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Sakeco adalah pertunjukan seni tradisional di Pulau Sumbawa. Dikenal sebagai musik Islam,
mengandung makna filosofis yang menggambarkan pesan cinta kepada Tuhan dan kebaikan dalam
menjalani kehidupan. Namun, perkembangan sakeco sekarang telah mengalami banyak perubahan
terutama pada puisi atau lirik yang berfungsi sebagai media komunikasi dan menyebarkan ajaran Islam.
Hari ini, lirik sakeco telah berubah, tidak hanya tentang cinta kepada Tuhan tapi lebih pada percintaan,
kehidupan muda, dan bahkan seksualitas. Untuk mengetahui sebuah musik tradisional, hal yang
terpenting adalah mengeksplorasi sejarah dan perkembangan sakeco di Sumbawa. Selain itu,
pembahasan makna yang terkandung dalam puisi dari pesan religius hingga lelucon sensual merupakan
unsur yang menarik untuk diteliti dalam seni lisan kuno ini.

Dalam penampilannya, sakeco melibatkan dua pemain sebagai penyanyi (teller) cerita, para pemain
harus bisa bermain rebana sebagai iringan musik. Mereka akan berkicau saling sahut bersahutan dalam
menyelesaikan sebuah paragraf dari sebuah cerita dan kemudian melanjutkannya ke lirik berikutnya.
Sakeco biasanya tampil di pesta pernikahan sesekali, acara keagamaan (seperti Maulid Nabi
Muhammad), festival budaya dan upacara penyambutan. Ceritanya disampaikan dalam beragam tema
seperti hubungan pemuda, kasus perceraian, fenomena politik dan sosial, dan lain-lain. Oleh karena itu,
sakeco dianggap sebagai puisi berbentuk naratif. Cerita di sakeco umumnya terdiri dari sebuah bukaan
yang berisi ucapan selamat datang dan terima kasih kepada penonton. Selanjutnya, bagian pembukaan
kemudian diikuti oleh inti cerita atau isi berupa ringkasan cerita yang harus diceritakan, bagian terakhir
adalah penutupan yang biasanya merupakan lelucon sensual.

Saat ini, Islam menjadi topik yang paling menarik untuk diteliti. Dalam sebuah wawancara dengan
Goenawan Mohamad di sebuah promosi video Frankfurt Book Fair 2015, menyatakan bahwa dari 28
seminar internasional yang dilakukan oleh Indonesia sebagai Tamu Kehormatan dalam festival tersebut,
banyak peserta tertarik untuk mengeksplorasi mendalam tentang Islam. Pilihan seni kuno sakeco yang
telah dipentaskan di Pasar Hamburg dan Frankfurt adalah bukti bahwa literatur lisan kuno perlu
dipelihara dan dihargai. Perkembangan sakeco sangat banyak dalam satu dekade terakhir, mulai dari
lirik dan penyanyi hingga musik dari rebana sampai sakeco modern yang dikemas dalam musik regae.
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Namun, yang menjadi tantangan adalah seni ini masih jarang dalam pendokumentasian sejarah. Karena
itu, sakecomenjadi topik yang menarik untuk dijelajahi.


