
A.  Pendahuluan

Pelestarian sumberdaya budaya adalah upaya untuk mempertahankan agar suatu 

sumber daya tetap berada pada konteks sistem agar dapat berfungsi aktif dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Agar sumberdaya tersebut dapat berfungsi aktif dalam 

masyarakat, maka sumberdaya budaya harus memiliki makna baru bagi masyarakat 

(Yusriana, 2018: hal.2). Maka dari itu, masyarakat diberi pemahaman dalam memaknai 

suatu benda cagar budaya.

Berdasarkan UU No.11 Tahun 2010 mengenai cagar budaya, pelestarian 

merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya 

dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan. Adanya hal tersebut 

tertera jelas bahwa cagar budaya tidak hanya dilindungi dan dikembangakan tapi perlu 

pula untuk dimanfaatkan dengan menggunakan konsep-konsep tertentu. Salah satu 

bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan dengan melihat nilai penting dan potensi cagar 

budaya yang dapat dikelola menjadi wisata budaya. Selain itu, juga perlu memperhatikan 

dampak akan yang terjadi terhadap cagar budaya serta peran serta masyarakat dalam 

upaya pelestarian cagar budaya.

Salah satu objek wisata yang di dalamnya terdapat tinggalan budaya adalah 

kampung wisata Rammang-Rammang Kabupaten Maros. Saat ini, kampung Rammang-

Rammang dikelola sebagai kampung wisata berwawasan lingkungan alami (eko-wisata). 

Adapun objek gua prasejarah yang ada saat ini masih menjadi objek wisata minat khusus 

bagi wisatawan. Kampung Wisata Rammang-Rammang dikelola oleh Kelompok Sadar 

Wisata (POKDARWIS).
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Berdasarkan hasil diskusi tim dengan warga khususnya POKDARWIS Rammang-

Rammang, bahwa saat ini objek gua Prasejarah yang terdapat di lingkungan Rammang-

Rammang belum diekspos untuk wisatawan secara umum, mengingat kondisi situs yang 

dikhawatirkan akan cepat mengalami kerusakan apabila terlalu banyak dikunjungi oleh 

wisatawan. Sehingga, saat ini masih dikembangkan wisata alam Rammang-Rammang. 

Namun, tentunya kehadiran gua prasejarah di Rammang-Rammang tetap harus diketahui 

nilai pentingnya oleh masyarakat khususnya warga di sekitar situs.

Guna memberikan pemahaman tentang nilai penting gua prasejarah yang ada di 

sekitar mereka, kegiatan sosialisasi dan pendampingan dianggap sebagai solusi tepat 

untuk memahamkan masyarakat khususnya di Rammang-Rammang mengenai Undang-

Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Nilai Penting Gua Prasejarah. 

Selain itu, melalui kegiatan pendampingan dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri 

masyarakat mengenai peran serta masyarakat dalam Pelestarian dan Pemanfaatannya. 

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan merupakan langkah nyata peran akademisi 

dalam berkontribusi menyadarkan masyarakat tentang pelestarian dan pemanfaatan 

cagar budaya.

Gagasan pendampingan yang diterapkan berupa pendampingan dalam 

pembuatan souvenir 'khas' prasejarah, yakni souvenir berbentuk replika 'Maros Point' 

yang merupakan artefak mata panah yang banyak ditemukan pada gua-gua prasejarah 

Maros dan Pangkep. Mengapa memilih artefak tersebut sebagai model souvenir karena 

selama ini, belum ada cinderamata khas dari objek wisata ini yang menggambarkan 

kekhasan kawasan Karst dan utamanya tinggalan budayanya. Kekhasan bentuk dari 

Maros Point diharapkan dapat memberi kesan dan sekaligus mempublikasikan kepada 

khalayak luas tentang tinggalan budaya yang ada di Rammang-Rammang.

b.  Kawasan Prasejarah Rammang-Rammang

Kawasan Prasejarah Rammang-Rammang kaya akan karst dan merupakan 

kawasan karst terluas setelah negeri tirai bambu (UNESCO. Selain itu, kawasan ini juga 

mengandung cagar budaya yang kaya akan nilai pengetahuan yang dapat kita jumpai 

pada gua-gua prasejarah di kampung tersebut. Adapun situs-situs yang mengandung nilai 

sejarah tersebut, yaitu leang karama dan leang batu tianang. Leang tersebut merupakan 

bukti bahwa kampung Rammang-Rammang merupakan kampung yang berpotensi dalam 

pelestarian cagar budaya.

Pemanfaatan yang dilakukan terhadap kawasan karst Rammang-Rammang yakni 

pariwisata alam yang dapat kita jumpai dengan kretivitas masyarakat dalam 

menggunakan dan memanfaatkan alam sebagai potensi dalam menarik wisatawan, baik 

wisatawan lokal maupun wisatawatan asing. Ada beberapa leang yang terdapat di 

Rammang-Rammang, yakni leang Pasaung dan leang Karama.
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Leang Pasaung berada di Dusun Rammang-Rammang, Desa Salenrang, 

Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Dalam leang tersebut dijumpai beberapa temuan 

arkeologis berupa gambar cadas yang tidak dapat diidentifikasi bentuknya, artefak batu 

dan sampah dapur. Selain itu, juga terdapat leang yang diberi nama oleh masyarakat 

setempat Leang Karama. Leang Karama berada di Dusun Rammang-Rammang, Desa 

Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Leang Karama mengandung 

beberapa temuan arkeologis yakni gambar cadas (telapak tangan, geometris), artefak 

batu dan sampah dapur.

c.  Model Pemanfaatan Cagar Budaya untuk Pariwisata

Di Indonesia, pemanfaatan cagar budaya untuk pariwisata telah banyak dijumpai. 

