralain; 

Suku Kodi, Suku Wejewa, Suku Loli, Suku 

Tana Righu, Suku Waikabubak, Suku 

Wanukaka, Suku Lamboya, Suku Anakalang, 

Suku Lewa, Suku Tanabanas, Suku 

Mamboro, Suku Waingapu, Suku Gongi, 

Suku Tanarara, Suku Melolo, Suku Hahar, 

Suku Kambata Puhu dan Suku Tidas. Dari 

semua suku di atas, memiliki struktur 

bangunan yang sama yaitu berbentuk rumah 

panggung yang berbahan dasar kayu, alang-

alang dan bambu.  

Rumah adat Sumba dan himpunan rumah 

akan membentuk sebuah kampung atau 

paraingu, yang merupakan komponen 

penting dari unsur-unsur fisik yang 

mencerminkan struktur sakral dan struktur 

sosial. Tata cara yang dimaksud adalah 

dengan melaksanakan serangkaian upacara-

upacara (ritual-ritual adat), kegiatan yang 

bersifat religius (doa), atau pun magis-

religius (peramalan). Hal ini tidak hanya 

sekedar wujud dan perilaku budaya 

masyarakat, tetapi muncul nilai-nilai sosial 

budaya yang terkandung pada rumah 

tersebut. Sehingga, orang Sumba 

memandang rumah adat mereka, sebagai 

simbolisasi tubuh manusia yang terdiri dari 

kepala, badan dan kaki. Bagian kepala 

dilambangkan sebagai atap atau menara (uma 

daluk), bagian badan dilambangkan sebagai 

badan rumah (rongu uma) dan pada bagian 

kaki di lambangkan sebagai tiang 

(kabaringu) sebagai penyanggah kokohnya 

rumah. Rumah orang Sumba terbagi dalam 

pengertian uma bakul (rumah besar) yang 

berada pada sebuah praing bakul (kampung 

besar) yang dibangun oleh nenek moyang 

pertama yang menempati uma bakul dan 

dihuni secara turun temurun oleh generasi ke 

generasi. 

Pada pembangunan rumah adat 

khususnya di Suku Wanukaka, rumah adat 

sumba memiliki nama Uma Jaga Wogu. Pada 

struktur pembangunan rumah adat tersebut, 

bahan dasar yang digunakan adalah kayu, 

alang dan bambu. Hal ini menyebabkan, 

penggunaan kayu pada Uma Jaga Wogu 

sedikit berbeda dengan rumah adat lainnya. 

Uma jaga wogu menggunakan kayu bora ai 

mayela dan kayu bangi ai kawihu sebagai 

tiang induk. Penggunaan kayu tersebut hanya 

dilakukan pada rumah adat yang berada pada 

kampung besar (praing bakul) karena orang 

di Suku Wanukaka percaya bahwa kedua 

simbolis kayu tersebut merupakan sepasang 

suami istri yang merupakan nenek moyang 

pertama yang membangun rumah tersebut. 

Untuk itu, pada proses pemotongan kedua 

kayu harus melaksanakan ritual 

penyembelihan babi yang merupakan simbol 

persembahkan kepada Marapu (nenek 

moyang pertama yang membangun uma 

bakul). Hal ini bertujuan agar nenek moyang 

turut serta dalam setiap proses pembangunan 

kembali rumah adat tersebut. Selain 

dilaksanakan ritual, setiap pembangunan 

Uma Jaga Wogu yang menggunakan kayu, 

harus membuat sebuah batu kubur yang 

terbuat dari batu tarimbang yang berada tepat 

di depan rumah adat. Tujuan dibangunnya 

batu kubur adalah sebagai tempat 



 

 

disemayamkan setiap orang yang meninggal 

yang berasal dari rumah tersebut. 

Dan jika dicermati, keseluruhan 

rancangan rumah adat Sumba merupakan 

refleksi norma dan ide-ide, adat istiadat dan 

status sosial, pengelompokan gender, 

kelompok kekerabatan dan tentu saja 

keterkaitannya dengan alam. Yang artinya, 

rumah adat Sumba bukan sekedar tempat 

tinggal semata, tetapi sekaligus berfungsi 

sebagai identitas kelompok serta pusat 

kehidupan sosial dan seremonial. 

