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Abstrak
Tulisan ini mengkaji kebijakan pengelolaan di kawasan cagar budaya (KCB) yang dalam hal ini
2009 desa ini diusulkan ke UNESCO sebagai nominasi daftar warisan budaya dari Indonesia, namun
masih belum mendapat pengesahan. Seiring telah disahkannya UU RI No. 11 Tahun 2010 Tentang
Cagar Budaya dan yang terbaru UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dirasakan penting untuk
f kedua produk hukum tersebut. Harapannya agar
undangan di Indonesia maupun di UNESCO sendiri. Tulisan ini menggunakan penalaran induktif yang
berawal dari pembahasan setiap data hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data-data
tersebut dianalisis dan diinterpretasi untuk merumuskan sebuah hipotesis bahwa UU RI No. 11 Tahun
2010 Tentang Cagar Budaya dan yang terbaru UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada dasarnya
tidak bertentangan dan saling mendukung. Namun ada beberapa perbedaan istilah kiranya
diperhatikan para pengampu kebijakan agar tidak mengalami perbedaan cara tanggap kedepannya.
Kata kunci: implementasi, pengelolaan, kawasan, cagar budaya, desa
Abstract
This article reviews the policy of cultural heritage management of
Regency, having been proposed as a nominee of Indonesian cultural heritage to UNESCO since 2009
of no approval. The ratification of the Indonesian Government Law No. 11 the year of 2010 on cultural
heritage and the Indonesian Government Law No 6 the year of 2014 about village affairs affects the
It is an inductive reasoning article that begins its discussion from data resulting
from observations, interviews, and library studies. Those data are then analyzed and interpreted to
formulate a hypothesis that the Indonesian Government Law No. 11 the year of 2010 on cultural
heritage and the Indonesian Government Law No 6 the year of 2014 about village affairs are
complementary, not contradictory. However, some distinct terminologies are worth noticing for possible
future misinterpretations.
Keywords: implementation, management, area, cultural heritage

1. PENDAHULUAN
Berawal

dari

Masyarakat desa sebagai organisasi sosial
keresahan

akan

yang memiliki warisan dari leluhur akan

pengaruh urbanisasi yang mengakibatkan

tradisi gotong royong (Simanjuntak 2008,

jumlah penghuni desa semakin berkurang.

5), kini warisan itu mulai menghilang akibat

efek negatip modernisasi yang masuk ke

satu

berukuran

besar

(omo

sebua)

desa. Putra-putri terbaik desa pun ikut-

(http://whc.unesco.org//en/tentativelists/54

ikutan melestarikan budaya urbanisasi.

63).

Angka urbanisasi dari waktu ke waktu
meningkat. Menurut Badan Perencanaan

tradisi kebudayaan megalitik. Secara garis

Pembangunan

besar

Nasional

(Bappenas)

bangunan

megalitik

di

Desa

tingkat urbanisasi di empat kota besar
Indonesia

diproyeksikan

80

megalitik yang diletakkkan dalam posisi

persen pada tahun 2025 (Savitri 2010).

mendatar (horizontal) dan megalitik yang

Urbanisasi akan menjadi momok, bila tidak

ditempatkan dalam posisi tegak (vertikal).

dilawan melalui upaya penguatan daya

Penduduk

tarik desa. Ide penguatan daya tarik desa

tinggalan dalam posisi horizontal dengan

tertuju pada sebuah desa di Kecamatan

daro-daro,

Fanayama,

disebut naitaro. Adapun jenis pahatan

Kabupaten

mencapai

Nias

Selatan

setempat
dan

biasa

dalam

menyebut

posisi

vertikal

yang banyak dijumpai pada bangunan
tradisi budaya atraksi lompat batu. Tradisi

megalitik di situs ini diantaranya : 1.

tersebut pernah dijadikan sebagai gambar

Manusia (antropomorphik) gaya kangkang;

pada mata uang kertas seribu rupiah

2.

Binatang

(fauna)

dengan

bentuk

keluaran Bank Indonesia tahun 1992.
Tidak banyak yang mengetahui, atraksi

buaya, cicak, ayam jantan, dll ; 3. Tumbuh-

tersebut merupakan tradisi masyarakat

tumbuhan (flora), 4. Geometris: Lingkaran

Nias Selatan, artinya tidak lazim dilakukan

, garis patah-patah, tumpul, segitiga, dan

oleh masyarakat di wilayah Pulau Nias lain

5. Benda buatan manusia (seperti alat-alat

(Duha 2011, 59). Sejauh ini hanya di desa

pertukangnan). Tinggalan megalitik yang
paling mencolok adalah di depan rumah

melestarikannya. Faktor itu memunculkan

raja, yaitu Batu Naitaro yang berbentuk

adanya usaha sejak 2009 agar Desa

segi empat pipih dengan tinggi 500 cm,
lebar 60 cm, dan tebal 40 cm. Batu ini

(organisasi

PBB

yang

menangani

kebudayaan) sebagai warisan
dunia.

Sayangnya

hingga

kini

mendapatkan

budaya
belum

terletak di kiri-kanan jalan masuk rumah
raja,

yang

kebangsawanan.

merupakan

simbol

Adapun

bahan

jenis

pengesahan

bangunan megalitiknya dibedakan menjadi

padahal

-

Desa yang diperkirakan berdiri pada abad

abuan), dan batu kapur (Wiradnyana 2010,

ke-18

60-61).

(http://whc.unesco.org/en/list/),
ini

mewariskan

500

rumah

tradisional berukuran kecil (omo ada) dan

mengacu pada UU RI No. 11 Tahun 2010
mengalami penurunan jumlah generasi

Tentang Cagar Budaya.

muda pelestari budaya. Terbukti tidak

Istilah KCB menurut pasal 1 UU RI

banyak lagi anak muda yang mampu

No. 11 Tahun

melakukan atraksi budaya lompat batu.

