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PENGANTAR 

 Kegiatan pariwisata merupakan suatu mata rantai yang panjang karena 

melibatkan berbagai komponen dan lapisan masyarakat, seperti: transportasi, 

penginapan, makanan, cinderamata, pengelola obyek wisata, pemandu wisata, dll. 

Kegiatan pariwisata ini akan membawa dampak positif bagi berbagai aspek 

kehidupan baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.  

 Dampak sosial, ekonomi, dan budaya langsung akan dirasakan oleh 

masyarakat yang memiliki daerah tempat tujuan wisata. Dampak sosial, ekonomi, 

dan budaya tersebut antara lain adalah: 1) membuka kesempatan kerja dan 

perluasan lapangan pekerjaan, 2) menumbuhkan aktifitas ekonomi masyarakat, 3) 

meningkatnya pendapatan perekonomian masyarakat, 4) menumbuhkan dan 

melestarikan kebudayaan setempat, 5) menunjang gerak pembangunan baik 

penyediaan sarana maupun prasarana yang diperlukan bagi wisatawan, dan 6) 

memberikan rangsangan untuk memelihara dan melindungi ciri-ciri khusus dari 

lingkungannya yang dapat dipergunakan dan dinikmati oleh masyarakat dan 

wisatawan. 

 Peninggalan situs arkeologi seperti candi merupakan kategori Obyek dan 

Daya Tarik Wisata (ODTW) budaya sebagai daya tarik wisatawan asing dan 

media paling efektif untuk memberikan contoh kongkrit mengenai nilai-nilai dan 

karya besar budaya nenek moyang bangsa. Oleh karena itu upaya pelestarian 

candi sebagai warisan budaya dan sumber sejarah nasional perlu dilakukan. Selain 

ODTW alam, kini obyek wisata budaya mendapat perhatian penting dalam 

pengembangan daya tarik wisata. Fungsi penting dari peninggalan arkeologi 
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sebagai obyek wisata yang sedang berkembang saat ini masih diperdebatkan 

karena umumnya wisatawan singgah dalam jangka waktu yang relatif pendek 

(sekitar 1 jam) untuk dapat memahami yang dikunjunginya, namun demikian 

setidaknya kehadiran mereka dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi 

penyelenggara jasa wisata dan memberikan pengalaman langsung dan 

penghargaan pada peninggalan arkeologi.  

Pengelola sumberdaya budaya perlu memperhatikan penyajian yang menarik, 

karena penyajian yang tidak menarik dapat mengurangi penghargaan terhadap 

produk wisata dan pengelolanya. Tujuan pengelolaan sumberdaya budaya 

mencakup tiga hal yaitu: 

1. Mempertahankan keanekaragaman warisan budaya. Hal ini dilakukan 

dengan cara memetakan kegiatan pelestarian warisan budaya, baik yang 

mewakili zaman, gaya seni wilayah maupun identitas budaya. 

2. Menjadikan warisan budaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai 

keseluruhan, baik untuk tujuan ilmiah, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain. 

3. Menangani konflik dan kompetisi dalam pemanfaatan warisan budaya atau 

suatu kawasan yang mengandung warisan budaya (Supratikno dan Hamdi, 

2011: 3).  

Candi Ceto dan alam pegunungan yang beriklim sejuk di sekitarnya merupakan 

salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang sangat menawan bagi wisatawan. 

Sampai saat ini, komplek candi Ceto digunakan oleh penduduk setempat yang 

beragama Hindu sebagai tempat pemujaan dan populer sebagai tempat pertapaan 

bagi kalangan penganut agama asli Jawa atau kejawen. Selain candi Ceto, 

disampingnya terdapat pula patung dewi Saraswati, sumber air dan Candi Kethek 

yang memiliki bentuk bangunan yang sama dengan candi Ceto yakni seperti 

punden berundak dan puncak tertinggi yang diyakini sebagai lambang kekuasaan.  

