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Abstrak
Management of good and correct of archeology resource for Papua province,
having more value especially its relation with special autonomy act execulion has to
be more improve the role of society and related institution which means tourism
culture Department of Papua province. In the end knowledge about archeology
representing important shares from national culture of Indonesia that usefull
economically, education, and knowledge and appreciation for human moral vawes .
Key words: archaeology resource, autonomy act, archeology representing
important.

PENDAHULUAN
Sumberdaya arkeologi di Provinsi Papua merupakan budaya yang unik dan
langka, yang tidak ditemukan di tempat lain. Tinggalan-tinggalan tersebut merniliki
muatan pengetahuan yang sangat perlu untuk dikenal, diketahui dan dipahami
sebagai warisan nenek moyang oleh generasi sekarang dan generasi yang akan
datang, oleh sebab itu peninggalan budaya masa lalu di Provinsi Papua perlu
mendapat perhatian yang serius, karena kebudayaan daerah merupakan sendi-sendi
pembentuk kebudayaan nasional. Peninggalan sumber daya arkeo logi adalah sisa
material masa lalu yang memiliki potensi untuk memajukan sektor ekonomi daerah,
ketahanan budaya dan pengetahuan.Sumberdaya arkeologi di Provinsi Papua sangat
beragam. Benda-benda peninggalan arkeologi ditemukan berbagai jenis, bentuk dan
bahan dari berbagai j aman sesuai dengan pembabakan sej arah yang dimulai dari:
a.

Arkeologi Prasejarah:

Tinggalan arkeologi prasejarah di Papua diantaranya, tinggalan mesolitik di
Gua Dudumunir, berupa alat-alat serpih bercampur dengan pecahan-pecahan
tembikar, alat-alat penggaruk, mata panah. Lukisan-lukisan dinding gua dari
Tabuniletin (Kokas Teluk Berau), berwarna merah, berupa cap-cap tangan dan kaki.
Terdapat pula tinggalan megalitik seperti kuburan, tembok-tembok perbentengan
dan tempat-tempat persajian tersebar di pulau-pulau kecil seperti Pulau Adi,
Namatota, Petipi, Fu-um, Ora, Bantata, Sorong dan Numfor. Lesung-lesung batu di
Sarong dan Sentani. Bukit Tutari yang terletak di Doyo Sentani ditemukan gambargambar gores pada batu-batu karang, gambar gores berupa gambar manusia,
kadal, ikan dan kura-kura dan gambar matahari (Soejono, 1994: 23-26).
b.

Arkeologi Islam:

Diperkirakan agama Islam masuk di daerah pesisir pantai bagian utara,
bagian selatan, dan bagian barat Papua, serta daerah kepulauan lainnya pada abad
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15-16 dari Tidore dan Temate. Tradisi Islam ini dianut masyarakat asli
setempat dan mengalarni perkembangan sejak abad ke-16. Hal ini tentunya sangat
beralasan karena dalam abad tersebut daerah yang berada di pantai bagian barat,
utara, dan selatan Kepala Burung, hingga Namatota (Fakfak), serta pulau di sekitar
Kepulauan Raja Ampat, kepulauan yang berada di Teluk Bintuni, Teluk Etna, dan
Teluk Arguni berada dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Tidore, yang merupakan
kerajaan Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat asli
yang berada di daerah tersebut di atas telah cukup lama berinteraksi dengan
masyarakatasli yang berada di daerah tersebut di atas telah cukup lama berinteraksi
de gan masyarakat luar khususnya dari Tidore dan Temate (Tim penelitian, 2002)
c. Ar ·eologi Kolonial.
:\fa a kolonial di Papua dimulai dengan didirikannya Benteng Fort Du Bus
Te: • Triton pada tahun 1828. Kekuasaan pemerintah jajahan Belanda mulai
pada a,- · abad ke-19 (Bachtiar, 1994: 48), peninggalannya berupa rumah sakit,
ru.:na.~ b !at, gereja, sekolah YPK dan YPPK, gedung perkantoran. Pada masa
e .~ ajahan J epang tahun 1940, terdapat banyak peninggalan di Pulau Biak berupa
G a-gua Jepang. Sedangkan pada tahun 1944 tentara sekutu mendarat di Papua
di i p'n oleh Jenderal Douglas Mac Arthur, peninggalanyanya berupa tugu Mac
Arthur yang berada di Ifar Gunung.
d. :\.r ·eologi bercorak budaya Cina.
Kedatangan orang-orang Tionghoa ke daerah Papua melalui jalur
perdagangan kopra, burung cenderawasih, kulit buaya, rempah-rempah, hal ini
dibu crikan dengan keberadaan makam Cina, rnisalnya di daerah Serui, Jayapura.
Sumberdaya arkeologi apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan
kerugian yang tak temilai dan penyesalan di kemudian hari. Apabila peninggalanpeninggalan itu punah/ rusak maka generasi sekarang dan generasi-generasi yang
akan datang, tidak dapat lagi menikmatinya (Susanto, 2007: 244).
Artikel ini merupakan salah satu bahasan yang perlu dipertimbangkan dalam
pengelolaan sumber daya arkeologi di masa mendatang. Sebab tinggalan arkeologi
dikatakan sebagai sumber daya budaya merniliki nilai yang tinggi, bagi sejarah,
arsitektur, dan perkembangan budaya manusia. Benda budaya ini terwariskan
sampai saat ini, sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan sumber daya
yang lain, yang merupakan salah satu modal pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
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A.OTONOMI KHUSUS DAN BENDA CAGAR BUDAY A (BCB)

Penjelasan Undang-Undang No 21 tahun 2001 meyebutkan bahwa Otonomi
khusus bagi Provinsi Papua dasamya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas
bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri didalam
kerangka 1\TKR.I.
Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar
bagi pemerintah daerah dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan
dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesarbesamya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kewenangan ini berarti pula
kewenangan untuk memperdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian
masyarakat Provinsi Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orangorang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang
dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi
pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman dengan
masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang
mencerminkan melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah
dalam bentuk bendera dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat
Papua dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan
pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat masyarakat, dan hukum adat.
Menegaskan bahwa Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang otonomi
khusus pasal 64 ayat 1 Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan
pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan
ruang, melindungi sumberdaya alam hayati, sumberdaya alam non hayati,
sumberdaya buatan konservasi, sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, eagar
budaya, dan keanekagaraman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan
hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besamya bagi kesejahteraan penduduk.
Oleh karena itu, dapat dipaparkan kembali bahwa nilai penting dari benda eagar
budaya/ sumberdaya arkeologi tidak lagi di lihat dengan sebelah mata. Bahkan
sumberdaya peninggalan budaya masa lalu atau BCB mendapat porsi perhatian
yang tidak kecil. Di sisi lain, penghargaan dan hak hidup lokalitas di jamin oleh
Negara, sebagaimana tertulis dalam pasal 64 ayat 1 UU Otonomi Khusus, Negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak
tradisionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 1\TKR.I. Dengan
demikian antara peninggalan artefaktual peninggalan masa lalu dan komunitas lokal
di Provinsi Papua, sudah saatnya disandingkan, keduanya. perlu dilihat sebagai
sumberdaya kekayaan daerah. Potensi ini diharapkan dapat digunakan untuk
membangun citra daerah dari masyarakat yang primitif, kepada citra peradaban,
menarik, dan bermartabat dan beragam. Sebab Provinsi Papua memiliki keragaman
suku kurang lebih 250 dan 250 bahasa, diantara satu daerah dengan daerah yang
lain, mempunyai ciri dan keistimewaan sendiri-sendiri. Misalnya di Kabupaten