Budaya ditujukan untuk dua Situs Cagar

Informasi dari salah seorang pelompat

Budaya atau lebih yang berdekatan dan

batu

mengatakan

memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

mereka hanya tinggal empat orang yang

Situs Cagar Budaya dipahami sebagai

mau berlatih melompat batu. Itu pun

lokasi yang mengandung Benda Cagar

dilakukan semata-mata motivasi utamanya

Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan /

terindikasi

uang.

atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil

Padahal motivasi atraksi melompati batu

kegiatan manusia atau bukti kejadian

dulu

masa

yang

diwawancara

demi

adalah

mendatangkan

ajang

pembuktian

bagi

2010 Tentang

lalu.

Pengelolaan

Cagar

Desa

keluarga yang memiliki anak yang sudah
layak disebut dewasa. Biasanya mereka

harus dipahami dulu dalam konteks UU RI

membuat pesta syukuran kecil karena

No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa

sebuah kehormatan bagi setiap keluarga

sesuai Pasal 1 ayat 1 UU RI No. 6 Tahun

yang memiliki anak lelaki yang mampu

2014 Tentang Desa, adalah kesatuan

melompati batu yang berukuran setinggi 2

masyarakat hukum yang memiliki batas

meter, panjang 90 cm, dan lebar 60 cm.

wilayah yang berwenang mengatur dan

Indikasi turunnya nilai-nilai luhur warisan

mengurus

budaya di Desa

masyarakat

dari sudut pandang lebih luas, yaitu

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /

produk-produk hukum di Negara Kesatuan

atau hak tradisional yang diakui negara.

Republik

Desa

Indonesia

yang

mengatur

pemerintahan,

kepentingan

setempat

mempunyai

berdasarkan

karakteristik

yang

masalah kebudayaan. Maka tulisan ini

berlaku umum untuk seluruh Indonesia.

merupakan

Namun

sebuah

mengidentifikasi
menawarkan

kajian

untuk

masalah

dan

model pengelolaan
agar

Adat

(tidak

jelas

perbedaannya dengan istilah yang lebih

desa
utama

sesuai dengan Pasal 96 sampai dengan

kawasan

pasal 111 UU RI No. 6 Tahun 2014

cagar budaya tercapai. Seiring dengan

Tentang Desa, mempunyai karakteristik

disahkannya UU RI No. 6 Tahun 2014

yang berbeda karena

Tentang Desa, parameter pengelolaan

pengaruh

KCB yang berada di desa tidak lagi hanya

pemerintahan

pelestarian

dan

tujuan

Desa

pengelolaan

sumber

adat
daya

faktor kuatnya

terhadap

lokal,

dan

desa.

sistem

pengolahan
Pemahaman-

pemahaman istilah diatas menjadi acuan

dari

pembahasan permasalahan tulisan ini.

kunjungan ke Desa

. Dengan

Dalam tulisan ini, permasalahan tersebut

menggunakan

kualitatif,

dirumuskan

rumusan

dimana data-data yang diperoleh melalui

Dampak Potensi

proses wawancara dan pengamatan non-

Implementasi UU RI No. 6 Tahun 2014

statistik, menekankan pada penggunaan

Tentang Desa terhadap pengelolaan Desa

diri si peneliti sebagai alat mengamati data

dalam

sebuah

observasi

dan

wawancara

pendekatan

saat

primer (Moleong 2005, 9). Tulisan ini
bersifat
Tujuan karya tulis ini mencakup

tinjauan,

dilakukan

wawancara

secara

tidak

mendalam

dua aspek manfaat teoritis dan praktis.

keterbatasan

Manfaat teoritis untuk semakin mendalami

primer dari para stageholder yang ada di

kajian interaksi antara warisan budaya,

Desa

masyarakat, dan pemerintah. Kajian ini

difokuskan pada variabel tinggalan fisik

menjadi penting karena muncul berbagai

warisan kebudayaan megalitik, dan atraksi

pesan

lompat b

untuk

membangun

model

waktu

karena

mengambil

data
hanya

engumpulan

komunikasi stimulus-respon (S-R) antara

data sekunder berupa studi pustaka yang

arkeolog

relevan

sebagai

penyampai

stimulus

berbentuk

fisik

(buku-buku)

pesan kajian budaya materi kepada publik

maupun non fisik (internet). Selanjutnya

sebagai penerima stimulus, yang akan

keseluruhan

data

memberikan respon (Mulyana 2001, 143-

kedalaman

tingkat

145).

untuk

diorganisasikan dengan mengurutkan data

membantu pemerintah dan publik dalam

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian

memahami aplikasi UU RI No. 6 Tahun

dasar

2014 Tentang Desa melalui studi kasus

sebuah

pengelolaan

disarankan oleh data (Moleong 2005, 280).

Adapun

manfaat

dalam

praktis,

hal

ini

Desa

budaya. Metodologi tulisan ini berangkat

sehinggga
hipotesis

dianalisis
bahasan

dapat

dengan
yang

dirumuskan

sebagaimana

yang

berbag
omo zebua dan omo hada, yang
dilingkari adalah pakaian warga yang dijemur (juga gbr 1.6) ; (4) Atraksi Lompat batu ; (5) wisatawan
berfoto bersama pelompat batu ; (6) omo ada dan rumah baru
(sumber:

Rp1,4 miliar per tahun yang bervariasi
2. PEMBAHASAN

sesuai kondisi desa. Nilai yang sangat

UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang
Desa

membawa

harapan

baru

bagi

jalannya pengelolaan desa, karena baru
dalam sejarah perundangan di Indonesia.
Dalam 122 pasal undang-undang ini,
banyak pasal
harapan

akan

yang dianggap memiliki
pengelolaan

lebiDesa

signifikan jika dibandingkan dengan dana
yang selama ini diterima desa yang tidak
menentu per tahun. Begitu juga dengan
penghasilan tetap untuk setiap kepala
desa sesuai Pasal 26 UU RI No. 6 Tahun
2014

Tentang

membuat
yang

budaya

di

Kabupaten

Nias

Selatan.

