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A. Pendahuluan
Seluruh wilayah pedesaan memiliki latar belakang sejarah masing-masing. Sejarah
tersebut lambat laun dapat menghilang apabila tidak terekam dengan baik. Beberapa
desa mungkin telah menuangkan sejarahnya secara tertulis, namun banyak yang
terekam melalui tradisi lisan. Para pelaku sejarah akan semakin berkurang, dan cerita
sejarah desa apabila tidak diceritakan pada generasi selanjutnya akan hilang. Selain
itu, terdapat juga desa yang wilayahnya memiliki tinggalan bendawi berupa Cagar
Budaya atau Obyek Diduga Cagar Budaya. Tinggalan tersebut seringkali berupa
tinggalan lepas yang belum dapat diamankan oleh pihak berwenang, sehingga
kondisinya tidak aman. Tinggalan sejarah yang berupa benda maupun tradisi lisan dan
takbenda di wilayah desa merupakan warisan budaya yang wajib dilestarikan.
Ada kecenderungan semakin berkurangnya perhatian generasi muda akan
tinggalan sejarah di desanya, dan mulai menghilangnya para penutur dan pelaku
sejarah memberikan ancaman bagi kelangsungan budaya desa. Terjaganya sejarah
desa dapat menjadi pendorong rasa nasionalisme warganya. Rasa memiliki terhadap
warisan budaya di desa dapat memberikan sugesti bagi warga untuk saling melindungi
warisan budaya tersebut supaya tetap lestari. Ini merupakan bentuk awal upaya
pelindungan dari komunitas tempat di mana warisan budaya tersebut berada.
B. Isi
Museum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun
2015

merupakan

lembaga

yang

berfungsi

melindungi,

mengembangkan,

memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Berdasarkan
ICOM (International Council of Museum) dalam General Assembly ke-22 di Vienna,
Austria 2007, mendefinisikan museum sebagai lembaga nirlaba dan permanen yang
melayani masyarakat dan pembangunan, terbuka untuk umum, bertugas untuk
memelihara, meneliti, mengomunikasikan, dan memamerkan warisan benda dan
takbenda manusia untuk kepentingan edukasi, pembelajaran, dan kesenangan. Definisi
tersebut terus berkembang, dalam Defining the museum in the 21st century: the
ICOFOM (International Committee for Museology) symposia and meetings, terdapat
berbagai sudut pandang baru mengenai museum. Sudut pandang baru mengenai
museum saat ini lebih cenderung pada keterlibatan komunitas. Museum dapat

didirikan oleh komunitas dari masyarakat suatu wilayah tertentu, dengan tujuan
membangun inisiatif lokal. Museum komunitas dapat menjadi sarana pengetahuan
sejarah lokal dan informasi dari sebuah wilayah. Museum dapat berfungsi sebagai
ruang diskusi masyarakat lokal, serta fasilitas bagi masyarakat untuk berbagai ide
melalui pameran, kegiatan, dan berbagai bentuk partisipasi lainnya (Brown dan
Mairesse, 2018).
Pentingnya pendirian museum pada komunitas pedesaan di sini diambil dalam
keterkaitan terhadap pelindungan atau pewarisan budaya. Pertama, museum sebagai
ruang perekaman sejarah lokal, kedua sebagai penyimpanan tinggalan benda
bersejarah, dan ketiga museum sebagai fasilitas pembelajaran dan kreasi masyarakat.
Ketiga fungsi penting museum komunitas pedesaan tersebut terkait dengan
pembangunan karakter masyarakat yang berbudaya.
Contoh kecil yang dapat dipraktekkan, setiap desa dapat memanfaatkan ruangan
pada balai desanya untuk menyimpan tinggalan sejarah yang ditemukan di wilayah
desa tersebut sebagai museum sederhana, mengingat masih banyak tinggalan sejarah
bersifat lepas di wilayah pedesaan yang tidak seluruhnya tertampung di Balai
Pelestarian Cagar Budaya (Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang mengurusi bidang pelestarian Cagar Budaya) karena adanya
keterbatasan tempat penyimpanan. Ruangan yang ada dapat dipasang poster atau
bentuk informasi lainnya terkait dengan sejarah desa dan cerita-cerita lain dari desa
tersebut. Sejarah lisan dari desa juga dapat dituangkan dalam bentuk publikasi
sederhana menjadi semacam buku atau booklet. Selain itu dapat juga diberikan fasilitas
membaca seperti ruang perpustakaan lengkap dengan buku-buku, rak, meja, kursi, dan
sambungan internet. Warga atau pengunjung dapat memanfaatkan dengan langsung
fasilitas tersebut, dan dapat mengetahui informasi sejarah mengenai desanya. Setiap
periode tertentu dapat dilakukan kegiatan kreatif dari warga desa sebagai peringatan
acara tertentu atau promosi museumnya.
C. Kesimpulan
Pelindungan kebudayaan oleh masyarakat seperti yang diamanatkan di Undangundang Cagar Budaya dan Undang-undang Obyek Pemajuan Kebudayaan dapat
diselenggarakan dengan bentuk sederhana seperti dengan pendirian museum
komunitas tersebut. Hal ini dikarenakan, masyarakat merupakan benteng perlindungan
awal dari warisan budaya yang ada di setiap desa. Kesadaran terhadap warisan budaya
dari tingkat komunitas merupakan upaya awal terhadap pelindungannya. Pewarisan
budaya oleh masyarakat dapat mendorong kreativitas masyarakat untuk tujuan
pembangunan berkelanjutan dengan rasa nasionalisme.
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