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❑

Pulau Sumba terkenal akan tinggalan
budayanya yaitu kampung-kampung adat

❑

Kampung adat memiliki tinggalan budaya
megalitik yang masih terjaga hingga saat ini

❑

Komunitas dalam kampung adat menganut
kepercayaan marapu

❑

Marapu merupakan kepercayaan yang percaya
akan kekuatan roh nenek noyang sebagai
pelindung keturunannya di bumi.

Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah
melakukan MOU dengan Pusat Penelitian
Arkeologi Nasional

MOU ditandatangani oleh Bupati Kabupaten
Sumba Tengah Drs. Umbu S. Pateduk dan Kepala
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Dr. I Made
Geria, M.Si
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Latar
Belakang

“The economic value of
cultural heritage can be
defined as the amount of
welfare that the heritage
generates for society”
Ruijgrok (2006) dalam Burtenshaw (2017)

Latar Belakang
❑ Impact secara ekonomi dari keberadaan warisan budaya,
baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan
masyarakat merupakan salah satu unsur pembangunan
berkelanjutan oleh pihak yang professional

❑ Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan cagar budaya
merupakan amanat dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya. Raharjo (2013: 4-10) menyatakan
pemerintah baik pusat dan daerah memiliki kewenangan
yang besar terkait pengelolaan cagar budaya.

Latar Belakang
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Mancanegara

Jumlah Kunjungan Wisatawan
Domestik

Kampung Adat Wawarongu

0 orang

338 orang

Kampung Adat Padabar

0 orang

237 orang

Kampung Adat Pasunga

46 orang

783 orang

Data Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kampung Adat
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
(2019) diolah oleh penulis.

Analisis dan pemetaan masalah meru
pakan salah satu solusi yang ditawark
an dalam penelitian ini

Pemetaan atas masalah, identifikasi
atas peluang dan potensi pengemba
ngan sumberdaya arkeologi kampu
ng adat
Harapan multipliers effects atas ke
Pengkategorian Masalah Konservasi Bangunan Bersejarah
Sumber: Azizi dkk (2016) diolah oleh penulis

beradaan kampung adat dapat dir

asakan oleh masyarakat.

Rumusan Masalah

01

Bagaimana potensi sumberdaya
arkeologi berbasis komunitas kampung
adat di Sumba Tengah?

02

Apa saja isu-isu utama dan strategi terkait
pengelolaan sumberdaya arkeologi
berbasis komunitas kampung adat
di Sumba Tengah?

Kerangka Pikir

Focus Group
Discussion (FGD)
Peserta FGD: Disdikbud
Disparekraf, Bappeda,
Komisi V DPRD NTT,
BPCB Bali

Metode
Pengumpulan
Data
Kuesioner

Wawancara

Kuesioner:
• Sistem Online
• Manual (untuk komunitas
adat)

Wawancara dilakukan
terhadap informan
dari komunitas adat
dan instansi terkait

Studi Dokumen
Studi dokumen
dilakukan di BPCB &
BPNB

Karakteristik Responden

Potensi
Aspek Sosial Budaya

96%

96%

92%

88%

1.

2.

3.

4.

Kampung adat
memiliki ritual
adat yang dapat
menjadi daya
tarik wisata

Komunitas
kampung adat
memiliki rasa
kekeluargaan dan
musyawarah yang
tinggi

Kampung adat
memiliki berbagai
tinggalan budaya
yang dapat dikembangkan

Kampung adat
memiliki budaya dan
tradisi yang langka
dan hanya ada di
Sumba Tengah

Potensi
Aspek Sosial Budaya

84%

80%

5.

6.

Ratu berperan dalam
memelihara dan

Komunitas kampung
adat dipimpin oleh Ratu
yang disegani

menjaga tinggalan
budaya di
kampung adat

Potensi
Kampung Adat Pasunga

Potensi &
sumberdaya arkeologi di
Kampung Adat Pasunga

Rumah Adat
Rumah adat utama yang
digunakan secara komunal di
kampung ini adalah Uma Adung

Kubur Batu & Tradisi
Penguburan
Kubur batu di Kampung Adat
Pasunga terbilang sangat
banyak yaitu lebih dari 100
kubur batu.

