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1.1 Latar Belakang  

Semenjak gelombang reformasi bergulir wacana yang berkembang di kalangan 

masyarakat Indonesia belum c berubah secara signifikan, yaitu meliputi isu 

demokratisasi, disintegrasi bangsa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan 

berkelanjutan, dan otonomi daerah. Demokratisasi muncul dengan deras meluas 

semula terjadi ketika pergantian kekuasaan pimpinan nasional yang ditengarai 

sebelumnya sangat bersifat otoriter dan sentralistik, kemudian bergeser sedikit 

pada skala yang lebih kecil, yaitu tentang tata cara pergantian pimpinan daerah. 

Sistem pembangunan yang diterapkan selama ini telah menciptakan arogansi 

sektoral dan berlangsung sangat parsial, tetapi dalam perkembangannya bergeser 

ke arah arogansi kedaerahan atau provinsial/residensial. Demikian pula perubahan 

paradigma pembangunan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat dan 

dilaksanakan secara berkelanjutan baru berhenti pada aras elite, khususnya 

sebagai komoditas saat berlangsungnya kampanye.
1
 

 

Secara konstitusional pemberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah telah mengakibatkan munculnya berbagai persepsi 

dan interpretasi, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri. Otonomi daerah 

diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 
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dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Batasan ini sering dipersepsikan 

terbalik, yaitu memikirkan kewenangan daerah dahulu (yang menguntungkan 

daerah bersangkutan), baru kemudian menciptakan regulasinya.
2
  

 

Sesungguhnya hakikat otonomi daerah sebenarnya adalah mencakup tiga hal 

penting, yaitu good governance, kemandirian, dan komplementasi, sedangkan 

good governance atau pemerintahan yang baik dan bersih memerlukan tiga syarat 

penting yaitu berpihak pada rakyat, transparansi, dan akuntabilitas. Hal-hal seperti 

tersebut di atas sudah barang tentu juga mempengaruhi sistem, cara kerja, dan 

kinerja para pamong budaya di berbagai daerah agar dapat menyesuaikan diri 

dengan perubahan jaman yang tengah terjadi. Oleh karena itu sangat mendesak 

untuk diadakan pengkajian terhadap sistem pengelolaan sumber daya budaya, 

yang terutama terkait dengan pengelolaan Cagar Budaya, sejak dari inventarisasi, 

pendaftaran, penetapan, pemeliharaan hingga pemugaran atau pemulihan kembali 

dan pemanfaatannya, dalam rangka menghadapi era otonomi daerah. 

 

Seperti diketahui bahwa di kalangan instansi pemerintah dalam melaksanakan 

program kegiatan yang menjadi pedoman utama adalah adanya peraturan 

perundangan sebagai panduan kerja, termasuk di dalamnya urusan pemerintahan 

bidang kebudayaan. Fasilitasi regulasi telah mengalami kemajuan, sejak 

perundangan pertama yang masih sangat parsial, khususnya terhadap tinggalan 

budaya artefaktual yaitu sejak Monumenten Ordonantienomor 19 tahun 1913, 

kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 tentang Benda 
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Cagar Budaya. Undang-undang ini juga telah berhasil diganti/disempurnakan 

dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pada 

bagian lain sudah terbit lebih dahulu Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 

tentang Kepariwisataan.  

 

Oleh karena itu, sambil menunggu tersedianya regulasi tentang kebudayaan, maka 

perlu terus disosialisaikan kepada masyarakat tentang pemahaman bahwa 

pelestarian dan perlindungan terhadap berbagai tinggalan budaya itu 

sesungguhnya wajib dilakukan dan menjadi kewajiban bagi setiap warga negara, 

seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Pelestarian dan perlindungan 

dapat dilakukan secara fisik dengan cara memelihara (preservasi) dan merawat 

(konservasi), maupun dengan cara perlindungan hukum untuk mencegah 

terjadinya kerusakan terutama oleh ulah manusia.
3
 Pada ranah inilah mendesak 

diperlukan petunjuk pelaksanaan undang-undang untuk melindungi berbagai 

tinggalan budaya, terutama dari perbuatan (ulah) manusia yang meliputi tinggalan 

budaya yang berwujud ide/gagasan atau tata nilai  maupun yang bersifat 

artefaktual. 

 

Seperti telah disebutkan di atas bahwa sesungguhnya peraturan perundang-

undangan yang menyangkut perlindungan Cagar Budaya di Indonesia telah 

tersedia cukup memadai. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010  memuat 

ketentuan tentang penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan dan 

pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan, dan ketentuan pidana. 

Dengan demikian sesungguhnya perangkat lunak yang berhubungan dengan 
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pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, bahkan 

pemilikan dan penguasaan Cagar Budaya sudah tersedia cukup memadai.  

