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ABSTRAK 

Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pelestarian Benda Cagar Budaya 
(BCB) adalah salah satu indikasi bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 

Tentang  Peletarian  BCB  belum  memasyarakat.  Sehingga,  mensosialisasikan 

undang-undang  tersebut  pada  masyarakat  di  sekitar  Situs  Glingseran  guna 

meningkatkan  partisipasi  adalah  penting.  Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam 

pelaksanaan PKMM ini adalah: (1) untuk menyelamatkan dan melestarikan BCB 

yang   ada   di   wilayah   Desa   Glingseran,   Kecamatan   Wringin,   Kabupaten 

Bondowoso,   sebagai   salah   satu   bukti   otentik   sejarah   dengan   melibatkan 

masyarakat setempat secara aktif, (2) untuk memberi  penyuluhan tentang arti 

penting BCB kepada masyarakat dan aparat pemerintah di Desa  Glingseran, 

Kecamatan  Wringin,  Kabupaten  Bondowoso,  agar  tercipta  kepedulian  atas 

benda-benda tersebut, dan (3) untuk memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1992. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKMM ini adalah ceramah, 

tanya jawab, dan praktik lapang, yang diikuti oleh 10 orang yang mewakili para 

pemuda, pemilik tanah  dimana BCB berada, tokoh masyarakat, dan perangkat 

Desa Glingseran. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah: (1) masyarakat di Desa 

Glingseran dapat mengetahui, mengenal, dan memahami bahwa pemerintah telah 

memberlakukan undang-undang tentang pelestarian BCB,  (2) Situs Glingseran 

dan beberapa BCB menjadi lebih bersih, (3) dengan dipasangnya papan penanda 

BCB, papan peringatan, dan papan penunjuk arah situs, diharapkan pengunjung 

akan ikut berpartisipasi dalam pelestarian situs. 

 
Kata kunci:  Benda  Cagar  Budaya,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1992, 

partisipasi masyarakat. 

 
PENDAHULUAN 

Situs Glingseran adalah salah satu lokasi yang mengandung BCB terbanyak 

di Kabupaten Bondowoso (lihat: Tabel 1). Situs ini terletak di Desa Glingseran, 

Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Lokasi situs ini dapat dicapai secara 

mudah dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, 

karena didukung dengan kondisi jalan yang telah diaspal. 

Pada lokasi Situs Glingseran tersebut  banyak terdapat  peninggalan 

purbakala berupa Sarkopagus (Batu Kendang/Pandusa), Batu Kenong, Dolmen 

(Batu Pintu), dan  Batu   Lumbung.  Dapat dikatakan  bahwa benda-benda 

peninggalan purbakala tersebut dalam kondisi yang tidak terawat. Menurut hasil 

registrasi yang dilakukan  Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BPPP) pada 

tahun 2003, hanya 9 dari 46 artefak yang ada di kompleks situs yang masih utuh. 

Sisanya selain ditumbuhi lumut dan jamur pada permukaannya juga banyak yang 

rusak,  baik  oleh  alam  maupun  pihak  yang  tidak   bertanggung  jawab  (Tim 
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Pelaksana,  2003:   3-23).   Sebagai   gambaran   kondisi   artefak   tersebut,   lihat 

Gambar 1. 
 

Tabel 1. 
 

Daftar Benda Cagar Budaya di Kabupaten Bondowoso Tahun 2004  

NO NAMA KECAMATAN JUMLAH BCB 
1 Bondowoso 33 
2 Tenggarang 22 
3 Tegalampel 38 
4 Curahdami 28 
5 Wringin 87 
6 Tamanan 10 
7 Maesan 76 
8 Grujugan 173 
9 Pujer 76 
10 Wonosari 42 
11 Tapen 5 
12 Sukosari 30 
13 Tlogosari 23 
14 Prajekan 27 
15 Klabang 26 
16 Cerme 13 
17 Pakem 1 
18 Binakal 1 
19 Sempol 2 
20 Sumberwringin 8 