Papua Vol. 1 No. 1/ Juni 2009

33

Jayawijaya dengan rumah tradisionalnya " honai", dimana mereka masih
hidup dengan tradisi yang sangat sederhana. Kemudian di daerah Kabupaten Biak
Numfor, juga memiliki tingalan arkeologis yang unik, misalnya
adanya
penguburan masa lalu di tebing-tebing ditepi laut. Dengan tinggalan-tinggalan
arkeologis yang ada perlu juga dilengkapi dengan berbagai kegiatan seni dan
pembuatan cendera mata, yang mungkin terinspirasi dari bentuk-bentuk sumberdaya
arkeologi dari masa lampau. Yang semuanya itu dapat menarik turis a tau wisatawan
yang datang ke daerah Papua, otomatis dapat menambah pendapatan daerah atau
pendapatan negara.
Dengan memperhatikan hal-hal di atas maka muncul peraturan perundangundangan yang melindungi keberadaanya. Muncul UU No 5 tahun 1992 mengenai
BCB, merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman
dan pengembangan sej arah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu
dilindungi dan dilestarikan. Sedangkan untuk menjaga kelestarian BCB diperlukan
pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan,
pegelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap BCB. Selain perlindungan perlu
penyadaran dan pemahaman terhadap misi penting tinggalan sumberdaya arkeologi.
B. SlJNIBER DAYA ARKEOLOGI DIPAPUA
Nilai penting sumberdaya masa lampau dapat dimanfaatkan apabila
dikelola dengan benar, demikian pula kekayaan sumberdaya arkeologi di Provinsi
Papua. Kenyataan yang terjadi saat ini sumberdaya arkeologi belum dikenali oleh
masyarakat, instansi lain. Oleh sebab itu, prinsip kerjasama antar instansi terkait,
misalnya Balai Arkeologi sebagai perpanjangan tangan dari institusi vertikal dengan
Dinas kebudayaan Provinsi Papua serta Kantor Dinas Pariwisata Papua sangat
diperlukan. Sumberdaya arkeologi apabila dikelola dan dikembangkan dengan
benar akan memberi manfaat yang luas, dan dapat dirasakan oleh segala unsur
elemen masyarakat. Karena itu para pengambil keputusan (stake holders) di tingkat
daerah harus mengetahui nilai penting sumber daya arkeologi yang dirniliki
khususnya di Papua. Mengapa sumberdaya arkeologi di provinsi Papua perlu
dilestarikan dan diteliti lebih jauh. Karena sumberdaya arkeologi memiliki nilai
penting dan mempunyai keterbatasan jumlah dan wilayah zone serta bersifat
spesifik karena sudah tidak dihasilkan.
ilai penting sumberdaya arkeologi antara lain:
1. Penelitian Arkeologi
Penelitian arkeologi adalah kegiatan pencarian dan pengumpulan data
secara sistimatis melalui penerapan metode dan teknik ilrniah dalam upaya
memaharni kehidupan masa lampau, Jatar belakangnya dan proses perkembangan
yang berlangsung secara sinkronis dan diakronis .
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Berdasarkan kronologis evolusi budaya, penelitian arkeologi dibedakan
dalam penelitian prasejarah yang meliputi periode sebelum mengenal tulisan,
arkeologi klasik yang mencakup periode perkembangan pengaruh Hindu dan
Budha, Arkeologi Islam mencakup periode penyebaran dan perkembangan agama
Islam, kolonial mencakup periode penjajahan, dan etnoarkeologi yang mencakup
tradisi-tradisi budaya yang berlangsung hingga masa kini.
Penelitian arkeologi di Provinsi Papua belum maksimal oleh sebab itu ke
depannya, kuantitas dan kualitas penelitian harus ditingkatkan untuk menggali
peninggalan-peninggalan budaya masa lampau.