Dalam mengelola kawasan wisata candi, masyarakat perlu dilibatkan dalam 

pariwisata. Kegiatan keseharian dan seni budaya sebagai potensi masyarakat dapat 

diaktualisasikan sebagai produk (Wardiyanto dan M. Biquni: 38-39). Masyarakat 

yang dimaksud bukan hanya penduduk lokal tetapi termasuk semua komponen 

yang terlibat dalam aktivitas wisata di kawasan candi Ceto. Pertanyaannya, 
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bagaimana membangun sinergitas antar komponen dalam mempertahankan benda 

cagar budaya candi Ceto sekaligus memanfaatkannya untuk aktivitas wisata? 

   

KEARIFAN LOKAL 

Saini dalam buku “Kearifan Lokal Masyarakat Baduy Dalam Mitigasi Bencana 

menyebutkan bahwa kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan 

sebagai kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local 

knowledge) atau kecerdasan setempat (local genius). Kearifan lokal adalah sikap, 

pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan 

rohani dan jasmaninya yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan 

daya tumbuh di dalam wilayah di mana komunitas itu berada. Dengan kata lain, 

kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-politis, historis, 

dan situasional yang bersifat lokal (Cecep Eka Permana, 2010: 1).  

Local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan 

setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan 

diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini, 2004: 111).  Bentuk-bentuk kearifan 

lokal dalam masyarakat antara lain berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-

istiadat, hukum adat, dan aturan khusus.  

Dalam masyarakat yang tinggal di kawasan candi, kearifan lokal diwujudkan 

dalam bentuk mitos, legenda, adat, tradisi, kepercayaan, relief-relief yang 

dipahatkan di dinding candi, dan organisasi-organisasi sosial. Demikian juga 

masyarakat yang tinggal di lereng gunung juga diajarkan bagaimana menjaga 

hutan dengan berbagai habitatnya (fauna dan flora), serta sumber air agar tetap 

lestari.  

Menurut Marsono, bumi Nusantara sarat dengan nilai-nilai peradaban kearifan 

lokal yang dapat mendukung terbentuknya karakter bangsa yang berbudi luhur 

sehingga kesejahteraan dalam masyarakat terwujud (Marsono, 2012: 6). Oleh 

karena itu kearifan lokal yang telah menjadi milik sebuah komunitas dan telah 

diwariskan secara turun temurun diharapkan akan mampu menghadapi pengaruh 

kebudayaan lain yang masuk ke komunits tersebut sehingga masyarakat tidak 

mudah goyah.   
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ANATOMI WISATAWAN CANDI CETO 

        Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada bulan Agustus dan September 

2013 kepada wisatawan nusantara dan mancanegara sebanyak 50 responden 

menunjukkan bahwa pengunjung mancanegara didominasi oleh bangsa Eropa. 

Wisatawan nusantara masih didominasi dari wilayah Jawa Tengah.  Pengunjung 

pada umumnya berusia muda dengan pendidikan rata-rata SMA/K dan Perguruan 

Tinggi. Gambaran mengenai identitas responden dapat dilihat  pada tabel 4.  

Tabel 4 
 Identitas Responden   

Keterangan Orang 

Kebangsaan: 
 1. Wisatawan asing: 

 
Spanyol, Italia, Jerman, Belgia, Belanda, 
Nederland, Perancis, Kanada 

2. Wisatawan domestik: 
 

Ngawi, Sragen, Karanganyar, Solo, Sukoharjo, 
Boyolali, Klaten, Yogyakarta, Magelang, Demak, 
Bekasi, Tangerang, Kendari 

Berapa kali berkunjung: Baru Sekali: 30; 2-5 kali: 13, > 5 kali:  7 

Jenis Kelamin Laki-laki: 29; Perempuan: 21 
Umur  
 

< 20: 21, 20 – 29: 18, 30 – 39 : 7, 40 – 49: 10, 50 
– 59: 2,  > 60: 2 

Pendidikan SD: 1, SMP: 2, SMA/K: 22. Ak/PT : 25 

Pekerjaan 
Pljr/Mhs : 15; Karyawan: 21, PNS/TNI: 3; 
Wirausaha: 6; Pensiunan: 2; Lain-lain: 3 

 

Wisatawan Candi Ceto bertujuan untuk wisata religi (terutama dari Bali, 

Yogyakarta, Klaten), wisata pendidikan dan budaya (wisatawan mancanegara dan 

para pelajar/mahasiswa), maupun relaksasi (para pegawai, karyawan, maupun 

pensiunan).  