 JUMLAH 721 
Sumber: Sie Kebudayaan Dinas Pendidikan Nasional Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 

 

Keamanan  artefak-artefak  itu  juga  tidak  terjamin.  Artinya,  setiap  waktu 

orang-orang   yang   menghendaki   dapat   mengambil,   menyingkirkan,   bahkan 

memperjualbelikannya  dengan  mudah. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa 

ada sekian persoalan yang saling  berkaitan antara pemerintah dan masyarakat, 

sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Pelestarian BCB tidak 

tersosialisasi untuk selanjutnya dapat diterapkan dengan baik. 

BCB seperti yang terdapat di Situs Glingseran sebenarnya memiliki nilai 

yang  sangat   penting,  baik  secara  historis,  sosial,  maupun  kultural.  Dengan 

perantara pusaka budaya (cultural heritage) yang merupakan akumulasi memori 

masa  lalu  tersebut  kita  dapat  menentukan  pilihan  putusan  terbaik  pada  skup 

kekinian.  Urgensi  memori  kelampauan  terkonstruk  dengan  sangat  apik  ketika 

kesadaran menuntut agar kesalahan pilihan keputusan  pada situasi dan kondisi 

yang  sama  tidak  terulang  untuk  yang  kedua  kalinya.  Deskripsi  analitis  masa 

lampau  dipandang  perlu  untuk  meneropong  segi  positif  dan  manfaat  sebagai 

landasan untuk menentukan pilihan kekinian dan merancang masa depan secara 

tepat dan mapan. 

BCB merupakan sumber sejarah yang otentik dan kredibel. Dari benda- 

benda  tersebut  dapat  ditelusuri  latar  belakang  sejarah  masyarakat,  utamanya 

masyarakat Kabupaten Bondowoso dan sekitarnya. Penelusuran ini penting untuk 

paling tidak menimbulkan ingatan kolektif atas latar belakang historis masyarakat 

itu sendiri. 
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Gambar 1.  Kondisi Sarkopagus yang Ditumbuhi Pohon di Antara Kedua Pecahannya. 

 

Tidak sesederhana itu, pelestarian BCB ini sesungguhnya juga menyangkut 

tentang   masalah  pewarisan  budaya,  masalah  pembentukan  watak  (character 

building) pribadi  seseorang pada khususnya, memelihara serta meneguhkan jati 
diri bangsa pada umumnya, dan memajukan kebudayaan nasional. Artinya, tanpa 

pengetahuan  yang  utuh  atas  latar  belakang   sejarahnya,  suatu  bangsa  akan 

mengalami kebimbangan dalam orientasinya. Sungguh, bahwa masalah 
pelestarian   BCB   ini   adalah   hal   yang   sangat   kompleks   dan   urgen   bagi 

pembangunan negara bangsa, kini dan esok. 

Dalam kaitannya dengan Situs Glingseran misalnya, hasil registrasi BPPP 

Jawa   Timur   menunjukkan   kesimpulan   bahwa   tinggalan   megalitik   tersebut 

didirikan nenek moyang di  daerah perbukitan dengan berlatar belakang magis 

religius.   Lokasi-lokasi   yang   mengandung   temuan   sarkopagus   dan   dolmen 

merupakan lokasi pekuburan. Di sekitar lokasi itu biasanya terdapat temuan batu 

kenong  yang  dulunya  berfungsi  sebagai  umpak  bangunan  panggung   untuk 

pemujaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat pendukung 

budaya  megalitikum di lokasi penemuan tersebut adalah masyarakat yang besar 

dan telah memiliki tata kehidupan yang kompleks dan maju, termasuk kehidupan 

religiusnya (Ibid., 90-91). 

Akan tetapi sangat disayangkan, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa 

ternyata  nilai-nilai penting yang dikandung BCB di Desa  Glingseran tersebut 

tidak sepenuhnya tersentuh oleh kesadaran pikir masyarakat di sekitarnya, bahkan 

oleh aparat pemerintah setempat. 