 Sampai saat ini, seiring berkembangnya 

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

muncul masalah-masalah pada pembangunan 

fisik rumah adat Sumba, seperti penggunaan 

tembaga almunium (seng) pada atap rumah 

yang seharusnya menggunakan alang-alang, 

penggunaan papan pada dinding rumah yang 

seharusnya menggunakan bambu dan 

penggunaan tiang rumah menggunakan kayu 

seadanya yang seharusnya menggunakan 

kayu bora ai mayela dan kayu bangi ai 

kawihu. Secara tidak langsung nilai-nilai 

sosial budaya yang terkandung pada rumah 

adat tersebut hilang. Hal ini disebabkan 

karena beberapa faktor yang menjadi 

pertimbangan bagi masyarakat lokal seperti 

menyita waktu mereka untuk beraktivitas, 

kelayakan dari sisi perkembangan zaman, 

mencari bahan bangunan yang sudah langka 

dan masih banyak lagi. 

Dengan alasan masyarakat seperti ini, 

muncul pertanyaan yang dapat menjadi 

bahan penelitian yaitu bagaimana cara 

mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai 

sosial budaya yang terkandung pada Uma 

Jaga Wogu di zaman modern? Hal ini tidak 

terlepas dari peran pemerintah Dinas 

Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten 

Sumba Barat sebagai motor atau penggerak 

dalam    mempertahankan dan melestarikan 

Uma Jaga Wogu khususnya di Sektor 

Pariwisata. 

1.1 Manfaat Penelitian 

1. Dapat melestarikan dan memulihkan 

kembali nilai-nilai sosial budaya, 

umumnya pada bentuk dan kekhasan 

dari Uma Jaga Wogu di zaman 

modern. 

2. Supaya dapat terus diketahui oleh 

generasi muda bagaimana bentuk dan 

nilai-nilai sosial budaya pada Uma 

Jaga wogu di zaman modern. 

3. Menjadi bahan ajar yang dapat 

dibagikan kepada mahasiswa untuk 

memperkaya pengetahuan mahasiswa 

tentang keragaman arsitektur 

tradisional di Indonesia. 

4. Memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan dan dapat menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya, 

baik penelitian tentang arsitektur 

tradisional Sumba maupun arsitektur 

tradisional Indonesia lainnya.

 

I. Tinjauan Pustaka  

2.1 Tinjauan Pustaka Uma Jaga 

Wogu 

Penelitian mengenai bentuk dan 

keaslian rumah adat Sumba sudah banyak 

dilakukan antaralain dari Universitas Kristen 

Pelita Harapan Oleh (Agus dwi hariyanto, 

2012), penelitian ini dilakukan di kampung 

situs Waitabar (Sumba Barat) dan Kampung 

Ratenggaro (Sumba Barat Daya). Penelitian 

yang dilakukan berhubungan tentang bentuk 



 

 

keaslian yang tercantum rekaman aspek fisik 

dan non fisik pada bangunan arsitektur 

tradisional sumba. Secara fisik, terdapat 

gambar struktur bangunan pada rumah adat 

sumba dan secara non fisik itu berhubungan 

dengan kepercayaan orang Sumba dan nilai-

nilai yang terkandung pada rumah adat 

Sumba. 

Banyak orang Sumba memandang 

rumah adat mereka sebagai simbolisasi tubuh 

manusia yang terdiri dari kepala, badan dan 

anggota tubuh serta terbagi menjadi laki-laki 

dan perempuan. (Bamualim, 2013) 

Rumah adat Sumba merupakan 

panggung dengan struktur kayu. Menurut tim 

peneliti dari Universitas Kristen Pelita 

Harapan (2012), secara hirarkis vertikal, 

rumah dapat dibedakan menjadi 3 bagian 

besar, yaitu:  

1. Lei Bungan (kolong rumah), yang 

digunakan sebagai tempat 

penampungan ternak dan 

berjemur.  

 

2. Rongu Uma (tingkat kedua), 

sebagai tempat tinggal sehari-

hari. Terdapat ruang seperti 

Pimudeta (bale-bale setinggi 1 

meter), Pani (ruang laki-laki), 

Hadoku (kamar suami-istri), 

Halibar (kamar tidur kakek-nenek 

atau tempat bersalin), Keri 

Penuang (kamar anak wanita) 

serta Heda Kabali Mata (ruang 

tidur tamu). Pusat rumah 

merupakan perapian (Rapu) yang 

melambangkan buh atau usus 

besar manusia. Di atas perapian 

terdapat Hedi atau lemari gantung 

untuk penyimpanan alat dapur 

yang melambangkan jantung.  