2. Membangkitkan Kreativitas Seni
Situs-situs peninggalan arkeologi yang memaparkan situasi dan kondisi
masa lalu, yang mungkin dapat menj adi sumber inspirasi bagi para seniman
(Sukendar, 2001 :29). Peninggalan arkeologi yang ada di Papua dapat terinspirasi
dengan bentuk-bentuk cendera mata yang khas Papua misalnya, corak dan motif
hiasan kuno. patung-patung dan ukiran dari Asmat, Biak, Serui, Tobati dan Sentani
sebagai motif batik corak tradisional Papua yang sudah dimodifikasi.
3. Media Pendidikan
Peninggalan sumberdaya arkeologi pada dasamya mengandung bukti yang dapat
dijelaskan tentang sifat, prilaku, kebiasaan, adat istiadat dan lainnya. Bentuk-bentuk
material itu mencerminkan nilai-nilai luhur yang patut diteladani. Peninggalan
sumberdaya arkeologi memilki andil dalam menjembatani media pendidikan dari
generasi ke generasi.
4.Tempat Rekreasi
Tempat-tempat potensial yang menjadi tujuan wisata untuk menJarmg
wisatawan misalnya : monumen-monumen kuno masa lalu yang ada di Provinsi
Papua diantaranya: Tugu Mac Arthur di Ifar gunung (Jayapura), Peninggalan Guagua Jepang (Biak Numfor), monumen peringatan, patung Ukumharerek Asso
(Jayawijaya). Mengunjungi alam budaya di Jayawijaya misalnya: kita dapat melihat
mayat yang dikeringkan (mumi), dan terdapat gua-gua alam yaitu gua Nangi,
Pugima dan Kontilola di daerah Doyo Lama bukit Tutari (Jayapura) kita dapat
melihat dan menyaksikan batu-batu Menhir tempat pemujaan, yang dilakukan oleh
nenek moyang kita di masa lalu.
5. Sumber Ekonomi
Sumberdaya arkeologi/ budaya, bila dikelola dengan baik dan benar dapat
menambah pendapatan daerah /negara . Dimana dengan kedatangan turis/ wisatawan
datang ke daerah Papua merupakan nilai tambah yang sekarang diharapkan bisa
meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) (Susanto, 2007:250).Apabila suatu
daerah memiliki daerah wisata unggulan otomatis mempunyai nilai ekonomis yang
tinggi. Mulai dari pengurusan visa, menggunakan jasa perjalanan, pemandu
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perjalanan, cenderung mereka membeli cedera mata asli daerah, ini membuka
peluang usaha dan lapangan kerja baru Disamping itu juga didukung dengan daya
tarik budaya setempat dengan aktraksi-akrtasi wisata yang unik.

PENUTUP
Pengelolaan sumberdaya arkeologi yang baik dan benar bagi Provinsi
Papua, mempunyai nilai yang lebih terutama kaitannya dengan pelaksanaan UU
Otonomi khusus harus lebih meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi
terkait dalam hal ini Dinas kebudayaan dan Dinas Pariwisata Provinsi Papua. Oleh
karena itu pemberdayaan dalam upaya memberikan sumbangan yang bermanfaat
bagi pembangunan daerah tersebut memerlukan pembangunan yang tepat sasaran
dan terpadu. Kepentingannya terletak pada kenyataannya bahwa daerah sangat
memerlukan sumberdaya tersebut, bukan hanya untuk mengembangkan identitas
buda a setempat, melainkan juga membutuhkan sumber tersebut dapat memberi
nuansa baru bagi dunia pendidikan dengan menarik pengetahuan dari masa lalu
yang mengandung nilai-nilai positif bagi pembentukan kepribadian dalam praktek
sehari-hari.
Pada akhimya pengetahuan tentang arkeologi yang merupakan bagian
pen ing dari unsur kebudayaan nasional Indonesia bermanfaat secara ekonomis,
peodidikan dan pengetahuan serta penghargaan atas nilai-nilai moral kemanusiaan.
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