Hasil survey tentang stantar pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5 
Penilaian Kawasan Candi 

Keterangan 
Sangat Tidak 

Puas 
Tidak 
Puas Puas 

Sangat 
Puas 

Keamanan 0 1 28 21 

Ketertiban 0 0 27 23 

Kebersihan 0 1 20 29 
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Kenyamanan 0 1 28 21 

Keindahan 0 0 19 31 

Keramahan Petugas 0 2 22 26 

Pelayanan Petugas 0 1 25 24 

Keunikan 0 1 20 29 

Tarif 0 0 22 28 

Survey 2013 

 

Pada umumnya wisatawan merasa puas dengan sistem pengelolaan kawasan 

Candi Ceto dan sangat puas dengan standar pelayanan para petugas. Berbeda 

halnya dengan pelayanan pada jasa makanan dan minuman yang hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 6 di bawah ini.  

Tabel 6 
 Jasa Makan dan Minum 

Keterangan 
Sangat Tidak 

Puas 
Tidak 
Puas Puas 

Sangat 
Puas 

Tidak 
Jawab 

Kebersihan 0 7 24 7 12 

Keramahan Petugas 0 3 24 11 12 

Pelayanan Petugas 0 5 22 11 12 

Kualitas rasa 0 11 21 6 12 

Ketepatan 0 9 22 5 14 

Kecepatan 0 10 20 8 12 

Keragaman menu 0 18 14 6 12 

Keunikan 0 13 17 8 12 

Tarif 0 3 26 9 12 

Survey 2013 

 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa wisatawan tidak puas dengan jasa minum 

dan makan karena minuman ataupun makanan yang disajikan masih belum 

memenuhi standar kebersihan dan keanekaragaman menu. Bahkan 12 responden 

tidak menjawab karena mereka tidak membeli nimuman dan makanan yang ada di 

lokasi itu karena tidak sesuai dengan harapan atau selera mereka. Dari 50 

responden, jumlah wisatawan yang menginap di penginapan Ceto adalah 10 

orang,  5 orang menginap 1 hari di Ceto (Kusuma Ayu dan Lestari), 3 orang 

menginap 2 hari di Lestari, dan 1 orang menginap 4 hari di Lestari. Gambaran 

layanana dan sistem pengelolaan pada jasa penginapan dapat dilihat pada tabel 7 

di berikut ini: 
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Tabel 7 

Jasa Penginapan 

Keterangan 
Sangat Tidak 

Puas 
Tidak 
Puas Puas 

Sangat 
Puas 

Keamanan 0 0 6 3 

Ketertiban 0 0 7 2 

Kebersihan 0 0 6 3 

Kenyamanan 0 0 4 5 

Keindahan 0 0 7 2 

Keramahan Petugas 0 0 4 5 

Pelayanan Petugas 0 0 6 3 

Keunikan 0 1 6 2 

Tarif 0 0 6 3 

Survey 2013 

   

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada sistem pengelolaan penginapan dan 

layanan yang diberikan oleh pemilik penginapan sudah memuaskan wisatawan. 

Wisatawan berharap agar pengelolaan kawasan wisata candi semakin berkualitas. 

Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan adalah prasana jalan, tersedianya fasilitas 

transportasi di kawasan candi, papan petunjuk arah, festival budaya, kuliner, 

kebersihan lingkungan, serta panduan berbahasa Inggris. 