Naiknya anggaran menjadi indikator utama
melihat keberhasilan pengelolaan Desa
ebagai

kawasan

cagar

budaya. Dalam pasal 72 UU RI No. 6
Tahun 2014 Tentang Desa, dikatakan
kalau desa berhak memperoleh 10% dari
dana

perimbangan

yang

diterima

kabupaten kota, yang terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil
(DBH), yang setelah dihitung secara kotor
setiap desa di seluruh Indonesia jika
dirata-ratakan akan memperoleh sebesar

Desa,

potensi

akan

semakin

terobosan-terobosan

revolusioner

terbuka

untuk

dikeluarkan tiap desa. Daya pikat desa
bukan lagi terbatas sebagai obyek wisata
orang kota atau
ke rumah kakek-nenek saat
Dengan
ketulusan

perbaikan,
dalam

semangat

membangun,

dan
maka

undang-undang ini tidak cuma ditujukan
untuk menghapus kemiskinan di desa, tapi
juga harus mampu mela
(vivanews).
Meningkatnya

anggaran

pusat

untuk setiap desa harus ditinjau secara

kritis terkait pemerataan anggaran. Desa

mengatakan
bertujuan

istimewa,

atau

bisa

juga

bahwa
untuk

pengaturan

Desa

melestarikan

dan

disamakan

memajukan adat, tradisi, dan budaya

dengan desa-desa masyarakat etnis Nias

masyarakat Desa. Muncul indikasi adanya
potensi ambiguitas beda penafsiran antar

satu-satunya desa yang memiliki sisa-sisa
peninggalan

bangunan

megalitik

individu

terhadap

jawaban

tersebut.

yang

eksotis. Masyarakat Nias sudah sejak

memiliki tradisi memotong babi secara

lama terkenal akan kepatuhan sebagai

besar-besaran sebelum masuknya agama

pekerja dan keahlian di bidang kerajinan

Kristen. Tradisi ini tetap eksis hingga kini

tangan, terutama seni membuat rumah

karena Kristen tidak melarang akan tradisi

dari kayu (Marsden 2013, 578). Namun

tersebut. Masalah muncul ketika secara
natural terjadi perubahan keyakinan, misal

dalam bahasa Nias berarti bukit matahari,

berganti

terletak pada upaya mereka yang nyata

melarang

memakan

hingga melestarikan semua tradisi nenek

Pergantian

agama

moyang.

tinggalan

disalahkan sebagai penyebab tradisi ini

kebudayaan megalitik di desa-desa lain

hilang, karena menyangkut hak azasi

sangat mencolok bila dibandingkan desa

manusia. Atau bisa saja, tradisi memotong

Kepunahan

agama

menjadi

Islam

daging

tentu

yang
babi.

tidak

dapat

babi tidak dianjurkan lagi oleh gereja
religi dari animisme (menyembah patung-

seperti pada tahun 1990 karena dianggap

patung) menjadi penganut agama Kristen,

sangat

tidak mengakibatkan warisan kebudayaan

menyelenggarakan

fisik

secara

2008, 100). Maka tujuan pelestarian adat

mereka

perlu dikaji lebih dalam terkait variabel apa

leluhur

keseluruhan.

dimusnahkan
Keberhasilan

memberatkan

upacara

(Sonjaya

saja

sepantasnya

perhatian

kompromi dan yang bisa kompromi, agar

dari pemerintah, apalagi demi

indikator keberhasilan pengelolaan Desa

khusus

harus

yang

dibanding dengan desa-desa lain, sudah
mendapatkan

yang

keluarga

dilestarikan

tanpa

tercapainya predikat desa budaya yang
terdaftar

di

UNESCO

warisan

budaya

dunia

sebagai

daftar

yang

wajib

dilindungi.
Perlindungan

budaya jelas

sesuai dengan pasal 8 ayat 3 butir d UU RI
No.

terhadap

warisan

terukur. Pada akhirnya,

6

Tahun

pembentukan
menciptakan

upaya pelestariannya. Pasal 4 butir c UU

bermasyarakat

RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

istiadat.

2014
desa

Tentang

Desa,

harus

dapat

kerukunan
sesuai

dengan

hidup
adat

Mempertahankan

istiadat

desa berhak mengatur dan mengurus

pada dasarnya harus jelas point apa saja

kepentingan masyarakat berdasarkan hak

dan

asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial

terukur

adat

kemanfaatannya

bagi

kepentingan negara. Pasal 13 UU RI No. 6

budaya

Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan

dijadikan dasar hukum untuk pembentukan

bahwa pemerintah dapat memprakarsai

apat

pembentukan
bersifat

desa

khusus

kepentingan

di kawasan yang

dan

nasional.

strategis
Pasal

ini

mereka.

menyandang

Pasal-pasal

predikat

ini bisa

warisan

dunia.

bagi

UNESCO memiliki sepuluh kriteria agar

bisa

dapat dimasukkan dalam Daftar Warisan

ditangkap sebagai upaya pemerintah agar

Dunia.

Dari

kesepuluh

kriteria,

Desa

adat istiadat yang bertransformasi terusmenerus, ditetapkan menjadi sebuah tidak

satu dari sepuluh kriteria tersebut (lihat

perlu

Diperkuat

tabel pada lampiran). Bila dilihat satu

dengan Pasal 67 (a) UU RI No. 6 Tahun

persatu kriteria, point ke - 5 dapat dipenuhi

2014 Tentang Desa mengatakan bahwa

sebagai parameter penilaian.

bertransformasi

lagi.

Sepuluh Kriteria UNESCO Dalam Menseleksi Daftar Warisan Dunia
1

Untuk mewakili sebuah karya jenius kreatif manusia.

2

Untuk menunjukkan pentingnya pertukaran nilai-nilai kemanusiaan, selama rentang
waktu atau dalam wilayah budaya dunia, pada perkembangan arsitektur atau teknologi,
seni monumental, perencanaan kota atau desain lansekap.

3

Untuk menanggung kesaksian yang unik atau setidaknya luar biasa untuk tradisi
budaya atau peradaban yang hidup atau yang telah hilang.