Salah satu tempat wisata cagar budaya yang paling banyak diminati di pulau Jawa yakni 

Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan warisan budaya yang dibangun pada 

abad ke VIII masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Objek wisata Candi Borobudur 

merupakan salah satu tempat wisata yang tidak hanya menyimpan nilai-nilai religius tetap 

juga memiliki daya tarik keindahan alamnya, karena letaknya yang dikelilingi gunung-

gunung menjulang tinggi. Selain itu, Candi Borobudur termasuk kedalam 7 keajaiban 

dunia. Adanya objek wisata Candi Borobudur berpengaruh terhadap kehidupan sosial-

ekonomi masyarakat di sekitar candi, sehingga membuka lapangan pekerjakaan bagi 

masyarakat.

Tidak hanya pulau jawa yang menjadi daya tarik pengunjung lokal maupun 

mancanegara. Pulau sulawesi juga menjadi tempat wisata yang paling banyak dinimati 

wisatawan. Tempat yang paling banyak dikunjungi adalah daerah Kabupaten Toraja. 

Toraja memiliki daya tarik sendiri bagi wisatawan, karena budayanya yang masih 

dilakukan sampai sekarang. Salah satu budaya yang sampai sekarang masih dilakukan 

adalah upacara kematian (Rambu Solo). Tidak hanya itu, Toraja juga menyimpan banyak 

sejarah mengenai penguburan orang-orang dahulu. Terdapat banyak tempat penguburan 

yang sering dikunjungi wisatawan. Salah satu situs yang telah dikelolah menjadi objek 

wisata adalah Kete' Kesu.

d. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Masyarakat Rammang-Rammang telah mengelola wisata budaya yakni ekowisata 

dengan cara memanfaatkan karst Rammang-Rammang sebagai daya tarik pariwisata 

lokal maupun mancanegara. Salah satu contohnya masyarakat telah membuat 

asosiasi/perkumpulan yakni, Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Kelompok tersebut 

berorientasi bukan pada profit tetapi memanfaatkan potensi masyarakat untuk menjaga 

dan melestarikan warisan budaya.

Pemanfaatan karst Rammang-Rammang telah membantu perekonomian 

masyarakat khusus dan pemerintah setempat pada umumnya. Saat ini, masyarakat 
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Rammang-Rammang telah mengelola berbagai macam souvenir, namun yang menjadi 

fokusnya adalah dengan membuat souvenir berupa Maros Point. Selain sebagai 

kreatifitas masyarakat, juga membantu dalam mensosialisasikan mengenai benda cagar 

budaya yang terdapat di Rammang-Rammang, Maros.

e. Kolaborasi Akademisi dan Masyarakat Kawasan Prasejarah Rammang-Rammang

Salah satu bentuk upaya pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya dapat 

ditempuh dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat. 

Sosialisasi yang telah dilakukan dengan masyarakat Rammang-Rammang yakni 

memberikan pemahaman masyarakat terkait nilai penting gua prasejarah yang ada di 

Rammang-Rammang. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat tidak salah memahami 

dalam mengelola dan memanfaatkan cagar budaya. Bukan hanya itu, keterlibatan 

masyarakat dalam pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya merupakan amanah dari 

Undang-Undang No 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat merupakan langkah 

akademisi dalam membantu masyarakat sekitar situs dalam mendapatkan manfaat dari 

objek arkeologis di sekitar mereka, sekurang-kurangnya membuka peluang bagi 

kesibukan baru dan mendapatkan penghasilan tambahan bagi mereka.

Pendampingan terhadap masyarakat oleh akademisi berupa pendampingan dalam 

pembuatan souvenir khas yang terinspirasi dari artefak prasejarah berupa mata panah 

'Maros Point'. Proses pendampingan dalam pembuatan cinderamata tersebut kurang 

lebih tiga bulan. Pada awalnya, masyarakat yang dilatih terdiri dari ibu-ibu rumah tangga 

dan beberapa pemuda. Selanjutnya, warga masyarakat sangat antusias terutama para 

pemuda. Pekerjaan membuat cinderamata akhirnya dikerjakan secara serius oleh warga 

dengan mulai mendirikan kios khusus untuk tempat pemasaran cinderamata.

Hasil dari pendampingan warga dalam pembuatan souvenir telah menumbuhkan 

ide-ide kreatif lain dari warga, bukan hanya souvenir berbentuk mata panah, tetapi bentuk-

bentuk lain yang lebih kreatif dan menggambarkan kawasan Rammang-Rammang seperti 

bentuk gua dan replika lukisan cap-cap tangan. Dampak positif dari kegiatan sosialisasi 

Gbr. 1 (a) Sosialisasi tentang Nilai Penting Gua Prasejarah dan Pentingnya Peran masyarakat ; 

(b) Pendampingan masyarakat dalam pembuatan souvenir (Foto: Syarwan Zaman, 2018)
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dan pendampingan telah memberikan peluang kerja baru kepada masyarakat yang dapat 

meningkatkan penghasilan bagi mereka. Selain itu yang lebih penting adalah 

memberikan pemahaman mengenai tinggalan budaya di sekitar mereka.

f.   Penutup

Pendampingan dalam pembuatan souvenir 'Maros Point' merupakan bentuk 

kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran tentang 

pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya budaya. Souvenir yang dihasilkan dari 

kegiatan pendampingan menjadi media publikasi kepada khalayak luas tentang tinggalan 

budaya yang terkandung di kawasan Gua Prasejarah Maros. 

Gbr. 2 (a) Artefak mata panah 'Maros Point' dari situs arkeologi Maros; 

(b) Souvenir replika 'Maros Point' yang dibuat oleh masyarakat Rammang-Rammang 

(Foto: Lia Islamiah, 2018)
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