Adalah menjadi tanggung jawab segenap masyarakat untuk melestarikan 

BCB yang  sarat manfaat tersebut. Masyarakat yang diharapkan paling berperan 

tentu saja adalah  masyarakat sekitar situs. Merekalah yang terdekat, sehingga 

yang  paling  terkait  dengan  keberadaan  BCB  tersebut,  baik  yang  menyangkut 

keamanan, kebersihan, maupun  kelestariannya. Lokasi yang berdekatan paling 

tidak akan menimbulkan efektifitas dan efisiensi pelestarian terjaga. 

Akan tetapi, bagaimana pelestarian tersebut dapat terlaksana dengan baik 

apabila penduduk setempat bahkan aparat pemerintah tidak mengetahui bahwa di 

sekitarnya  terdapat  BCB  yang  sangat  bernilai?  Belum  lagi  pemahaman  atas 

keberadaan undang-undang tentang  BCB yang sangat minim, bahkan tidak ada. 

Agar  tidak  terjadi  pelanggaran  atau  hal-hal   yang   tidak  diinginkan,  maka 

pelestarian tersebut harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan 

menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah setempat. 
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Berdasarkan  situasi  dan  kondisi  obyektif  di  lapangan  tersebut,  maka 

Program  Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat (PKMM) yang 

berjudul Upaya  Pelestarian Situs Glingseran Sebagai Sumber Sejarah dengan 

Meningkatkan   Partisipasi   Masyarakat   Sekitar   Situs   Berdasarkan   Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1992 dipandang  perlu dilaksanakan dan penting nilai 

manfaatnya. 

Kondisi masyarakat dan aparatur pemerintah di Desa Glingseran Kecamatan 

Wringin  Kabupaten Bondowoso yang tidak peduli terhadap keberadaan BCB di 

sekitarnya mengindikasikan bahwa mereka tidak mengetahui dan tidak memahami 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Pelestarian BCB. Oleh karena itu, 

permasalahan yang harus segera diatasi  adalah: (1) BCB yang ada di wilayah 

Desa Glingseran, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, sebagai salah satu 

bukti  otentik  sejarah  harus  diselamatkan  dan  dilestarikan  dengan  melibatkan 

masyarakat setempat secara aktif, (2) masyarakat dan aparat pemerintah di Desa 

Glingseran, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, harus diberi penyuluhan 

tentang arti penting BCB yang ada di sekitarnya untuk meningkatkan kepedulian 

atas benda-benda tersebut, dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 

harus segera dimasyarakatkan. 

Tujuan yang hendak dicapai dengan pelaksanaan PKMM ini adalah: (1) 

untuk  menyelamatkan  dan  melestarikan  BCB  yang  ada  di  wilayah  Desa 

Glingseran, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, sebagai salah satu bukti 

otentik sejarah dengan  melibatkan masyarakat setempat secara aktif, (2) untuk 

memberi penyuluhan tentang arti  penting BCB kepada masyarakat dan aparat 

pemerintah di Desa Glingseran, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, agar 

tercipta kepedulian atas benda-benda tersebut, dan (3)  untuk memasyarakatkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. 

Diharapkan pelaksanaan PKMM ini dapat memberikan beberapa nilai guna, 

yaitu:  (1)  masyarakat  dan  aparat  pemerintah  di  Desa  Glingseran,  Kecamatan 

Wringin, Kabupaten  Bondowoso, menyadari dan bersedia memperhatikan serta 

menyelamatkan  BCB  yang  ada  di   sekitarnya,  (2)  masyarakat  dan  aparat 

pemerintah  di  Desa  Glingseran,  Kecamatan  Wringin,  Kabupaten  Bondowoso, 

memahami secara benar bahwa BCB yang ada di sekitarnya memiliki arti penting 

bagi pembangunan multidimensional negara bangsa agar selanjutnya  kepedulian 

atas keberadaan benda-benda tersebut dapat tercipta, dan (3) memasyarakatnya 

Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1992  dan  dilaksanakan  serta  dipetuhi  oleh 

masyarakat. 