4

Untuk menjadi sebuah contoh luar biasa dari arsitektur bangunan, ansambel arsitektur
atau teknologi atau lanskap yang signifikan dalam sejarah manusia.

5

Untuk menjadi sebuah contoh luar biasa dari permukiman tradisional manusia,
penggunaan lahan, atau laut digunakan yang merupakan perwakilan dari budaya (atau
budaya), atau interaksi manusia dengan lingkungan terutama ketika telah menjadi
rentan di bawah dampak perubahan ireversibel.

6

Untuk secara langsung atau nyata terkait dengan peristiwa atau tradisi yang hidup,
dengan ide-ide, atau dengan keyakinan, dengan karya seni dan sastra-nilai universal
signifikan (kriteria ini sebaiknya digunakan bersama dengan kriteria lain).

7

Untuk mengandung fenomena alam superlatif atau daerah keindahan alam yang luar
biasa dan estetika penting.

8

Untuk menjadi contoh yang luar biasa yang mewakili tahap utama dari sejarah bumi,
termasuk catatan kehidupan, signifikan yang sedang berlangsung proses geologi dalam
pengembangan bentang alam, atau fitur geomorfik atau fisiografi yang signifikan.

9

Untuk menjadi contoh yang luar biasa mewakili signifikan yang sedang berjalan proses
ekologi dan biologi dalam evolusi dan pengembangan darat, air tawar, pesisir dan
ekosistem dan komunitas tumbuhan dan hewan laut.

10

Untuk mengandung habitat alam yang paling penting dan signifikan untuk konservasi

in-situ keanekaragaman hayati, termasuk yang mengandung spesies terancam yang
bernilai universal yang luar biasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan atau
konservasi.
Tabel 10. kriteria UNESCO dalam menseleksi daftar warisan dunia
(http://whc.unesco.org/en/criteria/)

Point ke- 5 menitikberatkan pada

pemasukan tambahan melalui pariwisata

kondisi pemukiman tradisional yang masih

yang diprioritaskan oleh wewenang para

eksis

pemimpin yang terkait.

pada

masa

kini.

Ketimpangan

pembangunan secara fisik antara desa

Wewenang ada beberapa model
seperti: wewenang kharismatis, wewenang

gunung sitoli, seharusnya tidak terjadi.
Bangunan

tua

yang

ada

di

Desa

aluo merupakan sebuah pesan
akan

tingginya

dibandingkan
bangunan

peradaban

kota

terkini.

masa

dengan
Kesan

lalu

bangunan-

kuno

timbul

akibat tidak adanya usaha melakukan
pemeliharaan

dan

pemugaran

bangunan-bangunan

tua.

pemugaran

berawal

preservasi

yang

pada
Konsep

dari

konsep

bersifat

statis.

Maksudnya, bangunan yang menjadi objek
preservasi dipertahankan persis seperti
keadaan aslinya. Konsep
tersebut

berkembang

yang statis

lebih

dinamis

dimana sasaran tidak terbatas pada objek
arkeologis,

melainkan

meliputi

karya

arsitektur lingkungan (Budihardjo 1996,
181-182). Sesuai pasal 77 UU RI No. 11
Tahun

2010

mengatakan

Tentang
bahwa

Cagar

Budaya

pemugaran

harus

diawali kajian terhadap dampak yang
ditimbulkan terkait lingkungan sosial dan
fisik. Maka diperlukan perizinan dari lintas
instansi
menjadi

pemerintah
dilema,

terkait.
ketika

Memang
pemugaran

dilakukan semata karena motivasi mencari

resmi / tidak resmi, wewenang pribadi,
wewenang

terbatas,

dan

wewenang

menyeluruh (Soekanto 1990, 291-293).
Wewenang resmi tentu sesuai amanat
undang-undang. Pasal 1 UU RI No. 6
Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan
kewenangan

di

tangan

kepala

desa

dibantu perangkat desa. Disamping kepala
desa dan perangkat desa ada unsur lain
penyelenggara pemerintahan desa, yakni
Badan

Permusyawaratan

Desa

yang

anggotanya merupakan wakil penduduk
desa yang ditetapkan secara demokratis.
Kepala Desa jelas memiliki kedudukan
lebih tinggi, meskipun kewenangan dua
lembaga tersebut sama. Namun kalau
bicara keuangan, pasal. 71 s/d 77 UU
Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan kalau
kepala

desa

memiliki

kuasa

penuh

mengelola keuangan desa. Kewenangan
mengelola keuangan untuk Desa Adat,
idealnya dibatasi demi menjadi model
percontohan desa adat (Rahadjo 2011,
244-255).

Profil

dari

pihak-pihak

berwenang yang silih berganti terpilih,
dikhawatirkan

memiliki

cara

berfikir

borjuisme. Borjuisme adalah salah satu

fenomena masyarakat yang menilai segala

prosedur

sesuatu aktivitas dari harganya dalam

dirancang secara matang dan mudah

kaitan untung-rugi semata (Jenks 2013,

dipahami

107). Tanah ulayat dan benda yang diduga

sebuah produk kegiatan, kedua dokumen

cagar

potensi

tersebut juga idealnya memiliki ukuran-

permasalahan kalau oknum berwenang

ukuran yang jelas sehingga dapat dinilai

memiliki kadar borjuisme yang tinggi.

hasilnya (Rahardjo 2011, 260). Memang

Harus

gampang merencanakan sesuatu, tapi bila

budaya

segera

kewenangan

memiliki

diprogram
dalam

memperjelas

Desa

Adat

dan

melaksanakan program pendaftaran aset

implementasi
dan

yang

dilaksanakan.

harus
Sebagai

bicara

penggunaan

anggaran

negara,

tertib

administrasi

keuangan

harus

dipenuhi bila tidak nanti akan bermasalah
amanat UU RI No. 11 Tahun 2010

terkait

Tentang Cagar Budaya.

pelaksanaan program-program tersebut.

Berbicara
dan

tentang

pelaksanaan

perencanaan

program-program

Pasal 79 dan 80 UU RI No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa menyatakan ada dua tahap
perencanaan : Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk
jangka

waktu

6

(enam)

tahun;

dan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD)
untuk

jangka

waktu

1

(satu)

tahun.