 

PENGELOLAAN KAWASAN CANDI CETO  

Pengelolaan kawasan wisata candi Ceto melibatkan beberapa Instansi terkait, 

seperti: Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Proipinsi Jawa Tengah yang 

berkantor di Prambanan (Klaten), Dinas Pariwisata (Diparta) Propinsi Jawa 

Tengah, Diparta Seni dan Budaya Kabupaten Karanganyar, Lembaga Masyarakat 

Desa Hutan (LMDH) Ngudi Lestari, serta Masyarakat Dusun Ceto, desa Gumeng, 

Kabupaten Karanganyar.  

a. Sistem Pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya 

Kawasan candi Ceto memiliki aset yang luar biasa. Potensi tersebut dikaitkan 

dengan sejarah sehingga bisa menghidupkan potensi dusun. Menurut 

keterangan dari BPCB di Prambanan, kawasan Candi Ceto merupakan salah 

satu candi yang tetap terpelihara kelestariannya karena letaknya sulit dicapai. 
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Situs candi Ceto dari aspek pemanfaatannya termasuk kawasan yang berfungsi 

sebagai tempat pemujaan (Living Monument). Fungsi candi, jika dikaji ternyata 

sesuai dengan watak orang Jjawa sehingga apresiasi terhadap candi meningkat.  

BPCB memiliki tanggungjawab dalam bidang perlindungan, pelayanan, 

pemanfaatan, pemagaran, pembuatan, pengembangan (utama ), penataan situs, 

dan sebagainya. BPCB bertanggungjawab untuk memfasilitasi segala 

kebutuhan pelestarian kawasan candi, sedangkan masyarakat setempat bisa 

memanfaatkan keberadaan candi dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. 

Terkait dengan ini maka pihak BPCB sangat mendukung aktivitas masyarakat 

untuk menyediakan penginapan, warung, cinderamata, area parkir, serta toilet 

yang menjadi kebutuhan wisatawan candi. Pada prinsipnya, pihak BPCB pun 

memberikan ijin bagi setiap kegiatan sembahyang meskipun tidak membuat 

aturan resmi atau tanpa memberikan rambu-rambu. Alasannya karena konsep 

ibadah atau sembahyang itu tidak terbatas dan lintas agama. Inti dari kegiatan 

sembahya itu adalah nuansa ibadahnya. Pengelolaan di kawasan candi Ceto 

diselenggarakan di bawah pengawasan BPCB Jawa Tengah. Secara teknis, 

kegiatan di kawasan candi dipercayakan kepada Juru Pelihara (Jupel), Tenaga 

keamanan candi (Satpam candi), dan tenaga kebersihan. Pemandu wisata dan 

kegiatan promosi candi Ceto menjadi tanggungjawab Dinas Pariwisata 

Kabupaten Karanganyar. Beberapa persoalan mendasar yang masih terkendala 

untuk diatasi antara lain adalah masalah: Komunikasi, Rendahnya tingkat 

pendidikan juru pelihara, kurangnya sinergitas antar kedinasan. 

b. Sistem Pengelolaan Diparta Propinsi Jawa Tengah 

Selama era reformasi ini, peran Diparta Propinsi Jawa Tengah dalam 

pengelolaan kawasan candi Ceto hanya sebagai media fasilitator, tidak 

berkecimpung secara langsung. Diparta tingkat propinsi sampai saat ini hanya 

sebatas membuat Panduan Wisatawan (Visitor Guide) untuk mendukung 

promosi di berbagai obyek wisata Jawa Tengah, termasuk kawasan candi Ceto. 

Meskipun beberapa agenda kegiatan seperti atraksi wisata candi Ceto sudah 

berlangsung, namun belum dipromosikan secara khusus sebagai agenda 

tahunan di tingkat propinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, dalam hal 
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pemasaran, maka selama ini menjadi tanggungjawab Diparta tingkat 

Kabupaten Karanganyar. 

Pembinaan yang diberikan diparta propinsi adalah memberikan penyuluhan 

kepada masyarakat bagaimana memanfaatkan daya tarik wisata. Untuk 

kawasan Ceto, pendampingan masyarakat digabungkan di tingkat desa. Diparta 

Propinsi diminta mendampingi sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang sedang 

mengirimkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Gumeng. Dalam 

pengamatan pihak Diparta Propinsi, masyarakat kawasan candi Ceto dipandang 

belum memanfaatkan kegiatan pariwisata secara maksimal. Beberapa aktivitas 

pembinaan dari diparta propinsi antara lain tentang bagaimana menerima tamu 

dengan baik, pelayanan dalam hal penginapan/homestay, Rumah Makan, dan 

sebagainya. 