 

Upaya atau percobaan untuk mengaburkan arti kasus-kasus pencurian dan/atau 

pemalsuan yang menimpa Cagar Budaya baik yang berada di lapangan maupun 

yang menjadi koleksi museum sesungguhnya sudah tidak memiliki celah. 

Negosiasi, tawar menawar, atau bentuk-bentuk pengaburan makna perlindungan 

terhadap benda koleksi museum harus dikenai sanksi pidana seperti tertera dalam 

peraturan perundang-undangan di atas. Ketentuan yang selama ini dianggap tidak 

menimbulkan efek jera, dalam undang-undang yang baru telah diperbaiki dan 

disesuaikan dengan jiwa jaman.
4
 Dengan demikian diharapkan sanksi pidana 

dalam undang-undang ini jika diterapkan pada masa sekarang memiliki makna 

yang signifikan. Secara kalkulatif antara sanksi pidana dan denda yang dikenakan 

kepada pelanggar diharapkan sepadan dengan „harga‟ sebuah tinggalan budaya 

jika benda itu diperjualbelikan. 

 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah mempunyai tugas dan 

kepentingan di bidang arkeologi juga harus berwawasan pelindungan terhadap 

cagar budaya, agar kelestarian sumber daya arkeologi tersebut selalu terjaga dan 

dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Visi pelestarian cagar budaya saat 

ini harus berdaya guna pada aspek pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, 

serta mampu memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penguatan 

jati diri dan karakter bangsa.  
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Permasalahan yang muncul berkaitan dengan perlindungan terhadap benda 

bersejarah diatas adalah masalah penegakan hukum terhadap barang-barang 

peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya terutama yang 

ada di Kota Bandar Lampung. Banyak bangunan-bangunan peninggalan sejarah 

yang ada di Kota Bandar Lampung yang di temukan dengan keadaaan yang tidak 

lengkap atau rusak, seperti banyak bagian bangunan yang hilang maupun dengan 

kondisi terpecah-pecah. Sampai saat ini perbaikan masih terus di lakukan oleh 

pihak Dinas Kebudayaan Kota Bandar Lampung untuk menambah dan 

menyimpan sisa-sisa bangunan peninggalan pra sejarah walaupun mungkin 

bentuknya sudah tidak lengkap lagi. Pihak Dinas Kebudayaan Kota Bandar 

Lampung menegaskan bahwa tidak lengkapnya bangunan-bangunan bersejarah 

tersebut dikarenakan adanya orang yang menemukan benda tersebut lalu 

menjualnya di lain tempat ataupun dengan sengaja membuang identitas benda 

bersejarah tersebut agar benda bersejarah itu rusak. Hal itulah yang menyebabkan 

beberapa benda prasasti, batu maupun arca di musium bisa dikatakan rusak. 

 

Di dalam pelestarian bangunan bersejarah di Kota Bandar Lampung, timbul 

berbagai masalah. Bukan hanya berasal dari pihak luar, akan tetapi juga berasal 

dari pihak dalam masyarakat Bandar Lampung itu sendiri. Terjadi perbedaan 

kepentingan yang berdampak pada kelestarian Cagar Budaya, keadaan seperti ini 

sangat berpengaruh terhadap eksistensi atau keberadaan adat budaya Lampung. 

Oleh karena itu, dibutuhkan usaha pelestarian Cagar Budaya dengan cara 

menerapkan Undang-Undang Cagar Budaya yang terkait. Diperlukan juga 

kerjasama antara pemerintah dengan pihak masyarakat tentang pentingnya 
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keberadaan bangunan peninggalan sejarah dengan maksud agar kelestariannya 

tetap terjaga dari masa dahulu, masa sekarang, dan masa yang akan mendatang. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 terhadap 

bangunan peninggalan bersejarah di Kota Bandar Lampung?  

2. Apa hambatan dan upaya Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan 

perlindungan hukum terhadap bangunan peninggalan bersejarah di Kota 

Bandar Lampung?  

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang ilmu Hukum Administrasi 

Negara khususnya tentang Bangunan Peninggalan Bersejarah di Kota Bandar 

Lampung. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandar Lampung. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun  yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 

terhadap bangunan peninggalan bersejarah di Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Dinas Kebudayaan dalam 

melaksanakan perlindungan hukum terhadap bangunan peninggalan bersejarah 

di Kota Bandar Lampung. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang 

hukum administrasi negara, khususnya mengenai implementasi Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2010 terhadap bangunan peninggalan bersejarah 

di Kota Bandar Lampung. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan 

perbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, 

sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan 

penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama 

lainnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai masukan kepada instansi-instansi terkait dalam implementasi 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 terhadap bangunan peninggalan 

bersejarah di Kota Bandar Lampung. 

b. Sebagai tambahan informasi bagi instansi dan pihak-pihak terkait 

pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Cagar Budaya. 

c. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang 

implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun terhadap bangunan 

peninggalan bersejarah di Kota Bandar Lampung. 

 

 