Keduanya menjadi ketetapan Peraturan
Desa,

yang

merupakan

satu-satunya

dokumen perencanaan di Desa. Namun
potensi

masalah

muncul

kalau

penyusunannya yang secara berjangka
tidak dikoordinasikan dengan baik dengan
dokumen

perencanaan

pembangunan

kabupaten / kota yang mewadahinya.
Masalah lain ketika sumber daya manusia

pertanggungjawaban
Adapun pihak-pihak

keuangan
lain terkait

pelaksanaan program pembangunan di
mengalami kebingungan akibat banyak
lembaga yang dapat dibentuk berdasarkan
UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Pembentukan lembaga-lembaga seperti :
badan usaha milik

desa

(pasal 87),

Lembaga Kemasyarakatan Desa (Pasal
94), dan Lembaga Adat Desa (Pasal 95)
disinyalir berpotensi mengalami tumpangtindih pekerjaan, dan ironi kekosongan
SDM berkualitas. Sesuai pasal 90 UU RI
No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan
usaha milik desa mendapatkan prioritas
dari pemerintah dalam pengeloaan sumber
daya alam di Desa. Demikian juga dengan
fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Lembaga Adat Desa yang sama-sama
mitra Pemerintah Desa. Perbedaan kedua

kemampuan
perangkat

untuk
tersebut.

membuat

kedua

Sebagai

sebuah

sistem, RPJMD dan RKPD membutuhkan

lembaga beda tipis, karena Lembaga
kemasyarakatan

Desa

bersifat

umum,

artinya bisa saja mengambil pekerjaan

Lembaga

Adat

Desa

memberdayakan,

yang

tugasnya

melestarikan,

dan

zebua

paling

megah

dengan

tinggi

mencapai 40 meter. Keistimewaan lain

mengembangkan adat istiadat sebagai

bangunan

wujud pengakuan terhadap adat istiadat

keperluan pemujaan roh (sebagaimana

masyarakat Desa. Idealnya untuk Desa

umumnya kajian kebudayaan megalitik),
tapi

ini

dibangun

ditekankan

bukan

pada

untuk

aspek-aspek

lembaga saja, misalnya lembaga adat

menjaga kemasyuran bagi pendirinya yang

desa yang terfokus menggabungkan tugas

telah menyelenggarakan pesta adat akbar

dan fungsi ketiga lembaga tersebut.

(owasa) sebagai simbol legitimasi status

Pasal 97 UU RI No. 6 Tahun 2014

sosial (Wiradnyana, 2011 :185). Struktur

bahwa

bangunan omo sebua sangat solid dan

kewajiban pemerintah dalam melakukan

tahan gempa. Ini merupakan warisan ilmu

penataan kesatuan masyarakat hukum

dalam

adat untuk ditetapkan menjadi Desa Adat.

konstruksi bangunan.

Tentang

Desa

Persyaratan

menyatakan

yang

harus

dipenuhi

mengembangkan
Banyaknya

aset

megalitik

dan diakui secara teritorial, genealogis,

menjadikannya KCB yang harus segerah

maupun bersifat fungsional, dan tidak

disahkan

bertentangan

setidaknya berdasarkan pasal 43 UU RI

prinsip

Negara

Desa

bangunan

menyangkut eksistensi ketradisionalannya

dengan

di

struktur

melalui

Boamatalauo

surat

penetapan

Kesatuan Republik Indonesia. Masalah

No. 11 Tahun

pengakuan

Budaya, sebagai cagar budaya peringkat

eksistensi

ketradisionalan

2010 Tentang

Cagar

provinsi (karena mewakili kepentingan
bersumber dari lembaga yang kredibel.

pelestarian kawasan cagar budaya lintas

Pemerintah

dapat

kabupaten

pengakuan

tersebut,

menunggu

dimintakan
tanpa

diterimanya

surat

/

kota).

Kekhasan

Desa

harus
Desa

kekhasan dalam Provinsi Sumatera Utara
(apalagi kalau Provinsi Kepulauan Nias

UNESCO. Masalah lain muncul ketika
desa-desa
dikecamatan

lain

juga

Teluk

yang

Dalam,

terbentuk). Namun bisa saja aset cagar

terdapat
berharap

desanya juga dijadikan sebagai desa adat.

ditempatkan

sebagai

cagar

budaya

peringkat kabupaten, dengan berbagai
alasan rasional oleh pelaku kepentingan.

diistimewakan daripada desa-desa lain

Semakin

didalam kecamatan Fanayama, bahkan

budaya,

dari semua desa-desa yang ada di Nias,

pengaruhnya. Pasal 46 UU RI No. 11

omo

Tahun

rendah pemeringkatan cagar
tentunya
2010

Tentang

akan
Cagar

berbeda
Budaya

mengatakan
peringkat

bahwa

nasional

cagar
lah

budaya

yang

mereka

tidak mendapat uang secara

dapat

langsung dari wisatawan yang datang.

diusulkan menjadi warisan budaya dunia.

Hanya sebagian kecil yang mendapatkan

Mungkin karena itu salah satu penyebab

penghasilan seperti kepala desa selaku

mengapa usaha sejak tahun 2009 desa

pemilik omo zebua, pelaku atraksi lompat
batu, dan pemandu wisata, itupun karena

sebagai nominasi daftar warisan budaya

mereka mendapatkan uang dari wisatawan

dari Indonesia masih gagal. Tim Ahli

yang datang. Bahkan semenjak maraknya

Cagar Budaya tingkat nasional tentunya

masyarakat terjun ke partai politik, mereka

harus turun dulu ke desa tersebut, untuk

semakin termarjinalkan yang berpengaruh

mengkaji

pada turunnya semangat gotong royong

kelayakannya

sebagai

KCB

skala nasional bisa saja tidak memenuhi
sama sekali karena ada indikasi lemahnya

dan kesetiakawanan sosial.
Motivasi menarik wisata demi uang
tidak dipungkiri melekat pada wacana

kawasan cagar budaya.
Hal ini terindikasi ketika melihat

desa wisata atau desa budaya, atau istilah

kehidupan adat-istiadat masyarakat hanya

terkini sesuai UU RI No. 6 Tahun 2014

menunjukkan

kunjungan

Tentang Desa adalah desa adat. Namun

wisatawan, yang terfokus di omo zebua

masalahnya harus ada motivasi lain yang

yang terletak tidak jauh dari tempat atraksi

tidak kalah penting yaitu pelestarian adat.