Menhir
Motif hias tenun ikat di Sumba
Tengah berdasarkan Motif
Menhir di Pasunga

Zonasi oleh BPCB Bali

❑ Bagian berwarna merah merupakan
zona inti
❑ Bagian berwarna kuning merupakan
zona penyangga
❑ Bagian berwarna hijau terang merupakan
zona pengembangan
Sumber: Dokumentasi Balai Pelestarian Cagar
Budaya Bali (2019)

Potensi
Kampung Adat
Wawarongu

Kubur Batu
Terdapat lima kompleks k
ubur yang diklasifikasikan
menjadi kabadedu dan

kurukata

Ritual Memanggil Buaya

Potensi & Sumberdaya
Arkeologi di Kampung
Adat Wawarongu

Ritual tahunan dan selain itu
juga dilakukan untuk
mendapatkan gambaran
keadilan untuk kasus
pencurian ternak dan harta
benda lainnya

Ritual Marapu
Ritual komunal
tahunan yaitu Tauna

Usu Manua

Rumah Adat
Uma Kalada sebagai
rumah adat utama
dan uma marapu
untuk ritual marapu

Permasalahan Utama Dalam Pengelolaan
Sumberdaya Arkeologi Berbasis Komunitas Kampung Adat

2. Aspek
Teknis

7. Aspek
Politik

3. Aspek
Ekonomi

1. Aspek SDM

4. Aspek
Lingkungan

6. Aspek
Regulasi
5. Aspek
Organisasi

Aspek SDM

Aspek Teknis

Aspek Lingkungan

Aspek Organisasi

Aspek Regulasi

S WOT A N A LY S I S

STRENGTHS (Kekuatan)

S

T H R E AT S ( Ta n t a n g a n )
Ancaman dari luar(eksternal)
bersifat substantif, yang berkaitan
dengan pengelolaan sumberdaya
arkeologi

OPPORTUNITIES (Peluang)
Kesempatan dari luar(eksternal)yang dapat
menjadi peluang untuk mengembangkan
sumberdaya arkeologi kampung adat

T

Kekuatan yang dimiliki (internal)
sehingga sumberdaya arkeologi
kampung adat dapat dikembangkan

W

O

WEAKNESSES(Kelemahan)
Kelemahan yang dimiliki (internal)
bersifat substantif, yang berkaitan
dengan pengelolaan sumberdaya
arkeologi kampung adat

Kekuatan (strength)

01

Aspek SDM

02

Aspek Teknis

❑ Komunitas adat memahami
❑ Tinggalan budaya
pentingnya menjaga
di kampung adat
tinggalan budaya
dalam kondisi baik
dan dijaga dengan
❑ Komunitas adat peduli
baik oleh komunitas
terhadap tinggalan budaya
adat.
di sekitarnya
❑ Komunitas adat ingin
mengembangkan
potensi kampung adat

05

03

04

Aspek Ekonomi

Aspek Lingkungan

Aspek Organisasi

❑ Kampung adat dan
tinggalan
budayanya memiliki
potensi untuk
dikembangkan
sebagai objek
wisata;

❑ Lokasi kampung adat
sangat strategis;
❑
❑ Masyarakat sekitar
mendukung
keberadaan
kampung adat

❑ Pemimpin kampung
adat memiliki
wewenang yang
tinggi terhadap
komunitasnya

❑ Kampung adat dan
tinggalan
budayanya memiliki
potensi untuk
dikembangkan
sebagai destinasi
pendidikan.

❑ Pengambilan
keputusan di
kampung adat
dilakukan oleh Ratu

Kekuatan (strength)
Aspek Sosial Budaya

1) Kampung adat
memiliki ritual adat yang
dapat menjadi daya tarik
wisata
6) Ratu berperan dalam
memelihara dan menjaga
tinggalan budaya di
kampung adat

5) Komunitas kampung
adat dipimpin oleh Ratu
yang disegani

01

02

06

2) Kampung adat memiliki
berbagai tinggalan budaya
yang dapat dikembangkan

03

05

04

3) Kampung adat
memiliki budaya dan
tradisi yang langka dan
hanya ada di Sumba
Tengah

4) Komunitas kampung
adat memiliki rasa
kekeluargaan dan
musyawarah yang tinggi

Kelemahan (weakness)

Aspek SDM
❑ Belum adanya komunikasi yang baik dan
efektif
antara pengelola kampung adat
(instansi terkait) dengan komunitas ad
❑ Kampung adat memiliki juru pelihara
yang kurang aktif
❑ Tinggalan budaya di kampung adat saat
ini belum dikelola oleh pihak yang
professional