3.  Uma Daluku (menara atau 

loteng) yang terdiri atas dua 

bagian, atas dan bawah. Bagian 

atas (Hindi Marapu) merupakan 

tempat tinggal Marapu yang hadir 

dalam wujud benda pusaka yang 

dianggap keramat. Bagian bawah 

untuk menyimpan padi dan bahan 

makanan. Bagian atas Uma 

Daluku hanya boleh dimasuki 

oleh kepala keluarga (bapak) 

karena dianggap dialah yang 

boleh berhubungan dengan 

Marapu. 

Menurut Salaen yang dikutip A.A 

Ray Geria dan I Gusti Ayu Armani (2010) 

dalam jurnal berjudul Arsitektur Rumah 

Tradisional Rumah Adat Sumba di 

Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, 

Arsitektur bukan hanya sekedar wujud dan 

perilaku budaya masyarakat, tetapi 

merupakan penanda zaman yang di 

pengaruhi oleh tempat, iklim, bahan,ilmu 

pengetahuan,teknologi, pemerintahan, 

kepercayaan dan tradisi suatu masyarakat. 

Dan jika dicermati, keseluruhan rancangan 

rumah adat sumba merupakan refleksi norma 

dan ide-ide, adat istiadat dan status sosial, 

pengelompokan gender, kelompok 

kekerabatan dan tentu saja keterkaitan 

dengan alam, yang artinya rumah adat Sumba 

bukan sekedar tempat tinggal semata tetapi 

sekaligus berfungsi sebagai identitas 

kelompok serta pusat kehidupan sosial dan 

seremonial. 

Dalam pola perkampungan adat di 

Sumba, rumah adat merupakan komponen 

penting bagi para paranata sosial budaya 

masyarakatnya. Rumah adat adalah konteks 

sentral reproduksi, produksi ekonomi, ritual, 

dialog mik-makrokosmos dan politik 

kekerabatan. (Fachri Muzaqii, 2019) 



 

 

 

 

a. Struktur bangunan Rumah Adat 

Sumba 

Rumah adat Sumba, khususnya di suku 

wanukaka, lebih dikenal dengan nama Uma 

Jaga Wogu. Uma Jaga Wogu jika di 

terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah 

“Rumah yang memiliki menara yang 

menjulang tinggi ke langit”. 

Secara umum, Uma Jaga Wogu memiliki 

3 bentuk bagian penting yaitu: 

1. Li bungnga adalah kandang ternak yang 

berada pada bagian bawah uma jaga 

wogu tepat pada celah-celah tiang rumah. 

Jadi tujuan kandang ternak berada tepat di 

bawah rumah yaitu sebagai ole morik ole 

mati yang berarti teman hidup teman 

mati, karena masyarakat sumba percaya 

setiap kebutuhan hidup dan mati mereka 

bergantung pada ternak peliharaan 

mereka. 

2. Rongu Uma adalah badan rumah. Pada 

bagian ini merupakan hunian untuk 

manusia. Selain itu, Rongu uma 

merupakan tempat perundingan bagi 

setiap orang untuk membahas 

permasalahan yang ada. Jadi makna dan 

tujuan dari Rongu Uma sebagai tempat 

untuk mempertahankan solidaritas dan 

kekompakan dari semua rumpun 

keluarga yang di lahirkan oleh nenek 

moyang pertama yang membangun uma 

jaga wogu. Pada bagian badan rumah 

terdapat beberapa bagian penting yaitu, 

keri pani (tempat perundingan laki-laki), 

bei rapu (merupakan tempat memasak 

untuk perempuan), hadoku (tempat tidur 

suami istri) dan heda kabali mata 

(Tempat tidur tamu). 

3. Uma Daluk adalah menara rumah. Pada 

bagian ini merupakan tempat 

penyimpanan pangan sebagai persedian 

pada musim hujan. Tujuan dan makna 

kenapa pangan berada pada menara 

rumah karena masyarakat Sumba percaya 

itu merupakan kanyuru na kanaga wali 

lahi moli tou yang berarti semua pangan 

itu merupakan berkat dari Tuhan Yang 

Maha Kuasa Di sorga. Jauh di puncak 

menara, tepatnya pada pojok kiri dan 

kanannya, tersemat dua tongkat kayu 

yang berukiran seperti manusia yang 

biasa disebut dengan istilah Kadu Uma. 

Kadu uma merupakan simbol Ina-Ama 

(Ibu-Bapak) yaitu pasangan nenek 

moyang pendiri tertama Uma Jaga Wogu 

yang hidup berdampingan dan 

mengawasi segalanya. 

