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UPAYA MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN 
DI KAWASAN CANDI CETO BERBASIS KEARIFAN LOKAL 

 

PENDAHULUAN  

Peninggalan situs arkeologi seperti candi merupakan kategori 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. Untuk itu maka pengelola kawasan wisata candi perlu 

memperhatikan pelayanan dan penyajian yang menarik bagi wisatawan. Apabila 

pelayanan dan penyajian yang diberikan tidak menarik maka dapat mengurangi 

penghargaan terhadap produk wisata dan pengelolanya. Tujuan pengelola 

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, dan 3) Menangani konflik dan kompetisi 

dalam pemanfaatan warisan budaya atau suatu kawasan yang mengandung 

warisan budaya (Supratikno dan Hamdi, 2011:3).  

POTENSI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT CETO 

Candi Ceto dan alam pegunungan yang beriklim sejuk di Dusun Ceto, desa 

Gumeng, kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu 

Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Jawa Tengah. 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. Candi Ceto termasuk kawasan Cagar 

Budaya.  Pemberdayaan masyarakat candi Ceto selama empat tahun terakhir 

dilakukan oleh akademisi yang secara rutin mendampingi masyarakat dalam 
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upaya menumbuhkan dan melestarikan kebudayaan. Namun, pada dasarnya motor 

penggerak utama pemberdayaan masyarakat adalah kemauan masyarakat untuk 

melakukannya. Strategi pemberdayaan potensi desa sebagai destinasi minat 

khusus memerlukan kerelaan masyarakat lokal dengan cara meluangkan sebagian 

waktunya untuk membangun desa (Satya Widya, 2012:152). Manfaat 

pemberdayaan secara tidak langsung memberi dampak meningkatnya pelayanan 

masyarakat kepada wisatawan.  

Mulai tahun 2007-2013 jumlah pengunjung di kompleks candi ini semakin 

meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1 
Jumlah Wisatawan Candi Ceto 

No Tahun Wisatawan  Mancanegara Wisatawan Domestik 
1 2007 610 15.765 
2 2008 824 13.851 
3 2009 1.239 17.029 
4 2010 1.935 15.803 
5 2011 2.328 20.108 
6 2012 2.897 26.855 
7 2013 3.121 29.375 

JUMLAH 12.945 138.786 
(Sumber: Buku pengunjung Candi Ceto milik Dinas Purbakala tahun 2013) 
 

Pada umumnya wisatawan berkunjung di tempat ini berkisar 1 – 3 hari. 

Melihat perkembangan jumlah pengunjung di candi Ceto tersebut membawa 

pengaruh pada tumbuhnya komponen-komponen wisata di daerah tersebut, 

seperti: penginapan yang pada tahun 2004 hanya berjumlah 3 buah sekarang 

menjadi 11 buah penginapan, berdirinya warung makan dan cinderamata, lahan 

parkir, sarana jalan, dll. Namun hal ini akan memiliki nilai ekonomis apabila 

kawasan wisata candi dapat dikelola didasarkan pada budaya setempat yang 

secara arif. 

PENGELOLAAN KAWASAN WISATA CANDI 

Dalam mengelola kawasan wisata candi, masyarakat perlu dilibatkan. Kegiatan 

keseharian dan seni budaya sebagai potensi masyarakat dapat diaktualisasikan sebagai 

produk (Wardiyanto dan M. Biquni:38-39). Melalui pelibatan warga setempat maka para 

generasi muda setempat dapat mengenal, mengetahui, memahami dan menghayati 
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pentingnya bangunan candi tersebut bagi masyarakat. Berdasarkan hasil survey yang 

dilakukan oleh Tim Peneliti, profil wisatawan yang berkunjung pada bulan April-Mei 

2014 sesuai hasil angket sebagai berikut: 

Tabel 2. Identitas Wisatawan  

No Keterangan 
1 Kebangsaan: Amerika (2 orang), Belanda (2 orang), Inggris (2 

orang), Italia (2 orang), Jepang (5 orang), Jerman (2 orang), 
Thailand (2 orang), Indonesia (18 orang), 