lompat batu. Namun di hari-hari rutin

Penetapan desa adat sesuai dengan Pasal

bukan hari liburan, mereka menjadikan

98 UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

desa tidak punya daya tarik termasuk bagi

dilakukan

penduduknya. Bahkan penjualan benda-

Daerah

benda megalitik terang-terangan dilakukan

memperhatikan

warga

demi

pemerintahan

mendapatkan uang. Banyak yang semakin

pembangunan

tidak peduli makna pelestarian warisan

kemasyarakatan

budaya dengan rasa kurang menghargai

pemberdayaan

tamu seperti menjemur pakaian di depan

sarana prasarana pendukung. Selanjutnya

rumah

datang

pada pasal 101 (1) UU RI No. 6 Tahun

berkunjung. Biasanya turis datang di hari

2014 Tentang Desa menyatakan kalau

Minggu dan sudah menjadi peraturan desa

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

untuk tidak menjemur apapun di hari

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Minggu. Namun sepertinya masyarakat

dapat melakukan penataan Desa Adat.

banyak tidak peduli akan aturan itu, karena

Penataan

geliat

kepada

disaat

disaat

wisatawan,

wisatawan

melalui

terbitnya

Kabupaten

/

Peraturan

Kota,

setelah

faktor penyelenggaraan
desa,
desa,

pelaksanaan
pembinaan

desa,
masyarakat

tersebut

serta
desa

ditetapkan

dan

dalam

Peraturan Daerah (2). Dari pemahaman

kedalam

pasal tersebut, peraturan daerah menjadi

masyarakat biasa, dan budak.

alat untuk melegitimasi mana desa adat

Selatan, masih lazim seorang keturunan

atau yang bukan. Status kewenangan

bangsawan kehilangan statusnya kalau

desa adat melalui perda harus jelas dan

menikah dengan orang biasa. Istilah resmi

tidak ambigu. Namun jangan dipahami

pada peristiwa itu adalah : No Moi ba Zato,

seakan-akan desa yang bukan berpredikat

artinya : sudah menjadi rakyat biasa

desa adat, tidak memiliki adat. Adat

(Harmmerle 2001, 194-195). Perlu solusi

menjadi ungkapan untuk orang yang ahli

untuk masalah kasta tersebut. Pasal 108

terhadap

dibuat

dan 109 UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang

bersifat jelas, tegas, dan tidak meragukan.

Desa menyatakan kalau Pemerintahan

aturan-aturan

yang

Desa

tiga

Adat

kasta

:

bangsawan,
Di Nias

menyelenggarakan

fungsi

tidak cukup seseorang saja, karena jumlah

permusyawaratan yang ditetapkan dalam

pranata

Perda Provinsi. Isi perda tersebut tentunya

masyarakat

semakin

banyak

(Koentjaraningrat 2009,159).
Tentunya mereka

tidak
yang dikenal

akan mengakui perbedaan

berdasarkan kasta.

sebagai ahli adat idealnya tidak boleh
bertentangan
Indonesia

dengan

tidak

perundangan

bisa

di

dikompromikan.

hak

Pada bagan dibawah ini (gambar
2) dibuatkan sebuah model pemahaman
konsep

untuk

mencapai

keberhasilan

Namun pasal 107 UU RI No. 6 Tahun
2014 Tentang Desa menyatakan kalau

mempertahankan originalitas sebagai desa

pemerintahan

dilaksanakan

budaya. Di masa lalu, syarat utama yang

sesuai hukum adat yang berlaku dan tidak

digunakan masyarakat Nias mendirikan

bertentangan

kampung adalah gunung (dataran tinggi),

desa

adat

dengan

prinsip

Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga

sumber

dengan berbicara tentang kewenangan

perkebunan

desa adat, Pasal 103 UU RI No. 6 Tahun

syarat

2014 Tentang Desa, menyatakan negara

upacara, dan yang lainnya diangggap

menjunjung

pemerintahan

sebagai syarat mikro yang idealnya harus

berdasarkan hukum adat yang berlaku di

ada setelah ketiga syarat utama dipenuhi

desa adat dalam wilayah yang selaras

(Wiradnyana 2010, 122). Syarat-syarat

dengan prinsip hak asasi manusia. Maka

tersebut tampaknya agak susah untuk

persamaan

ditegakkan,

masih bisa diterapkan kembali meskipun

meskipun pada umumnya masyarakat di

bukan hal mustahil. Hal ini disebabkan,

pengaturan

hak

harus

air,

dan
/

lainnya,

lahan

pertanian

perburuan.
seperti

/

Sedangkan

tukang

besi,

Nias Selatan, masih kuat memahami
perbedaan antara kasta yang melihat

mulai memandang bila pekerjaan di desa

terkesan

begitu-begitu

kehidupan

hidup

di

saja.

desa

Roda

analoginya

dijadikan

sebagai

desa

adat

yang

sekaligus sebagai desa wisata. Istilah
penggabungannya

lebih

tepat

disebut

menjadi desa budaya. Karena tujuan
komidi putar yang kadang di atas kadang

utama atraksi budaya lompat batu adalah

di bawah, tapi tidak bergerak maju, hanya

sebagai pembuktikan awal kedewasaan

berputar naik-turun di tempat. Naik roller

bagi

coaster, meski jungkir-balik tapi bergerak.