Struktur bangunan uma jaga wogu terdiri 

dari 36 tiang antaralain; 4 tiang yang 

merupakan tiang induk yang terbuat dari 

kayu bora ai mayela dan kayu bangi ai 

kawihu yang merupakan sepasang suami istri 

jadi, makna yang terimplisit bahwa sebuah 

rumah tangga di bangun oleh sepasang suami 

istri, ini sebagai dulla awang dan dulla tanah 

yang artinya, sebagai langit dan tanah tempat 

berdirinya rumah. Serta 12 tiang yang biasa 

dikenal dengan nama kojawaru yang 

mengelilingi ke 4 tiang induk tersebut, 

sehingga terbentuklah badan rumah dan 18 

tiang yang merupakan pilar yang berada pada 

posisi terluar yang akan membentuk lenang 

(bale-bale) sebagai tempat untuk menerima 

tamu yang berkunjung ke rumah tersebut. 18 



 

 

tiang inilah yang mengelilingi yang 4 tiang 

induk dan 12 tiang kojawaru.  

 

 

II. METODE PENELITIAN 

3.1.Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang 

berfokus pada nilai-nilai sosial budaya yang 

terkandung pada rumah adat Sumba. Tempat 

penelitian di Kampung Adat Praigoli yang 

beradat tepat di desa Weihura Kecamatan 

Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat. Waktu 

penelitian dari bulan januari sampai april. 

Data yang ada dalam penelitian ini didapat 

dari melalui observasi, wawancara dengan 

kepala suku di kampung Praigoli yang 

bernama Anderias L. Pira.  Pada penelitian 

ini digunakan data primer yang didapatkan 

langsung oleh peneliti di kampung Praigoli. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu teknik dasar model alir 

dimana data yang telah dikumpulkan 

kemudian diveritifikasi dari awal penelitian 

hingga akhir dan pemaparan analisis untuk 

kemudian ditarik kesimpulannya tentang 

nilai-nilai sosial budaya yang terkandung 

pada rumah adat Sumba khususnya di 

kampung praigoli. 

 

 

 

 

  

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

Rumah adat merupakan tempat hunian 

yang dibangun dengan cara yang sama dari 

generasi ke generasi dan tanpa mengalami 

perubahan. Rumah adat dapat dikatakan 

sebagai bangunan yang dibangun dengan 

memperhatikan kegunaan, serta fungsi sosial 

dan arti budaya di balik corak bangunannya.  

Penelitian ini dimulai dari kampung adat 

Praigoli sebagai tempat yang sangat unik. 

Masyarakat setempat percaya bahwa rumah 

adat dan tanah tempat bangunan berpijak 

merupakan sebuah warisan yang sangat 

berharga dari nenek moyang. Hasil analisa 

mengungkapkan bahwa rumah adat 

mempresentasikan keluarga secara berlapis, 

dimana sangat jelas rumah adat Sumba dihuni 

secara turun temurun dari generasi ke 

generasi yang berasal dari rumah adat 

tersebut.  

Akan tetapi, banyak sekali rumah adat 

Sumba yang berubah kekhasannya seiring 

berkembangnya zaman. Seperti yang sudah 

dipaparkan pada latar belakang. Seiring 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) muncul masalah-masalah 

pada pembangunan fisik rumah adat Sumba. 

Ada perubahan pada bahan bangunan yang 

digunakan pada rumah adat Sumba, seperti;  

penggunaan tembaga almunium (seng) pada 

atap rumah yang seharusnya menggunakan 



 

 

alang-alang, penggunaan papan pada dinding 

rumah yang seharusnya menggunakan bambu 

dan penggunaan tiang rumah menggunakan 

kayu seadanya yang seharusnya 

menggunakan kayu bora ai mayela dan kayu 

bangi ai kawihu. Secara tidak langsung nilai-

nilai sosial budaya yang terkandung pada 

rumah adat tersebut hilang. Hal ini 

disebabkan karena beberapa faktor yang 

menjadi pertimbangan bagi masyarakat lokal 

seperti menyita waktu mereka untuk 

beraktivitas, kelayakan dari sisi 

perkembangan zaman, mencari bahan 

bangunan yang sudah langka dan masih 

banyak lagi. 