 
METODE PENELITIAN 

Habib Mustopo (2003: 5-6) mengemukakan bahwa dalam rangka pelestarian 

BCB  perlu  dilakukan  beberapa  hal,  yaitu:  (1)  upaya  pelestarian  BCB  harus 

merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan peraturan pemerintah 

sebagai pelengkapnya, agar tindakan pelestarian tersebut dapat mencapai sasaran 

dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara   ilmiah  dan  hukum,  (2)  mewadahi 

terciptanya   jaringan   individu   atau   kelompok   peduli   kelestarian   BCB,   (3) 

mengedepankan upaya pelestarian di tingkat lokal, (4) meningkatkan  kesadaran 

bahwa  pelestarian  BCB  adalah  kewajiban  seluruh  masyarakat,  karena  pada 

hakikatnya BCB adalah produk budaya masyarakat, dan (5) bekerjasama dengan 

berbagai pihak  yang menaruh perhatian pada kelestarian BCB. Oleh sebab itu, 
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seluruh kegiatan PKMM di Desa Glingseran, Kecamatan Wringin, Kabupaten 

Bondowoso,  dalam rangka  pelestarian  BCB  harus  berpedoman  pada  Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1992. 

Karena adanya keterbatasan sumber daya, maka kegiatan PKMM ini pada 

dasarnya  lebih merupakan upaya untuk memunculkan kesadaran masyarakat di 

sekitar Situs Glingseran dalam melestarikan BCB yang secara umum terdiri dari 

dua kegiatan pokok, yaitu penyuluhan dan kegiatan lapang. Keduanya dilakukan 

pada  waktu  dan  tempat  yang  berbeda,  tetapi  tetap  merupakan  kegiatan  yang 

integral dan saling melengkapi. 

Secara  rinci  kerangka  pemecahan  masalah  dalam  hal  ini  adalah:  (1) 

mengadakan  penyuluhan  terhadap  aparat  pemerintah  dan  masyarakat  di  Desa 

Glingseran tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan arti penting BCB, 

(2)  memberi  contoh  kepada   masyarakat  supaya  lebih  memiliki  kepedulian 

terhadap  keberadaan  BCB,  (3)  memberi  contoh  kepada  masyarakat  menganai 

tindakan-tindakan yang perlu dilakukan terhadap BCB  sesuai dengan ketentuan 

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, dan (4) memberikan 

pengarahan   kepada   masyarakat   apabila   terjadi   perusakan,   pencurian,   atau 

penemuan BCB sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1992. 

Penyuluhan merupakan upaya untuk memberikan penerangan secara detail 

kepada masyarakat terkait mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan 

arti  penting  BCB.  Materi  yang  diberikan  dalam  penyuluhan  ini,  diantaranya 

adalah petunjuk mengenai tindakan  yang perlu dilakukan jika terjadi penemuan 

atau perusakan BCB. 
Selain mendapatkan materi, masyarakat dilibatkan dalam forum tanya-jawab 

untuk  mendiskusikan  pengalaman  mereka  berkaitan  dengan  keberadaan  BCB. 

Dengan  demikian,  diharapkan  mereka  lebih  mudah  memahami  materi  yang 

diberikan. 

Tim Pelaksana juga memberikan contoh kepada masyarakat, baik teoritis 

maupun  praksis, sekaligus mengajak masyarakat untuk mengaplikasikan dalam 

bentuk kegiatan membersihkan situs dan BCB. Untuk memberikan contoh kepada 

masyarakat  mengenai  tindakan-tindakan  yang  perlu  dilakukan  terhadap  BCB 

sesuai dengan ketentuan yang terdapat  dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1992, maka diadakan kegiatan lapang yang meliputi pembuatan papan penunjuk 

arah  situs,  pembuatan  papan  tanda  BCB,  dan  pembuatan  papan  peringatan. 