Promosi khusus kawasan candi yang terletak di lingkup Jawa Tengah saat ini 

diintegrasikan dalam suatu majalah khusus pariwisata bernama Candi. Melalui 

majalah Candi pemerintah mengharapkan dapat dimanfaatkan sebagai media 

mengenalkan kawasan Ceto sehingga meningkatkan kunjungan wisata. Ketika 

ada roadshow ke Jakarta misalnya, potensi-potensi wisata masing-masing 

daerah bisa diperkenalkan dan ditonjolkan. Jika di sebuah kawasan seperti 

candi Ceto akses jalan utamanya rusak, maka sebaiknya mengajukan bantuan 

ke propinsi melalui dinas Pekerjaan Umum (PU). Ketika akan mengembangkan 

daya tarik Ceto yang berada di kawasan hutan, maka dinas yang terkait dengan 

hal ini adalah perhutani. Dapat disimpulkan kembali bahwa peran dinas 

pariwisata tingkat propinsi Jawa Tengah diutamakan terkait promisi, 

pemasaran, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).  

c. Sistem Pengelolaan oleh Diparta Karanganyar 

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Istar 

Yunianto menyatakan bahwa semenjak bergabung dengan Java Promo, mulai 

tahun 2006 dinilai semakin banyak wisatawan asing yang datang ke destinasi 

di Karanganyar khususnya destinasi wisata budaya. Dalam merespons naiknya 

angka kunjungan wisatawan tersebut maka pihak dinas pariwisata memberikan 

stimulan langsung dan tidak langsung. Bentuk stimulan sangat beragam, antara 
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lain pelatihan dan pemberdayaan melalui dana PNPM Pariwisata, serta 

meningkatkan promosi obyek dalam bentuk tercetak maupun online. 

Diparta mengemas jalan menuju Ceto terutama tempat parkir. Ide-ide dari 

dinas sudah dirancang, selanjutnya dikoordinasikan ke Dinas Propinsi Jawa 

Tengah. Dinas Pariwisata Karanganyar juga telah mengadakan pelatihan bagi 

masyarakat di sekitar obyek wisata tentang pengertian pariwisata, pengertian 

sadar wisata dan pemandu wisata. Kehadiran akademisi diharapkan senantiasa 

melakukan pendampingan kepada masyarakat Ceto. Pihak diparta mengakui 

kelemahan dalam hal penguasaan lapangan, khususnya kesulitan jika secara 

langsung memotivasi masyarakat. Mereka belum tentu mau menerima 

masukan dinas. Salah satu contohnya adalah semakin maraknya warung-

warung liar diluar koordinasi dinas, sehingga kesulitan jika akan ditertibkan 

sesuai aturan. Sebagai wujud dukungan dinas pariwisata Karanganyar terhadap 

pemberdayaan kawasan candi Ceto dengan pendampingan akademisi, Istar 

Yunianto menegaskan pada tahun anggaran ke depan akan mengupayakan agar 

operasional kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggarkan dalam APBD. 

Harapan lainnya adalah supaya dapat mensinergikan dengan SKPD yang lain 

seperti PU, Disperindakop, Bappeda, dsb.  

d. Sistem Pengelolaan Penduduk Lokal 

Keterlibatan penduduk dusun Ceto dalam mengelola pariwisata di kawasan 

candi Ceto sangat partisipatif. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan yang 

menunjang pariwisata mulai dimunculkan dan bahkan didokumentasikan 

dalam keping video. Berbagai kegiatan yang berbentuk perbaikan sarana 

prasarana semakin intensif dilakukan warga, seperti: peningkatan fasilitas 

toilet, area parkir, mengecat loket, membangun gapura di pintu masuk dusun, 

membangun area bermain dan sosialisasi (Pasraman), menyediakan lahan 

berkemah, dan sebagainya. Jalan yang dilalui wisatawan senantiasa dijaga 

kebersihannya dan dijaga keamanannya supaya wisatawan merasa nyaman dan 

aman.  