2 Usia: < 20 tahun (10 orang), 20 – 29 tahun (10 orang ), 30 – 39  
tahun (5 orang ), 40 – 49 tahun (5 orang ), 50 – 59 tahun  (3 orang),   
> 60 tahun  (2 orang) 

3 Pendidikan: SMA (8 orang), Perguruan Tinggi (27 orang) 
Sumber: Survey 2014 

Tabel di atas menggambarkan bahwa potensi pengunjung yang datang adalah 

orang-orang yang sudah memliki wawasan global, berpikir realistis, dan ilmiah. Hal ini 

terkait dengan sumber informasi yang mereka peroleh pada umumnya berasal dari 

internet (65%) dan sisanya dari teman atau saudara (35%). Namun demikian hal ini 

belum diimbangi dengan kesiapan pemerintah setempat selaku pembuat 

kebijakan/regulasi.  

 Bagi masyarakat Ceto, peningkatan jumlah pengunjung terbukti dapat 

memotivasi masyarakat untuk menyiapkan diri memberikan layanan yang lebih baik 

kepada wisatawan berupa kebutuhan fisik maupun non fisik. Hal ini tercermin dari hasil 

angket mengenai layanan masyarakat terhadap wisatawan yang tertera pada tabel 3 di 

bawah ini. 

Tabel 3. Layanan Masyarakat 

No Keterangan Baik % Cukup % Kurang % 
1 Layanan Petugas loket 32 91,4 3 8,6 0 0 
2 Layanan penjaja/warung 30 85,7 5 14,3 0 0 
3 Kenyamanan 34 97,1 1 2,9 0 0 
4 Kebersihan 33 94,3 2 5,7 0 0 
5 Keindahan 35 100 0 0 0 0 
6 Keamanan 31 88,6 4 11,4 0 0 
7 Sikap masyarakat 34 97,1 1 2,9 0 0 
8 Perhatian masyarakat 30 85,7 5 14,3 0 0 
9 Keramahan masyarakat 32 91,4 3 8,6 0 0 
10 Kesiapan membantu 33 94,3 2 5,7 0 0 
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan oleh 

masyarakat sudah baik. Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap wisatawan 

adalah tamu yang harus dihormati, dihargai, dilayani menggunakan sikap pelayanan 

yang berbasis kearifan lokal. 

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT CETO  

Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat Ceto, antara lain berupa: nilai, 

norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan khusus. Oleh 

karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya 

masyarakat maka fungsinya menjadi bermacam-macam. Dalam masyarakat Ceto 

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 mereka 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 

lugur sehingga secara segera 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 komunitas tersebut 

sehingga masyarakat tidak mudah goyah.   

Ruwatan merupakan bentuk budaya masyarakat Ceto digunakan sebagai 

embrio mengelola kawasan wisata candi warisan leluhur. Selain ruwatan, ada 

beberapa bentuk budaya lain yang juga berkontribusi dalam pengelolaan kawasan 

candi, yakni: tirakatan, dawuhan, Suran, kerja bakti, ronda, dan berkesenian.  

Upacara ruwatan biasanya disertai pergelaran wayang yang sarat dengan 

pesan dan amanat yang mengandung nilai-nilai luhur yang disampaikan secara 

simbolik dan metaforik serta dalam bentuk penyajian yang serba estetis. Pesan 

dan amanat itu merupakan hasil penghayatan para leluhur dalam hidup 

bermasyarakat serta perhubungan dengan alam yang menjadi lingkungannya. 
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Hasil penghayatan itu telah terkaji sepanjang masa sehingga dapat dijadikan 

acuan bagi generasi berikutnya untuk mengatur hidupnya dalam tata pergaulan 

masyarakat dan lingkungannya agar merasa tenteram, aman, selamat, dan 

sejahtera. 

Dalam kehidupan masyarakat dusun Ceto, ruwatan juga dianggap sebagai  

peninggalan yang paling tua. Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep ruwatan 

dilaksanakan menurut keyakinan, menggunakan media bahasa Jawa 

dikolaborasikan dengan agama Hindu yang dianut mayoritas masyarakat dusun. 