Dengan kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki kepedulian terhadap 

keberadaan BCB. 

Mengingat bahwa masyarakat yang diharapkan paling berperan dalam upaya 

perlindungan  dan  pemeliharaan  BCB  adalah  masyarakat  sekitar  situs,  karena 

kedekatan  dengan  lokasi  situs  paling  tidak  akan  menimbulkan  efektifitas  dan 

efisiensi pelestarian terjaga, maka khalayak sasaran PKMM ini adalah masyarakat 

Desa Glingseran, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso itu sendiri. Jumlah 

masyarakat yang dilibatkan secara aktif dalam kegiatan PKMM ini berjumlah 10 

orang yang mewakili kelompok-kelompok yang potensial dalam upaya pelestarian 

Situs  Glingseran.  Kesepuluh  orang  tersebut  terdiri  dari  para  pemuda,  pemilik 

tanah dimana BCB berada, tokoh masyarakat, dan perangkat Desa Glingseran. 

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKMM ini adalah metode ceramah, 

tanya jawab,  dan praktek lapang. Di luar kegiatan penyuluhan, Tim Pelaksana 
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tetap memberikan tambahan informasi. Hal ini dilakukan pada saat beristirahat 

atau saat kegiatan lapang berlangsung. 

Metode praktek lapang digunakan pada saat Tim Pelaksana dan masyarakat 

yang  terlibat  dalam kegiatan  melaksanakan  kegiatan  lapang  di  kawasan  Situs 

Glingseran pada tanggal 12  Desember 2005 pukul 07.00-17.00 WIB. Beberapa 

kegiatan yang merupakan aplikasi dari metode ini adalah kegiatan membersihkan 

situs,  pembuatan  papan  tanda  BCB,  pembuatan   penunjuk  arah  situs,  dan 

pembuatan papan peringatan. 

Evaluasi kegiatan  dilakukan:  (1)  secara  lisan  untuk  mengetahui  tingkat 

pemahaman  masyarakat terhadap nilai penting BCB dan (2) secara praktek dan 

peragaan untuk mengetahui tingkat ketrampilan masyarakat dalam 

memperlakukan   BCB.   Misalnya,   membersihkan   BCB   tanpa   menimbulkan 

kerusakan, dapat mengamankan BCB secara tepat sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. 

Sebelum  melaksanakan  kegiatan  PKMM,  Tim  Pelaksana  mengadakan 

observasi  secara komprehensif. Untuk melakukan observasi ini, Tim Pelaksana 

bekerja  sama  dengan  aparat  pemerintah  di  Desa  Glingseran.  Selain  itu,  Tim 

Pelaksana bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Daerah kabupaten Bondowoso 

dan  Dinas  Pendidikan  Nasional  Kabupaten   Bondowoso  untuk  memudahkan 

pendataan   BCB   yang   berada   di   Situs   Glingseran.   Data-data   ini   penting 

sehubungan  dengan  penentuan  BCB  yang  akan  dijadikan   percontohan   saat 

pelaksanaan kegiatan lapang. 

Tahap selanjutnya, Tim Pelaksana mulai menyiapkan materi yang 

dibutuhkan  lengkap  dengan  khalayak  sasaran.  Tim  Pelaksana  bekerja  sama 

dengan Kepala Desa Glingseran dan Koordinator Juru Pelihara Situs Glingseran 

untuk menentukan sepuluh orang yang akan diikutsertakan dalam penyuluhan dan 

kegiatan lapang. Kesepuluh orang tersebut adalah wakil dari para pemilik lahan, 

aparat  pemerintahan  desa,  tokoh  masyarakat,  dan  pemuda  setempat.  Dengan 

demikian  diharapkan  materi  yang  diberikan  pada  saat   penyuluhan  maupun 

pelaksanaan  kegiatan  lapang  dapat  ditransformasikan  kepada  seluruh  lapisan 

masyarakat di Desa Glingseran. 