4.1. Pandangan Masyarakat Terhadap 

Rumah adat Uma Jaga Wogu 

Rumah adat Uma Jaga Wogu merupakan 

sebuah bangunan adat Sumba yang dihuni 

secara turun temurun dari generasi ke 

generasi yang berasal dari rumah adat 

tersebut. Masyarakat Sumba memiliki 

pandangan bahwa rumah adat Sumba sebagai 

simbolis tubuh manusia yang memiliki 

kepala, badan dan kaki. Hal ini disimpulkan 

dari setiap fungsi dan nilai-nilai sosial budaya 

yang terkandung pada semua komponen 

rumah adat Uma Jaga Wogu, Serta setiap 

ritual yang tidak lepas dari awal sampai akhir 

proses pembangunan rumah adat Sumba. 

Saat ini, nilai-nilai sosial budaya yang 

terkandung pada rumah adat Sumba sudah 

semakin berkurang karena, setiap komponen 

pada Uma Jaga Wogu tidak sesuai dengan 

bentuk keasliannya, melain telah berubah 

seiring berkembangnya zaman. Hal ini 

disebabkan karena, muncul pandangan 

masyarakat tentang sulitnya mencari bahan 

bangunan serta kelayakan Uma Jaga Wogu 

dari sisi perkembangan zaman. Selain itu, 

pembangunan Uma Jaga Wogu tidak 

didukung dari kemampuan finansial 

masyarakat karena mayoritas masyarakat di 

Suku Wanukaka bekerja sebagai petani dan 

nelayan. 

4.2. Peran Masyarakat Terhadap 

Perubahan Pembangunan Rumah 

Adat 

Masyarakat di kampung Praigoli 

memiliki peran yang sangat penting dalam 

mempertahankan dan melestarikan rumah 

adat Uma Jaga Wogu karena, dalam proses 

membangun rumah adat tidak hanya 

berbicara soal fisik bangunan, tetapi lebih 

luas dari pada itu, yaitu menyangkut perihal-

perihal budaya yang kemudian menjadi 

struktur sosial masyarakat. Dengan kata lain, 

proses membangun rumah adat Uma Jaga 

Wogu di kampung Praigoli tidak bisa 

dilepaskan dari persoalan-persoalan sosio-

kultura yang baik secara langsung atau tidak 

langsung mempengaruhi proses 

pembangunan rumah adat itu sendiri. 

 

 

 

 

4.3. Peran Pemerintah Terhadap 

Pembangunan Rumah Adat 

Peran pemerintah Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat, dalam 

pembangunan rumah adat Uma Jaga Wogu 

yaitu sebagai Motor atau penggerak. Karena, 

pembangunan rumah adat Uma Jaga Wogu 

yang dilakukandi kampung Praigoli 

merupakan ide dari pemerintah setempat. 

Selain itu, Pemerintah Dinas Pariwisata 

Dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat 

juga memberikan pemahaman dan solusi 

tentang peluang-peluang yang dapat 

membantu perekonomian masyarakat 



 

 

setempat khususnya di sektor pariwisata. 

Serta, pemberian bantuan berupa bahan 

bangunan rumah adat yang selama ini 

menjadi alasan masyarakat setempat tidak 

melakukan pembangunan rumah adat sesuai 

dengan bentuk keasliannya.  

4.4. Hubungan Rumah Adat Uma Jaga 

Wogu Dengan Daya Tarik Wisata 

Kampung Praigoli merupakan salah 

satu destinasi wisata di kabupaten Sumba 

Barat. Hal ini menjadi alasan pembangunan 

rumah adat Uma Jaga Wogu dilakukan oleh 

pemerintah Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat, karena 

keunikan tersirat pada rumah adat Uma Jaga 

Wogu yang dipandangan sebagai simbolis 

tubuh manusia yang memiliki kepala, badan 

dan kaki serta makna dan nilai-nilai sosial 

budaya yang tersirat pada setiap komponen 

rumah adat. Sehingga, menjadikan rumah 

adat Uma Jaga Wogu menjadi salah satu daya 

tarik wisata di kampung Praigoli. 