Inti ruwatan adalah penghormatan terhadap Sang Hyang Widi. Masyarakat 

mengetahui dan memahami ilmu meruwat dari leluhur dan masih dilestarikan 

sampai sekarang. Hari pelaksanaan ruwatan dipilih Selasa Kliwon karena 

merupakan hari lahir Eyang Krincing Wesi, leluhur masyarakat Ceto. Jika 

masyarakat tidak melaksanakan ruwatan maka akan ada resiko yang terjadi seprti 

sakit-sakitan, panen tidak melimpah, pekerjaan terhambat, dan sebagainya. 

Upacara ruwatan dusun Ceto dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat dan 

berbagai agama diijinkan untuk terlibat. Berbagai doa yang dipanjatkan, dari 

agama apapun pada intinya satu tujuan. Masyarakat Ceto berpendapat bahwa 

orang Jawa sangat percaya pada “kekuatan lain”, karena itu upacara ruwatan 

sangat diperlukan.  

Fungsi ruwatan bagi masyarakat Ceto adalah penyakralan terhadap sesuatu 

baik benda, waktu, tempat; penyelamatan; pelestarian; ritual, pemeliharaan, 

menjaga potensi dan daya tarik wisata, meningkatkan pendapatan (ekonomi), dan 

pelestarian lingkungan. 

Seperti masyarakat Jawa lainnya, warga masyarakat dusun Ceto juga masih 

mempertahankan upacara/tradisi ruwahan. Ruwahan merupakan tradisi 

kebudayaan Jawa untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia, seperti 

orang tua, kakek, nenek, tokoh pendiri kampung,  dan lainnya. Tradisi ini 

dilakukan mulai pertengahan bulan Ruwah  (bulan ke-8 dalam kalender Jawa atau 

bersamaan dengan Sya'ban  dalam kalender Hijriah). Tradisi ruwahan dusun Ceto 

dilaksanakan secara bersama-sama dan dipusatkan di area pemakaman dusun. 

Prosesi bermula di rumah kepala dusun. Masing-masing kepala keluarga 
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membawa seperangkat sesaji berupa nasi liwet, panggang ayam, lauk pauk, 

bunga, rokok, kemudian berkumpul di rumah Kadus. Dari sana, para warga 

berjalan beriringan menuju area pemakaman. Orang tua, anak-anak sangat 

antusias mengikuti upacara ruwahan. Sesampainya di pemakaman, warga 

menggelar tikar di sekitar cungkup untuk memanjatkan doa menurut agama 

masing-masing. Setelah itu dilakukan tabur bunga kepada leluhur masing-masing 

keluarga. Setelah selesai, warga membuka sesaji dan seluruh anggota keluarga 

makan bersama di area pemakaman.  

Upacara Dawuhan merupakan bentuk penghormatan kepada Dewa Air dan 

ungkapan syukur. Upacara Dawuhan dilaksanakan dengan cara menelusuri 

saluran air di pusat sumber air puncak Lawu, kemudian rangkaian upacara 

dipusatkan di sendang Pundisari kawasan Puri Saraswati. Upacara Dawuhan 

diselenggarakan setiap enam bulan sekali pada hari Sabtu Kliwon dengan cara 

kondangan. Melalui upacara Dawuhan masyarakat Ceto ingin terus meruwat atau 

menyakralkan sumber mata air sebagai symbol kehidupan. Setiap tahun warga 

Ceto berharap kelancaran mata air dapat mengaliri lading mereka dan mencukupi 

kebutuhan kesehariannya. 

Upacara adat dawuhan juga ditujukan untuk menghormati atau bersyukur 

kepada Mbah Cikal Bakal yaitu leluhur yang dipercaya sebagai pemberi air bagi 

kehidupan warga dusun Ceto. Dana untuk upacara adat dawuhan biasanya berasal 

dari swadaya masyarakat. Dalam kepercayaannya, masyarakat pantang meminta 

bantuan dari pemerintah, akan tetapi kalau pemerintah/pihak-pihak yang lain ingin 

memberi bantuan, mereka tidak boleh menolak.  