Aspek Ekonomi
❑ Keberadaan kampung adat belum memberi
dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar
❑ Instansi terkait belum optimal dalam
memberikan bantuan dana untuk
pengelolaan kampung adat
❑ Biaya perawatan dan pemeliharaan
kampung adat dan tinggalan budayanya
tinggi
❑ Pemberian dana untuk kampung adat
belum tepat sasaran

Aspek Lingkungan

A
B

❑ Lingkungan di sekitar kampung adat
belum tertata rapi dan dijaga
kebersihannya
❑ Akses ke kampung adat yang
memadai belum secara optimal
disediakan

C
D

Aspek Organisasi
❑ Kampung adat belum memiliki
struktur organisasi
❑ Kampung adat belum berbadan
hukum
❑ Anggota komunitas kampung adat
belum tertata oleh instansi terkait

Kelemahan (weakness)
Aspek Teknis

1) Kampung adat memiliki
ritual adat yang dapat
menjadi daya tarik wisata

6) Ratu berperan dalam
memelihara dan menjaga
tinggalan budaya di
kampung adat

5) Komunitas kampung adat
dipimpin oleh Ratu yang
disegani

01

02

06

2) Kampung adat memiliki
berbagai tinggalan budaya
yang dapat dikembangkan

03

05

04

3) Kampung adat memiliki
budaya dan tradisi yang
langka dan hanya ada di
Sumba Tengah

4) Komunitas kampung adat
memiliki rasa kekeluargaan
dan musyawarah yang tinggi

Peluang (Oppourtunity)

Pengelolan kampung adat
telah menjadi skala
prioritas dalam bidang
kebudayaan .

Aspek Politik

Tantangan (threats)
Aspek Politik

Aspek Kebijakan/Regulasi

❑ Perubahan kepemimpinan
menyebabkan perubahan
orientasi kebijakan terkait
kebudayaan

❑ Pengelolaan kampung adat belum
memiliki regulasi khusus

❑ Terdapat beberapa regulasi terkait
pengelolaan kampung adat yang masih
belum berjalan optimal
❑ Pembahasan peraturan
perundangan terkait
pengelolaan kampung adat
terhenti di tengah jalan

❑ Regulasi pengelolaan kampung adat
belum saling mendukung satu sama
lain

Strategi Kebijakan Pengelolaan
❑ Berdasarkan uraian dari setiap alternatif strategi,
alternatif strategi kebijakan yang akan dilakukan adalah
Alternatif Strategi Kekuatan dan Tantangan

(Strength-Threaty=ST).
❑ Alternatif Strategi kekuatan dan Tantangan adalah
meningkatkan variabel-variabel yang menjadi kekuatan

dalam pengelolaan masyarakat adat dan menghambat
variabel-variabel yang menjadi tantangan dalam
masyarakat adat.

Strategi Kebijakan Pengelolaan
Option D Pariwisata Budaya
Option A. Peduli Budaya dan Digitaliasasi Data
❑ Strategi Peduli Budaya dapat dimulai
dengan menyusun catatan terkait
sejarah kampung adat, tradisi yang
masih berlangsung, serta silsilah
kampung adat.
❑ Catatan secara tertulis yang kemudian
disusun ke dalam catatan digital, akan
membantu terjaganya keberlangsungan
informasi terkait kampung adat yang
dapat diwariskan dari generasi ke
generasi..

Option B Revitalisasi Kampung Adat
❑ Perbaikan kampung adat baik dari segi
pengelolaan lingkungan, rumah adat,
maupun perawatan sumberdaya arkeologi
yang ada di kampung adat tentunya
memerlukan biaya yang tinggi.
❑ Namun, hal ini menjadi kunci untuk menjaga
kelestarian kampung adat.

❑ Komponen pariwisata budaya dikenal dengan
istilah 5A yaitu Attraction, Accessibility,
Amenities, Awareness, and Accommodation.
❑ Pengembangan home stay di kampung adat
dapat menjadi salah satu daya tarik jika dikel
ola dengan baik. Sumba Tengah merupakan
wilayah yang berada di perbatasan antara Ka
bupaten Sumba Barat dan Sumba Timur

A
B

D
C

Option C Ekonomi Kreatif Berbasis
Tinggalan Budaya ”
❑ Pengembangan ide industri kreatif misalnya
kain tenun bermotif menhir atau hiasan pada
kubur batu, dapat sekaligus menyampaikan
makna dari sumberdaya arkeologi kepada
konsumen.
❑ Alur distribusi juga harus diwadahi agar
komoditi dapat menjangkau pasar yang lebih
luas sehingga membuka kesempatan kerja dan
meningkatkan transaksi perekonomian.