 

 

 

4.5.Tanggapan Masyarakat Tentang 

Pembangunan Rumah Adat  

Setelah mendapat pemahaman dan 

solusi tentang pentingnya mempertahankan 

dan melestarikan bentuk keaslian rumah adat 

Uma Jaga Wogu khususnya di sektor 

pariwisata, saat ini semua rumah adat Uma 

Jaga Wogu di kampung Praigoli sudah di 

renovasi sesuai dengan bentuk keasliannya 

atas persetujuan pemilik rumah. Selain itu, 

pemerintah Indonesia menjadikan pariwisata 

sebagai salah satu sektor unggulan di 

Indonesia yang memperhatikan 

perkembangan 3A (atraksi, aksesibilitas, dan 

amenitas), di semua destinasi wisata di 

Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pengembangan rumah adat Sumba 

khususnya di kampung Praigoli, dapat 

menjadi peluang kerja yang dapat membantu 

perekonomian masyarakat setempat tanpa 

meninggalkan pekerjaan utama mereka 

sebagai petani dan nelayan. Dimana, Rumah 

adat Uma Jaga Wogu dapat dijadikan home 

stay dan daya tarik wisata. Sehingga, 

kampung Praigoli dapat menjadi sebuah 

destinasi wisata yang eksis dengan keunikan 

dan kekhasannya. 

4.6.Tabel Dampak keaslian rumah adat 

Sumba di Kampung adat Praigoli 

 

 

 

Aspek Sebelum Sesudah 

Mata 

Pencarian 

Pekerjaan 

utama 

adalah 

petani dan 

nelayan 

a. Pekerjaan 

utama adalah 

petani dan 

nelayan 

b. Pekerjaan 

sampingan 

adalah 

pemandu 

lokal, 

pengrajin 

dan penenun 

Sistem 

organisasi 

Terbentukn

ya sistem 

organisasi di 

kampung 

praigoli 

yang 

dipimpin 

oleh kepala 

suku 

Anderias 

L.Pira 

Munculnya 

spesialisasi organisasi 

seperti kelompok 

sadar wisata 

(Pokdarwis) 



 

 

 

V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dampak sosial budaya yang terjadi pada 

masyarakat kampung adat Praigoli adalah 

dampak positif. Jika sebelumnya masyarakat 

di kampung adat Praigoli bekerja hanya di 

sektor pertanian dan nelayan, maka setelah 

adanya pariwisata masyarakat di kampung 

Praigoli dapat bekerja di sektor pariwisata 

sesuai yang tercantum pada tabel 4.1.  Begitu 

pula dengan sistem organisasi yang ada, 

sebelumnya hanya membentuk sebuah 

organisasi yang dipimpin oleh kepala suku 

akhirnya dapat membentuk sebuah kelompok 

sadar wisata (Pokdarwis). Pembangunan 

rumah adat Uma Jaga Wogu merupakan ide 

dari pemerintah Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat dan 

sudah dibangun sesuai dengan bentuk 

keasliannya sehingga makna dan nilai-nilai 

sosial budaya yang terkandung pada setiap 

komponen rumah adat Uma Jaga Wogu bisa 

terjaga dan menjadi daya Tarik wisata yang 

unik di kampung Praigoli. 

5.2 Saran 

Masyarakat di kampung adat praigoli 

harus tetap menjaga nilai-nilai sosial budaya 

yang terkandung pada rumah adat Sumba 

supaya di masa yang akan datang generasi 

muda dapat mengetahui bentuk keaslian 

rumah adat Sumba. Selain itu, ini merupakan 

peluang sebagai pendapatan sampingan 

masyarakat kampung adat Praigoli di sektor 

pariwisata. Untuk pemerintah setempat dan 

kepala suku di kampung Praigoli tetap 

menjaga kemitraan yang sudah dibangun di 

kampung adat praigoli    supaya tetap menjadi 

daya Tarik wisata yang selalu eksis dengan 

keunikan dan kekhasan yang ada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

References 

Agus Dwi Hariyanto, d. (2012, Agustus 1). 

http://repository.petra.ac.id/16223/1/SU

MBA_LPPM-LAP_AKHIR.pdf. 

Retrieved from 

http://repository.petra.ac.id/: 

https://www.google.com/ 

Bamualim, A. U. (2013). Kebudayaan Sumba 

Barat. In A. U. Bamualim, Kebudayaan 

Sumba Barat (p. 63). Sumba Barat: 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Sumba Barat. 

canberra. (2021, juni selasa). kemlu.go.id. 

Retrieved from kemlu.go.id: 

https://kemlu.go.id/canberra/id/read/indo

nesia/2186/etc-menu 

Fachri Muzaqii, M. A. (2019). Sejarah Baru 

Tarung. Jakarta: Direktorat Kepercayaan 

Terhadap Tuhan YME dan Tradisi. 

keiku, r. (2013). buku kebudayaan. In e. revisi, 

kebudayaan (p. 61). Sumba Barat: 

dispar sumba barat. 

 

 