Satu Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Sura atau Suro, 

bertepatan dengan 1 Muharam dalam kalender hijriyah. Peringatan satu suro di 

dusun Ceto biasanya diperingati pada malam hari setelah pukul 18.00 pada hari 

sebelum tanggal satu dan biasanya disebut malam satu suro. Hal ini memiliki arti 

pergantian hari Jawa yang dimulai pada saat matahari terbenam dari hari 

sebelumnya, bukan pada tengah malam. 

Satu Suro memiliki banyak pandangan dalam masyarakat Jawa, hari ini 

dianggap keramat terlebih bila jatuh pada jumat legi. Pada malam Suro, tradisi 
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menyambut Tahun Baru Jawa diperingati masyarakat Ceto dengan cara 

berkumpul di rumah kepala dusun semalam suntuk untuk melakukan tirakatan.  

Manusia Jawa (tiyang Jawi) pada umumnya rela/mau dengan sengaja, 

menempuh kesukaran dan ketidaknyamanan untuk maksud-maksud ritual dalam 

budaya ritual keagamaan, yang berakar dari pikiran bahwa usaha-usaha seperti itu 

dapat membuat orang teguh imannya dan mampu mengatasi kesukaran-kesukaran, 

kesedihan dan kekecewaan dalam hidupnya. Seseorang bisa menjadi lebih tekun, 

dan terutama bahwa orang yang telah melakukan usaha semacam itu kelak akan 

mendapatkan pahala.Tirakat kadang-kadang dijalankan dengan berpantang makan 

selain nasi putih saja (Mutih) pada hari senin dan kamis, dengan jalan berpuasa 

pada bulan puasa (Siyam) ada terkadang juga berpuasa selama beberapa hari 

(Nglowong) menjelang hari-hari besar Islam, seperti pada Bakda Besar (Bulan 

pertama menurut perhitungan orang Jawa), yaitu bulan Sura. Orang Jawa juga 

mempunyai adat untuk hanya makan sedikit sekali (tidak lebih daripada yang 

dapat dikepal dengan satu tangan) ngepel, untuk jatah makannya selama satu atau 

dua hari, atau adat untuk berpuasa dan menyendiri dalam suatu ruangan 

(ngebleng), bahkan ada juga yang melakukannya di dalam suatu ruangan yang 

gelap pekat, yang tidak dapat ditembus oleh sinar cahaya (patigeni).   

Tirakat dapat juga dijalankan pada saat-saat khusus, misalnya pada waktu 

orang menghadapi suatu tugas berat, waktu mengalami krisis dalam keluarga, 

jabatan, atau dalam hubungan dengan orang lain, tetapi dapat juga pada waktu 

suatu masyarakat atau negara berada dalam suatu masa bahaya, pada waktu 

terkena bencana alam, epidemi dan sebagianya. Dalam keadaan seperti itu 

melakukan tirakat dapat dianggap sebagai tanda rasa prihatin yang dianggap perlu 

oleh orang Jawa bila seseorang berada dalam keadaan bahaya.  

Upacara ruwatan dan tirakatan merupakan ungkapan hasil penghayatan hidup 

bermasyarakat beserta lingkungan alamnya yang dialami para leluhur serta dikaji dari 

masa ke masa. Ruwatan dan tirakatan menjadi sarana pendidikan yang mengajarkan nilai-

nilai kehidupan yang hakiki dan menjadi bekal hidup untuk mencapai ketentraman, 

keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan.  
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Baik ruwatan maupun tirakat memiliki makna yang dalam bagi masyarakat 

dusun Ceto yaitu sebagai upaya manusia bertanggungjawab melestarikan 

lingkungan alam, membina kerukunan, meningkatkan kuantitas dan kualitas 

panen. Saat ditanyakan apakah para wisatawan yang berkunjung ke kawasan candi 

juga perlu diruwat dan ditirakatkan, jawaban masyarakat ternyata tidak perlu. 