BCB  di  Situs  Glingseran  yang  ditetapkan  sebagai  percontohan  adalah 

sarkopagus  yang paling besar dan dalam keadaan terawat. BCB yang dimaksud 

adalah   BCB   yang   sebelumnya   pernah   dijadikan   percontohan   oleh   Suaka 

Peninggalan  Sejarah  dan  Purbakala  (SPSP)  Jawa  Timur.  Hal  ini  dibuktikan 

dengan bahwa BCB ini adalah satu-satunya BCB yang lahannya telah dibebaskan 

dan sekaligus dipagari oleh instansi tersebut. 

Kesiapan  materi   dan   khalayak   sasaran   segera   ditindaklanjuti   dengan 

pelaksanaan penyuluhan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan arti 

penting BCB serta kegiatan  lapang yang meliputi pembersihan BCB dan Situs 

Glingseran, pemasangan papan penanda BCB, pemasangan papan peringatan, dan 

pemasangan papan penunjuk arah situs. 

Seluruh  rangkaian  kegiatan  PKMM  ini  diakhiri  dengan  diadakannya 

evaluasi  dan pelaporan  kegiatan. Evaluasi  dilakukan secara lisan  untuk 

mengetahui  tingkat  pemahaman  masyarakat  terhadap  nilai  penting  BCB  dan 

secara praktek  untuk mengetahui  tingkat ketrampilan  masyarakat dalam 

memperlakukan BCB. 



PKMM-1-9-7  
 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penyuluhan oleh Tim Pelaksana dilaksanakan di rumah Koordinator Juru 

Pelihara Situs Glingseran pada tanggal 11 Desember 2005 pukul 19.00 WIB. 

Dengan  adanya penyuluhan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan 

arti penting BCB,  masyarakat di Desa Glingseran yang mengikuti kegiatan ini 

dapat mengetahui, mengenal, dan memahami bahwa pemerintah telah menetapkan 

perangkat  hukum yang  mengatur  tentang  pelestarian  BCB.  Dengan  demikian, 

masyarakat sadar bahwa mereka tidak lagi dapat memperlakukan BCB 

sekehendak mereka sendiri. Pelaksanaan  penyuluhan tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 2. 
 

 
 

Gambar 2. Peserta Penyuluhan PKMM di Desa Glingseran, Kecamatan Wringin, Kabupaten 

Bondowoso. 

 

Meskipun  penyuluhan  ini  hanya  diikuti  oleh  10  orang  sebagaimana 

direncanakan,  tetapi hal itu tidak mengurangi antusiasme masyarakat. Terbukti 

bahwa kesepuluh peserta yang merupakan wakil dari pemilik tanah, pemuda, dan 

tokoh masyarakat ini  kerap mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan 

pelestarian BCB. Selain bahwa Tim Pelaksana berupaya mengkorelasikan materi 

yang  diberikan  dengan  pengalaman  keseharian  masyarakat  yang  berhubungan 

dengan BCB, keberhasilan penyuluhan ini tidak lepas dari kepedulian masyarakat 

terhadap  BCB  itu  sendiri.  Dengan  adanya  kepedulian  tersebut,  kesepahaman 

antara   Tim   Pelaksana   dan   masyarakat   mengenai   tujuan   dilaksanakannnya 

penyuluhan berikut materi yang disampaikan dapat cepat terjalin. 

Selain penyuluhan yang secara formal diadakan oleh Tim Pelaksana pada 

malam   menjelang  diadakannya  kegiatan  lapang,  di  rumah  Bapak  Madlis, 

Koordinator  Juru  Pelihara  Situs  Glingseran,  Tim  Pelaksana  juga  memberikan 

informasi tentang Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1992 atau pelestarian BCB 

pada saat berkumpul dan berbincang-bincang santai dengan masyarakat setempat. 