bertransformasi menjadi pekerjaan pencari

Sehingga lebih baik pergi ke kota meski

uang semata. Seharusnya tetap menjadi

bekerja di sektor non formal, tapi tetap

budaya yang tetap dipraktekkan untuk

bergerak maju. Wajar saja jika urbanisasi

para pemuda di Desa tersebut. Kalaupun

menjadikan kota bertambah besar jumlah

tidak diwajibkan bagi setiap pemuda desa,

tenaga

sebaiknya atraksi tersebut tidak terlalu di

kerja

nonagraria,

tumbuhnya

para

pemuda

Nias,

telah

pemukiman, dan meluasnya pengaruh

komersil kan. Wisatawan

tidak

harus

kota di pedesaan mengenai segi ekonomi,

membayar 150.000 rupiah untuk satu

sosial, kebudayaan, dan psikologi (Schoorl

pertunjukan atraksi lompat batu. Harga

dalam Harun 2011, 300).

pertunjukan yang dianggap relatip mahal

Pada model bagan (gambar 2)

kalau dibayar seorang wisatawan, namun

dapat diperhatikan terkait aspek yang

bila dibandingkan dengan resiko para

harus dipahami akan perbedaan antara

pelompat

desa adat, desa wisata, dan desa budaya.

kecelakaan saat melompat (Gea 2014),

Tidak semua desa adat adalah desa

para pelompat batu seharusya sudah

wisata,

diasuransikan oleh pemerintah.

begitu

pula

sebaliknya.

Desa

wisata pasti menawarkan beragam atraksi
wisata

kepada

wisatawan.

yang

rawan

Tampaknya

mengalami

pengembangan

Atraksi

tersebut dapat berasal dari tradisi / adat-

menjurus

dikategorikan

istiadat leluhur mereka, namun juga bisa

wisata,

kebudayaan terkini. Adapun desa adat

terangan

(yang bukan desa wisata) tidak wajib

(lompat batu) kepada wisatawan. Perlu

karena

telah

menjual

sebagai
secara

atraksi

desa
terang-

budayanya

menyediakan atraksi, sebab keseharian
yang masyarakat jalani, sudah menjadi

akan menjadi desa adat yang sekaligus

atraksi

menjadi

(Pertiwi

bagi

wisatawan

2012).

yang

Disinilah

yang

datang
patut

diperhatikan oleh pemangku kebijakan,

desa

Dibutuhkan

wisata

(desa

musyawarah

budaya).

warga

untuk

memastikannya sesuai amanat UU RI No.
6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tidak bisa

atraksi

lompat

batu,

idealnya

dapat

diterima sepenuhnya bahwa setiap desa

diberlakukan sebagai obyek wisata. Ada

Fanayama sebanyak 20.047 jiwa yang

anggapan kalau menjadikan desa sebagai

menghuni enam belas desa (termasuk

obyek

binatang

desa Boamatalauo). Bila di rata-ratakan

tempat rekreasi dan menjadi tontonan.

ada 1252 jiwa setiap desa di kecamatan

Pengembangan wilayah desa idealnya

Fanayama.

dapat

memang belum jelas memastikan apakah

wisata,

ibarat

optimal

kebun

dimanfaatkan

secara

Angka

tersebut

seperti

terpadu melalui pendekatan yang bersifat
komprehensif

untuk

pembangunan

berkelanjutan. Aspek-aspek ini idealnya

(BPS, 2013 : 45). Data lain menunjukkan
bahwa

UNESCO

mencatat

desa

menjadi parameter tujuan utama bagi
pembuat keputusan kebijakan publik untuk

keluarga dengan populasi 7000 orang

setiap

yang

(http://whc.unesco.org/en/tentativelists/546

memang berbeda-beda (Francis dalam

3/), dan ada juga yang menyatakan 1310

Djakapermana 2010, 7-

KK (Gea, 2013). Kepastian data populasi

tingkatan

pemerintahan

memiliki agenda budaya tahunan yang
disebut

sebagai

"Festival

Budaya

penting, karena apabila tidak memenuhi
persyaratan

jumlah

penduduk,

sesuai

dapat menjadi model kebijakan publik

undang-undang harus bergabung dengan

pengembangan

wisata

desa lain, membentuk kesatuan desa

berbasis pelestarisan adat budaya leluhur.

dengan populasi yang disyaratkan. Bila

Memang akan ada potensi konflik, ketika

terjadi

setiap orang membentuk kelompok yag

konflik terkait beda kepentingan

wilayah

desa

penggambungan

desa,

potensi
dapat

muncul pada awal oleh masing-masing
tersebut kepada wisatawan. Hal itu tidak

tokoh desa yang akan digabungkan.

jadi masalah karena kuantitas penduduk

Konflik

kepentingan

akan

dalam kelompok berbanding lurus dengan

membentuk satu pola perilaku tertentu

a yang

untuk menghadapi lawannya. Pola perilaku
orang orang dalam menghadapi situasi

2014 Tentang Desa.
Jumlah

konflik disebut sebagai gaya manajemen
penduduk

Desa

konflik

(Wirawan

2010,

134).

Pada

syarat, karena menurut UU RI No. 6 Tahun

muncul konflik, disebabkan oleh masalah-

2014 Tentang Desa pasal 8, untuk wilayah

masalah tanah, kedudukan dan gengsi,

Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau

sekitar hal perkawinan, perbedaan paham

800 KK. Data BPS 2013 menunjukkan

antara kaum tua dengan kaum muda

kepadatan

tentang adat, dan perbedaan gender.

penduduk

di

kecamatan

Manajemen konflik termasuk pada suatu

Kepentingan

masyarakat

Desa

pendekatan yang berorientasi pada proses
yang

mengarahkan

pada

bentuk

terhadap

kemampuan

aparatur

desa

komunikasi (termasuk tingkah laku) dari

mengelolah keuangan negara. UU desa

pelaku maupun pihak luar (di luar yang

akan mengirim budaya korupsi kedesa.

berkonflik)

dimana

mempengaruhi
interpretasi.

mereka

saling

Jangan sampai semangat untuk lebih

kepentingan

dan

mempercepat kesejahteraan desa justru

memerlukan

berakibat aparatur desa yang dipenjara.