Meski jawaban tersebut mengandung konsep yang sangat simbolis, dalam realitas 

kehidupan sehari-hari, segala upaya meruwat dan tirakat yang sering dilaksanakan 

masyarakat Ceto dapat dimaknai berbeda. Artinya, meski tidak menyebutkan kata 

“wisatawan”, masyarakat Ceto secara tidak langsung telah mendoakan wisatawan. 

Hal ini dapat diamati dalam konsep bersih desa yang dilakukan setiap tahun. 

Meski tidak ada doa-doa khusus untuk wisatawan candi, ungkapan doa dalam 

ruwatan dusun dapat dimaknai sebagai upaya penyelamatan warga dusun beserta 

para tamu dusun Ceto. 

Wisatawan memang dianggap sudah memiliki kepercayaan dan agama 

masing-masing sehingga tidak perlu didoakan atau ditirakatkan secara khusus. 

Maka ruwatan dusun cenderung memiliki kedalaman makna yang cakupannya 

sangat luas. Maka warga Ceto hanya mengharapkan, wisatawan berdoa sendiri 

sebelum melakukan perjalanan wisata, serta menjaga sikap selama berada di 

kawasan wisata. Bagi masyarakat, untuk menjaga kedamaian dan kelestarian 

candi, mereka cukup mendoakan (tirakat) terhadap kondisi alam supaya tetap 

aman dan lestari. 

Seorang juru kunci candi Ceto sering melakukan ritual membersihkan 

kawasan candi dengan cara menyiram air dan bunga setaman di bagian candi yang 

ada relief Sudamala. Menurutnya hal ini perlu dilakukan supaya seluruh 

pengunjung tetap aman selama berada di kawasan candi.  

PENGELOLAAN KAWASAN WISATA CANDI  

Keterlibatan penduduk dusun Ceto dalam mengelola pariwisata di kawasan 

candi Ceto cukup 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, 
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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 

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 Ceto, 

konsep ruwatan ini termasuk unsur kepercayaan dan ketaatan yang tinggi kepada 

sang pemberi hidup.  

Fenomena ruwatan dalam kearifan lokal masyarakat Ceto sangat tegas 

menunjukkan sebuah nilai luhur yang ditunjukkan dalam komitmen masyarakat 

untuk merawat dengan sungguh-sungguh situs candi yang diwarisi dari 

leluhurnya. Tujuan pemeliharaan serta ruwatan itu ditegaskan oleh pemangku 

agama adalah untuk menciptakan harmoni kehidupan. Jika kawasan candi secara 

kontinyu diruwat maka otomatis aura magis akan tetap terpelihara. Jika aura 

magis sangat kental, maka perilaku manusia tentu akan senantiasa terjaga untuk 

tidak bersifat negatif.  

Pemangku agama Hindu Ceto mengaku pernah diingatkan oleh juru pelihara 

(Jupel) candi Ceto yang mendapat wangsit (kedhawuhan) supaya segera kembali 

melakukan tirakatan mendoakan kawasan candi Ceto. Meskipun dirinya 

merupakan seorang pemangku agama, namun hal itu diterimanya peringatan sang 
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pencipta dengan sukarela meskipun melalui sang juru kunci dan kemudian ia 

melakukan ritual menggunakan hari-hari khusus yang diatur dalam kepercayaan 

Hindu serta kejawen. Dalam kasus seperti ini, pemangku agama merasa bahwa 

dalam menjaga keamanan dan kelestarian candi, seseorang harus bekerjasama 

dengan rekan lain supaya bisa saling mengisi. 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. 