Perbincangan tersebut misalnya dilakukan oleh Tim Pelaksana saat  minum kopi 

atau makan bersama masyarakat setempat. 

Hal itu dilakukan untuk menjalin keakraban dengan masyarakat setempat, 

sehingga memudahkan komunikasi. Terbukti bahwa dengan adanya perbincangan 

santai  tapai  mengena  tersebut,  masyarakat  lebih  mudah  menerima  informasi. 

Masyarakat juga lebih leluasa dalam  mengajukan pertanyaan atau mencurahkan 

permasalahan mengenai Situs Glingseran tersebut, karena adanya kedekatan jarak 

antara Tim Pelaksana dan masyarakat setempat telah terjalin. 



PKMM-1-9-8  
 
 
 

Kegiatan lapang  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  keesokan  pagi  setelah 
diadakannya  penyuluhan  pada  malam  sebelumnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari 

adanya   beberapa   masyarakat   yang   ikut   berperan   serta,   meskipun   mereka 

sebenarnya bukan termasuk kesepuh orang yang mengikuti kegiatan penyuluhan. 

Spontanitas   masyarakat   dalam   bergotong-royong   ini   memang   belum   bisa 

mengindikasikan bahwa mereka telah menyadari  benar arti penting BCB bagi 

kelangsungan   sejarah   masyarakat   yang   lebih   luas,   karena   gotong   royong 

sebenarnya telah menjadi salah satu etos untuk membangun keselarasan sosial 

pada masyarakat Jawa pada khususnya dan masyarakat bercorak agraris pada 

umumnya. Selain itu, rentang waktu antara diadakannya kegiatan penyuluhan oleh 

Tim Pelaksana dan pelaksanaan kegiatan lapang sangat singkat, hanya beberapa 

jam,  sehingga  kemungkinan   penyebaran  informasi  secara  lisan  dari  peserta 

penyuluhan ke masyarakat yang lebih luas  masih minim. Tetapi, paling tidak, 

dengan  adanya  gotong-royong  yang  juga  berlaku  pada  masyarakat  di  Desa 

Glingseran  ini,  Tim  Pelaksana  dapat  kembali  memberikan  informasi  singkat 

mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan arti penting BCB kepada 

masyarakat, sementara kegiatan lapang terus berlangsung. 

Hasil yang tampak jelas setelah diadakannya kegiatan lapang ini adalah 

bahwa Situs  Glingseran dan beberapa BCB menjadi lebih bersih. Kegiatan ini 

perlu, agar masyarakat  memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehingga BCB 

dan Situs Glingseran terawat. 

Selain mengadakan  pembersihan  pada  BCB  dan  Situs  Glingseran,  Tim 

Pelaksana  juga mengajak masyarakat untuk memasang papan penanda BCB di 

salah satu BCB percontohan. Papan tersebut dibuat dari kayu meranti berukuran 

60 cm x 40 cm dengan cat atau warna dasar putih dan teks warna hitam. Pada 

papan ini  terdapat tulisan “benda cagar budaya dilindungi oleh negara jagalah 

kelestariannya (uu no.5/1992).” Dengan dipasangnya papan tersebut, pengunjung 

akan mengetahui bahwa BCB  harus dijaga kelestariannya dan hal ini dijamin 

negara  melalui  undang-undang.  Lebih  lanjut,  pengunjung  diharap  dapat  ikut 

berpartisipasi  dalam  pelestariannya,  dengan  tidak  mengotori   situs  misalnya. 

Pemasangan papan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. 
 

 

Gambar 3.  Tim Pelaksana, Juru Pelihara Situs Glingseran, dan Masyarakat Setempat Berpose, 

Sesaat Sebelum Memasang Papan Penanda BCB. 

 
Tim Pelaksana dan masyarakat setempat juga berhasil memasang dua papan 

yang lain, berupa sebuah papan peringatan dan sebuah papan penunjuk arah situs. 