Pihak

luar

informasi yang akurat tentang situasi

Potensi

konflik.

tentunya

Untuk

menyelesaikan

konflik,

korupsi

ada

karena

membutuhkan

mereka

biaya

saat

komunikasi efektif di antara pelaku harus

pemilihan perangkat desa. Kekhawatiran

terjadi yang diprakarsai oleh pihak luar

terbesar

dengan

pengelolaan

sepengetahuan

pelaku.

ialah

tentang

dan

kemampuan

pertangungjawaban

Manajemen konflik harus ada proses

pemanfaatan dana anggaran perbelanjaan

ketika adanya masukkan dari pihak ketiga

desa. Dengan pendapatan desa yang

sebagai

berlipat

strategi

penengah

yang

penyelesaian

dirumuskan

dalam

merumuskan
konflik

suatu

dibandingkan

sebelumnya, masih tersirat kekhawatiran

kesepakatan

mengenai kemampuan pemerintah desa
dalam

Maka

bertanggung

arkeolog

peneliti

tahun

yang

perjanjian yang diterima oleh semua pihak.
diperlukan

dengan

pemahaman
atas

para

berbagai

mengelola

APBdesa

jawab.

secara

Pengelolaan

keuangan yang masih dikelola secara

pendekatan yang benar dalam memahami
rentan terhadap terjadinya pelanggaran
penelitian kebijakan arkeologi, agar tidak

undang-undang. Hal yang kita semua tidak

merasa pakar dari luar saja, yang pada

inginkan. Semoga segera Pemerintah,

akhirnya

dengan

Pemerintah Provisi, maupun Kabupaten /

stakeholder lain. Dari pemahaman di atas,

Kota mulai berpikir tentang bagaimana

turut

berkonflik

arkeologi dalam pandangan publik adalah
penyelesaian masalah pengelolaan situs

keuangan, kemampuan manajerial lain,

cagar budaya melalui forum atau diskusi

kepada perangkat aparatur desa. Maka

terbuka

dari

yang

diprakarsai

oleh

para

itu

kebijakan

yang

ada

sudah

arkeolog dalam satu atau dua kali proses.

seharusnya merupakan hasil dari analisis

Tawaran solusi yang dihasilkan, harus

awal (bukan akhir) dari proses pembuatan

dipahami pada dasarnya lebih relevan

kebijakan

terhadap kepentingan masyarakat terkini

kebijakan

(Okamura 2011, 14).

dimanfaatkan

tersebut.
yang
oleh

Meskipun
baik

analisis

belum

pemakainya,

tentu
dan

jikapun

digunakan

belum

menjamin

kebijakan

dan

kebijakan yang lebih baik. Memang masih

proses

ada jarak yang lebar antara studi analisis

2013, 28).

pemanfaatannya

pengambilan

dalam

kebijakan

(Dunn

sebagai kawasan cagar budaya berdasarkan
implementasi UU RI No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan UU RI No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa

3. PENUTUP

dituntut

Kesimpulan

kesederajatan

UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang
Desa

merupakan

sebuah

momentum

dalam mengelolah secara ideal agar Desa
dan
juga menjadi kawasan cagar budaya di
Kabupaten Nias Selatan. Implementasi
dari UU ini diyakini memiliki dampak
potensi meningkatnya minat masyarakat
kota untuk

kembali

kedesa

sehingga

mengurangi kepadatan penduduk di kota.
petunjuk

teknis

pelaksanaan

terus

arkeologi

mengkaji

sebagai

studi

kebudayaan masa lampau dengan kajian
komunikasi dan persepsi publik akan
arkeologi itu sendiri (Merriman 2004, 15).
Implementasi penegakan produk-produk
hukum harus dipahami para arkeolog
peneliti agar mampu memberikan daya
tawar kebijakan pengelolaan

terhadap

situs atau kawasan cagar budaya yang
mereka teliti.
Saran / Rekomendasi
SDM dan anggaran yang jelas

Penantian turunnya Peraturan Pemerintah
tentang

untuk

adalah kata kunci pemberlakuan UU RI

undang - undang ini, diharapkan segera

No.

terealisasi agar lebih cepat bersinergi

Sosialisasi UU RI No. 6 Tahun 2014

dengan UU RI No. 11 Tahun 2010

Tentang

Tentang

perangkat desa di De

Cagar

Budaya

demi

tetap

mengupayakan terus agar UNESCO dapat

6

wajib

Tahun

2014

Desa

dilakukan,

dan
juga

Tentang

Desa.

pelatihan

bagi

disosialisakan

kepada masyarakat urban. UU RI No. 6
daftar warisan dunia. Peran para arkeolog

Tahun

2014

Tentang

Desa

idealnya

menjadi obrolan menarik bagi anak-anak

muda kota untuk berfikir kembali untuk

Harun

tinggal di
disamakan

saja

bila

tidak

memiliki

perbedaan yang signifikan, agar tidak
mengalami
kedepannya
Pada

perbedaan
dalam

akhirnya

cara

tanggap

perspektif

hukum.

pembuatan

model

implementasi penerapan UU Desa no. 6

Harmmerle, M Johannes. 2001. Asal-Usul
Masyarakat
Nias
:
Suatu
Interpretasi. Gunungsitoli : Penerbit
Yayasan Pusaka Nias.
Harmmerle, M Johannes. 2011. Ritus
Patung Harimau. Gunungsitoli:
Penerbit Yayasan Pusaka Nias.
Jenks,

baik seperti yang ditawarkan dalam tulisan
ini diharapkan bermanfaat untuk lebih
meyakinkan para pengambil kebijakan.
Diperlukan strategi komunikasi yang tepat
untuk

kalangan

pemerintah

yang

arkeolog
bekerja

instansi
di

bidang

penelitian maupun di bagian pemugaran
cagar budaya. Mereka sudah seharusnya
mampu

menjambatani

berbagai

kepentingan antara pemerintah (pusat,
provinsi,
memadukan

dan

kabupaten)

pengembangan

dalam
kawasan

cagar budaya dalam kepentingan publik.
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