Strategi Kebijakan Pengelolaan
Option G Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan
❑ Untuk menjaga keberlanjutan kebijakan
pengelolaan kampung adat, diperlukan kebijakan
pariwisata berkelanjutan.
❑ Kebijakan ini dapat disusun lima sampai 10 tahun
ke depan dengan pemetaan arah kebijakan yang
memadai.
❑ Kebijakan yang sifatnya berkelanjutan diharapkan
dapat mendorong agar kebijakan dapat terus
diterapkan dan dikembangkan meskipun dengan
kepemimpinan yang berbeda.

Option D. Infrastruktur Pariwisata
❑ Keberadaan kampung adat yang
strategis tentunya juga memerlukan
dukungan fasilitas yang memadai.

❑ Untuk itu diperlukan pembangunan
infrastruktur untuk menunjang
pengembangan kampung adat sebagai
daya tarik wisata. adat.

Option E Pembentukan Lembaga
Majelis Kampung Adat
❑ Legalisasi kampung adat, dapat dilakukan
dengan solusi lainnya yaitu dengan
membentuk lembaga Majelis Kampung Adat.
❑ Lembaga ini tentunya akan lebih efektif jika
berada di bawah instansi terkait, sehingga
kebijakan-kebijakan yang dilakukan dapat
terukur dan sesuai dengan visi dan misi
pemerintah daerah.

D
E

G
F

Option F Implementasi Regulasi
Pengelolaan Kampung Adat
❑ Regulasi tanpa implementasi layaknya
busur tanpa anak panah. Namun, implementasi
regulasi tentunya memerlukan anggaran yang
cukup tinggi dalam pelaksanaannya.
❑ Untuk itu diperlukan sinergi antar instansi
terkait agar regulasi yang disusun tidak
tumpeng tindih, dan dapat sejalan dengan
kondisi di lapangan.

Simpulan
❑ Pengelolaan sumberdaya arkeologi berbasis komunitas kampung adat di Sumba Tengah
memiliki delapan aspek utama yaitu aspek SDM, aspek teknis, aspek lingkungan, aspek
sosial budaya, aspek ekonomi, aspek organisasi, aspek kebijakan/regulasi, dan aspek
politik.
❑ Berdasarkan analisis deskriptif dan analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek sosial
budaya merupakan sumber utama potensi kampung di Kampung Adat Pasunga dan
Kampung Adat Wawarongu.

❑ Tujuh aspek lainnya, merupakan bagian isu-isu utama atau masalah utama yang
dipetakan untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat atas permasalahan tersebut.
❑ Berdasarkan hasil analisis SWOT dikemukakan delapan strategi utama dalam
pengelolaan sumberdaya arkeologi berbasis komunitas kampung adat di Sumba Tengah

❑ Strategi pengelolaan ini diharapkan dapat diimplementasikan untuk diketahui tingkat
efektivitasnya. Beberapa strategi memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar,
sehingga memerlukan kolaborasi dengan pihak swasta atau lembaga professional
lainnya.

Saran
❑ Pelestarian, pengelolaan, dan
pengembangan kampung adat harus
melibatkan berbagai stakeholders.
Permasalahan yang fundamental
terkait minimnya anggaran untuk
pengelolaan kampung adat,
memerlukan solusi yang lebih
komprehensif, salah satunya dengan
memanfaatkan dana Corporate
Social Responsibility (CSR) dari
stakeholders lainnya.
❑ Alokasi dana CSR selain untuk
revitalisasi kampung adat juga dapat
digunakan sebagai strategi untuk
pengembangan rogram “Internet
Masuk Kampung Adat”.

❑ Sejauh ini, kajian terkait pengelolaan
dan pelestarian sumberdaya
arkeologi harus dikembangkan ke
arah kajian mitigasi bencana.
❑ Hal ini karena hingga saat ini banyak
kampung adat yang terdampak
bencana salah satunya bencana
kebakaran.
❑ Prosedur Operasional Standar (POS)
yang dimiliki BPBD Kabupaten
Sumba Tengah, tentunya
memerlukan kajian dan hasil
penelitian yang memadai terkait
kebencanaan.
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