Papan peringatan yang dibuat dari kayu meranti bercat putih dan berukuran 125 

cm  x  65  cm  tersebut  bertuliskan  “anda  berada  di  kawasan  situs  glingseran 
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jagalah  kebersihan  dan  kelestariannya.”  Papan  tersebut  dipasang  di  tempat 

strategis,  yaitu  di tepi persimpangan jalan dekat Balai Desa Glingseran. Setiap 

orang  yang  melintasi   jalan  dan  membaca  tulisan  di  papan  peringatan  ini 

diharapkan dapat ikut menjaga kebersihan dan kelestarian Situs Glingseran. Lihat 
Gambar 4. 

Papan penunjuk arah situs dipasang di tepi jalan utama Kecamatan Wringin 

yang   menghubungkan  Kabupaten  Bondowoso  dengan  Kabupaten  Situbondo, 

tepatnya di tepi pertigaan jalan dekat Pasar Wringin. Papan penunjuk arah situs 

yang terbuat dari kayu meranti berukuran 75 cm x 30 cm dan dengan tiang besi 

tersebut  bertuliskan  “Situs  Glingseran  ± 3  Km.”  Dengan  dipasangnya  papan 

tersebut,  calon  pengunjung  dapat  mengetahui  keberadaan   Situs  Glingseran. 

Pemasangan papan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
KESIMPULAN 

 

Kesimpulan yang dapat dirumuskan setelah mengadakan kegiatan PKMM di 

Desa Glingseran, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso ini adalah bahwa 

Tim  Pelaksana  telah  berhasil  mengadakan:  (1)  penyuluhan  tentang  Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan arti penting BCB dengan baik. Dengan adanya 

penyuluhan ini, masyarakat dan aparat pemerintah setempat mengetahui bahwa di 

sekitarnya terdapat Situs Glingseran yang sesungguhnya  memiliki arti penting 

bagi   pembangunan   multidimensional   negara   bangsa.   Dengan   pengetahuan 

tersebut, masyarakat dan aparat pemerintah setempat selanjutnya akan memiliki 

kepedulian  atas  keberadaan  BCB  dan  (2)  kegiatan  lapang  yang  diikuti  oleh 

sepuluh orang  yang merupakan perwakilan dari pemuda, tokoh masyarakat, dan 

pemilik  lahan,  serta  masyarakat  lain  yang  ikut  berpartisipasi  secara  spontan. 

Dengan diadakannya kegiatan lapang  yang berupa pembersihan BCB dan Situs 

Glingseran,  pemasangan  papan  penanda  BCB,  papan  peringatan,  dan  papan 

penunjuk arah, Situs Glingseran dan beberapa BCB menjadi bersih dan terawat. 
 

 

 
 

Gambar 4.   Pemasangan Papan Peringatan di Kawasan Situs Glingseran. 
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Gambar 5.   Pemasangan Papan Penunjuk Jalan ke Arah Situs Glingseran. 

 

Saran yang dapat dikemukakan setelah dilaksanakannya kegiatan PKMM ini 
adalah bahwa perlu adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap keberadaan 

Situs  Glingseran.  Hal  ini  perlu,  mengingat  sumber  daya  yang  ada  di  dalam 

masyarakat untuk melestarikan BCB secara komprehensif masih belum memadai. 

Sedangkan, banyak di antara BCB yang ada di Situs Glingseran pada khususnya 
dan situs-situs yang lain pada umumnya dalam kondisi rusak. 

Pemerintah, dalam hal ini BPPP Jawa Timur, perlu berkoordinasi dengan 

instansi  lain  yang  terkait,  untuk  melaksanakan  pelestarian  BCB,  termasuk  di 

dalamnya  adalah   pengamanan   dan  pemberian  sanksi  bagi  yang  melanggar 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Hal ini tentu dapat semakin meyakinkan 

masyarakat bahwa pemerintah sungguh-sungguh mengupayakan kelestarian BCB 

sebagaimana telah termuat dalam undang-undang di atas. 
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