Masyarakat juga kembali menghidupkan kegiatan seni karawitan dengan 

media gamelan Jawa dan gamelan Beganjuran untuk mengiringi ritual agama 
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Hindu di candi. Latihan karawitan diselenggarakan setiap hari selasa dan sabtu 

sejak pukul 20.00 sampai pukul 23.00, bahkan bahkan terkadang sampai larut 

malam.  Masyarakat Ceto memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi 

kepada Sang Pencipta. Kawasan candi Ceto merupakan karunia Tuhan yang 

sangat berharga sehingga masyarakat merasa bertanggungjawab dalam 

menjaga keamanan dan kelestariannya. Salah satu wujud peran serta 

masyarakat dalam mengelola kawasan candi adalah dengan menyelenggarakan 

tradisi ruwatan (lukat). Pemangku adat dusun Ceto memiliki sikap terbuka bagi 

siapa saja yang mendapatkan wangsit (kedhawuhan), dan melalui seseorang 

yang kedhawuhan itu pemangku diingatkan untuk meruwat kawasan candi 

Ceto. Secara rasional, peristiwa kedhawuhan tentu tidak masuk akal. Akan 

tetapi, bagi masyarakat lokal dusun Ceto, konsep ruwatan ini termasuk unsur 

kepercayaan dan ketaatan yang tinggi kepada sang pemberi hidup. Sikap ini 

dapat disebut dengan istilah kearifan lokal (Local Wisdom) yang khas.  

Candi merupakan sebuah peninggalan bersejarah sebagai petilasan 

kerajaan Majapahit, sehingga sebagai bentuk syukur dan hormat yang 

diberikan masyarakat kepada leluhurnya maka wajib dijaga dan diamankan. 

Peninggalan ini sekarang sudah menjadi milik bersama warga dusun Ceto. 

Maka harus sering dibersihkan serta diruwat sehingga tidak ada kotoran yang 

bentuknya fisik maupun non fisik. 

e. Kontribusi Pegiat Wisata  

Para pegiat wisata di kawasan Soloraya secara aktif telah berkontribusi 

dalam pengelolaan di kawasan candi Ceto. Forum morning tea yang telah 

berlangsung di Solo merupakan media efektif yang mempertemukan pegiat 

wisata. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kemajuan pariwisata  ada 

hubungannya secara signifikan dengan peranan berbagai komunitas di 

sekitarnya. Ini sebagai pengingat bahwa obyek wisata yang bagus saja tidaklah 

cukup sebagai faktor penentu keberhasilan pariwisata.  

Faktor yang menentukan kemajuan pariwisata itu sangat banyak. Salah 

satu diantaranya adalah sinergitas berbagai komunitas dalam kerangka 

Pariwisata. Semoga Morning tea menjadi salah satu wadah yang bersifat  
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fleksibel untuk menampung berbagai aspirasi dari berbagai komunitas dalam 

kerangka membangun sinergi antar pelaku wisata.  

 

MEMBANGUN SINERGI BERBASIS KEARIFAN LOKAL 

Setelah mengamati sistem pengelolaan kawasan candi Ceto sebagaimana 

dipaparkan dalam makalah ini, maka langkah ideal yang perlu disiapkan adalah 

merumuskan apakah Ruwatan bisa dimanfaatkan untuk mendesain sinergitas antar 

komponen penggerak wisata. Masyarakat dusun Ceto adalah pemilik tradisi 

ruwatan. BPCB pun menempatkan ruwatan sebagai salah satu daya magis untuk 

melestarikan situs peninggalan bersejarah. Dinas Pariwisata, memaknai ruwatan 

sebagai konsep memperbaiki sebuah kawasan wisata menuju kepada peningkatan 

kualitas obyek dan daya tarik wisata. 