PENGELOLAAN KAWASAN CANDI CETO BERBASIS RUWATAN  

Keberadaan candi Ceto sebagai warisan leluhur telah banyak dikenal 

wisatawan, khususnya wisatawan religi dari pulau Bali. Pemanfaatan candi Ceto 

sejak dahulu hingga kini tidak berubah, yaitu sebagai tempat pemujaan (Living 

Monument). Untuk memenuhi tuntutan jaman, peran serta pemerintah, swasta, dan 

masyarakat perlu ditingkatkan dan disinergikan dari waktu ke waktu. Karena itu 

pengelolaan kawasan candi Ceto yang baik dan berkualitas sangat menentukan 

hasil-hasil yang diharapkan (Chafid Fandeli, ed, 2001: 229)  

Pengelolaan kawasan candi Ceto tidak dapat dilakukan sendiri oleh 

masyarakat setempat, melainkan perlu pendampingan secara berkualitas dan 

berkelanjutan (Yayasan Kehati, 2011:15) Selama ini pengelolaan memang sudah 

berjalan baik, tetapi masing-masing komponen bergerak sendiri dan belum ada 

rumusan yang bermuatan sinergitas diantaranya. Padahal, jika konsep ruwatan ini 

dijalankan oleh seluruh komponen penggerak wisata, maka akan memberikan 

dampak yang signifikan bagi Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta. Secara khusus, 

pelestarian cagar budaya lebih terjamin kelestariannya dan ekonomi masyarakat 

lebih sejahtera karena dapat mengembangkan potensinya di bidang pariwisata. 

Dalam hal ini perlu komitmen seluruh komponen penggerak wisata untuk 

menindaklanjuti program pengelolaan yang berbasis kearifan lokal masyarakat 

kawasan candi Ceto. 

Prinsipnya, tujuan pengelolaan sumberdaya budaya mencakup tiga hal yaitu: 
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a. Mempertahankan keanekaragaman warisan budaya. Hal ini dilakukan 

dengan cara memetakan kegiatan pelestarian warisan budaya, baik yang 

mewakili zaman, gaya seni wilayah maupun identitas budaya. 

b. Menjadikan warisan budaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai 

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

c. Menangani konflik dan kompetisi dalam pemanfaatan warisan budaya atau 

suatu kawasan yang mengandung warisan budaya (Supratikno dan Hamdi, 

2011: 3). 

Dalam rangka merealisasikan program pengelolaan berbasis kearifan lokal 

(ruwatan) maka semua komponen penggerak wisata kawasan candi Ceto perlu 

bertemu untuk mensinergikan konsep pengelolaan bersama. Hal mendasar 

yang perlu disiapkan adalah kesepatakan di antara masing-masing komponen 

untuk menyiapkan aturan pengelolaan bertujuan untuk: 

a. Mengatur penyelenggaraan konsevasi alam dan budaya berbasis 

ruwatan/tirakatan di kawasan situs untuk kepentingan bersama. 

b. Menekan terjadinya konflik kepentingan dalam mengelola sumber daya 

alam dan situs yang kemungkinan bisa terjadi antara pemerintah, swasta, 

dan masyarakat.  

c. Menekan terjadinya persaingan yang dapat menciptakan dampak negatif di 

kalangan pengelola situs/candi. 

d. Menjalin sinergi di antara pengelola, yaitu Pemerintah atau Masyarakat. 

KESIMPULAN 

Pengelolaan kawasan candi Ceto berbasis kearifan lokal (ruwatan) sudah 

lama dilakukan masyarakat. Tetapi, unsur kekuatan lokal ini belum dijadikan 

roh/semangat dalam mengelola kawasan candi Ceto secara bersama (bersinergi). 

Khususnya masyarakat sendiri belum menyadari bahwa ritual yang mereka 

lakukan hingga kini memiliki daya kekuatan yang sangat besar untuk menopang, 

menjaga, dan melestarikan kawasan candi Ceto. 

Persoalan lain adalah minimnya daya dukung dari pemerintah terkait dalam 

memanfaakan potensi masyarakat dusun Ceto sebagai embrio merespons dan 

menggerakkan laju perkembangan kepariwisataan di Indonesia. Perhatian 
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pemerintah daerah masih terpusat pada obyek wisata lain. Padalah, jika kawasan 

candi Ceto dieksplorasi dan dikelola dengan kualitas baik, akan memberikan 

kontribusi tinggi di sektor ekonomi masyarakat. Tingginya tingkat kunjungan 

wisatawan tiga tahun terakhir sudah memberikan deskripsi nyata bahwa potensi 

pariwisata menawarkan peluang yang menakjubkan untuk dikembangkan. 
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