Berdasarkan hasil penelitian kerjasama antara tim peneliti UKSW dan 

UGM, menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat dusun Ceto berupa ruwatan 

berpotensi sebagai embrio membangun sinergitas. Suwardi, pemangku adat Hindu 

Ceto menjelaskan caranya merespons kehadiran semua tamu dan wisatawan yang 

berkunjung ke kawasan Ceto adalah dengan senantiasa meruwat. Ruwatan yang 

sifatnya sangat personal ini dilakukan secara rutin oleh Pamangku Hindu dan juru 

kunci candi Ceto untuk membersihkan lingkungan candi terhadap energi negatif 

yang datang dari luar. Barangkali masyarakat awam tidak semua memahami 

perilaku adat yang telah lama berlangsung di dalam kehidupan masyarakat Ceto 

ini. 

Kawasan candi Ceto bukan hanya didominasi oleh penganut Hindu 

maupun Kejawen, akan tetapi semua penganut agama dan segala lapisan 

masyarakat memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam menikmati keindahan 

warisan leluhur. Sinergitas yang dibangun untuk memberdayakan kawasan candi 

Ceto setidaknya telah berlangsung lama melalui ritual Ruwatan dan sudah 

selayaknya untuk direvitalisasi pada masa kini untuk meningkatkan kualitas 

pariwisata. Oleh karena itu, beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya 

membangun sinergi adalah: 
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1) Merumuskan komitmen bersama serta menyatukan visi misi mengelola 

kawasan wisata candi dengan basis kearifan lokal berupa Ruwatan 

2) Membentuk kemandirian dalam upaya menjalin keharmonisan  

3) Bergerak dalam keberagaman dan kebersamaan untuk melalui proses yang 

penuh tantangan 

4) Membangun wadah (seperti: mengaktifkan pokdarwis atau forum) sebagai 

media komunikasi sehingga terbangun sinergi positif untuk mencari 

peluang usaha ekonomi produktif demi kesejahteraan masyarakat. 

 

SIMPULAN 

Ruwatan (ala Ceto) merupakan unsur kearifan lokal yang secara khusus memang 

hanya miliknya masyarakat di kawasan candi Ceto. Namun, konsep ruwatan  juga 

dimiliki masyarakat di luar dusun Ceto. Ruwatan bisa dimaknai melukat diri, 

membersihkan diri, melakukan pertobatan, memperbaiki diri, dan pemaknaan 

lainnya. Layakkah jika tradisi ruwatan ini kita manfaatkan sebagai roh/daya spirit 

bagi seluruh komponen penggerak wisata  khususnya di kawasan candi Ceto.  

Jika tradisi meruwat ini menjadi roh dan spirit untuk peduli dan berempati 

menggerakkan aktivitas wisata maka desain yang diperlukan dalam membangun 

sinergi antar pelaku wisata di kawasan Ceto salah satunya terwujud dalam spirit 

ruwatan.  
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A. Informan 

 
No Nama Umur Pekerjaan 

1 Cipto       Juru kunci candi Ceto 

 Gutomo  Kepala Seksi Perlindungan Pengembangan dan 
Pemanfaatan (P-3) BPCB Jawa Tengah 

2 Harsoyo      Tahun Petugas loket candi Ceto  

3 Heri Suwardi 38 tahun PaMangku  

4 Istar Yunianto  Kepala Diparta Kabupaten Karanganyar 

5 Kasmin 43 tahun Ketua RW 03  

6 Ngadino  Pemilik penginapan Kusuma Ayu 

7 Patmo Wiyono  Petugas parkir 

8 Remin 32 tahun Juru Pelihara Candi Ceto 

9 Sri 
Edininingsih 

 Kepala BPCB Propinsi Jawa Tengah 

10 Sukardi 38 tahun Ketua RT 03  

11 Sumadi 21 tahun Ketua Pemuda Karang Taruna  

12 Supomo  Kasubag Desa Wisata,  Diparta Propinsi Jawa 
Tengah 

13 Tarmi 36 tahun Ketua PKK Dusun Ceto 

14 Warsi 25 tahun Pemilik warung makanan 

15 Warto  38 tahun Kepala Dusun Ceto 

16 Wiknyo 48 tahun Wakil LMDH Dusun Ceto 

17 Yuwono  49 tahun Ketua RT 01  
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