
8 

 

 

 

BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Implementasi 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan 

setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, 

implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya 

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
5
 Guntur Setiawan 

berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan 

proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan 

jaringan pelaksana,birokrasi yang efektif.
6
 

 

Pengertian implementasi dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab, Implementasi 

adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-

pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah 

                                                 
5
 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 70 

6
 Guntur Setiawan, Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 

39a 
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digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh 

individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.
7
 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata 

implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para 

ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang 

terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.  

 

2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 

Berbeda dengan Undang-Undang Cagar Budaya yang sebelumnya yaitu UU 

Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2010 ini terdapat hal baru yang berbeda, baik secara filosofis, sosiologis, 

maupun yuridis. Secara filosofis, tidak hanya terbatas pada benda tetapi juga 

meliputi bangunan, struktur, situs, dan kawasan Cagar Budaya yang di darat 

dan/atau di air. Satuan atau gugusan Cagar Budaya itu perlu dilestarikan karena 

memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 

dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Secara sosiologis, Undang-

Undang ini mencakup kepemilikan, penguasaan, pengalihan, kompensasi, dan 

insentif. Secara yuridis, Undang-Undang ini mengatur hal-hal yang terkait dengan 

pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Di 

dalamnya juga tercantum tugas dan wewenang para pemangku kepentingan serta 

ketentuan pidana.
8
 

                                                 
7
 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 65 
8
 Djoko Dwiyanto. Paham Keselamaan Dalam Budaya Jawa. Ampera Utama. Yogyakarta, 2012, 

hlm 67. 
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Definisi Cagar Budaya berdasarkan Pasal 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Cagar Budaya, yaitu : 

“Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar 

Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, 

dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan 

keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.” 

 

Benda Cagar Budaya yang dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, adalah benda alam/atau benda buatan 

manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, 

atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan 

kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Dikatakan Benda Cagar Budaya, 

Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria : 

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; 

b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; 

c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 

dan/atau kebudayaan; dan 

d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 

 

Berdasarkan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, pelestarian Cagar 

Budaya itu sendiri bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan 

warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar 

Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. 
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Diperlukan pelestarian sebagai upaya yang dinamis untuk mempertahankan 

keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, 

mengembangkan, dan memanfaatkannya. Perlindungan dilakukan dengan cara 

mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan 

dengan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, 

pengembangan, penelitian, revitalisasi, adaptasi, serta pemanfaatan Cagar Budaya. 

 

Di dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai Register Nasional Cagar 

Budaya yang dilakukan melalui pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, 

pemeringkatan, dan penghapusan yang diatur di dalam Pasal 28 sampai dengan 

Pasal 52. Pemerintah Kabupaten/Kota bekerja sama dengan setiap orang dalam 

melakukan Pendaftaran. Selain itu, Register Nasional Cagar Budaya juga 

melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya dan Kurator. Tim Ahli Cagar Budaya adalah 

kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat 

kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan 

penghapusan Cagar Budaya. Kurator adalah orang yang karena kompetensi 

keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum. 

 

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang 

dimiliki dan/atau yang dikuasai, yang dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan 

yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. 

Dalam upaya pelestarian Cagar Budaya, dilarang dengan sengaja mencegah, 

menghalang-halangi, atau menggagalkannya. Dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2010, di dalam melakukan perlindungan, 
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pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah mempunyai tugas sesuai dengan tingkatannya, diantaranya yaitu : 

a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran 

dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan 

Cagar Budaya; 

b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin 

terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya; 

c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya; 

d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat; 

e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya; 

f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi 

Cagar Budaya; 

g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk 

benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai 

Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami 

bencana; 

h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian 

warisan budaya; dan 

i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya. 

 

Di dalam pelestarian dan perlindungan budaya, sering kali terjadi tindakan 

kriminal baik tindak pidana kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran yang 

dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti merusak, mencuri Cagar Budaya, serta 

tindakan-tindakan lain yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu di dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur mengenai tindak pidana yang 
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termuat dalam Pasal 101 sampai Pasal 115 yang menentukan hukuman minimum 

terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang ini. 

 

2.3 Benda Cagar Budaya 

Indonesia diyakini sebagai salah satu negara yang merupakan mozaik pusaka 

budaya terbesar di dunia, warisan budaya tersebut terlihat maupun tidak terlihat, 

yang terbentuk oleh alam ataupun oleh akal budi manusia, serta interaksi antar 

keduanya dari waktu kewaktu. Keanekaragaman warisan budaya tersebut memilki 

keunikan tersendiri, baik yang tumbuh dilingkungan budaya tertentu, maupun 

hasil percampuran antar budaya baik diwaktu lampu, saat ini maupun nanti, yang 

menjadi sumber inspirasi, kreativitas dan daya hidup. 

 

Warisan budaya atau lazimnya disebut sebagai pusaka tidak hanya berbentuk 

artefak saja tetapi juga berupa bangunan-bangunan, situs-situs, serta sosial 

budaya, dari bahasa hingga beragam seni dan oleh akal budi manusia. Aset 

tersebut dapat berskala kecil hingga dimensi yang sangat luas misalnya pusaka 

kota sejarah. Peninggalan sejarah yang merupakan hasil cipta, rasa dan karsa 

manusia tersebut, salah satunya adalah bangunan-bangunan yang memiliki nilai 

penting (sejarah, budaya maupun ilmu pengetahuan), baik yang berdiri sendiri, 

maupun yang berada dalam satu kawasan seperti kawasan kota lama yang terdapat 

di beberapa kota di Indonesia, seperti di Jakarta, Semarang, Medan, dan kota-kota 

lainnya, dimana banyak terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan colonial 

yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang merupakan pusaka budaya yang lahir 

dari hasil karya manusia. 
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Keberadaan bangunan-bangunan peninggalan kolonial tersebut mempunyai arti 

penting bagi ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban manusia saat ini, bukan 

karena romantisme masa lalu atau upaya untuk mengawetkan komponen 

bersejarah saja, tetapi lebih karena sebagai upaya untuk menjadi alat dalam 

mengolah transformasi dan vitalisasi pusaka sehingga diharapkan dapat 

memberikan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik berdasarkan kekuatan 

aset lama. 

 

Terbentuknya suatu kota dalam banyak sisi dapat dilihat sebagai suatu produk dari 

perkembangan kebudayaan. Didalamnya terdapat perwujudan ideology, sosial 

serta perkembangan teknologi yang membantu mengkonstruksikan suatu daerah 

menjadi kota yang kita kenal kini. Artinya terbentuknya kota sedikit banyak 

berdasarkan atas pengetahuan, norma, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya dari  

masyarakatnya dimasa lalu.
9
 

 

Dari pendapat di atas semakin memperjelas bahwa keberadaan benda-benda 

pusaka termasuk bangunan-bangunan tua peninggalan sejarah tersebut sangat 

penting bagi kesinambungan masa lalu dan masa kini, sebagai dasar bagi 

pembangunan masyarakat di suatu daerah, atau sebagai bahan pertimbangan atau 

pembelajaran bagi pembangunan selanjutnya. “Dari sisi sejarah, bangunan-

bangunan tua yang dimiliki suatu kota dapat memberikan gambaran tentang 

keadaan dimasa lalu. Bangunan merupakan realitas parsial dari sebuah realitas 

holistik yang pernah ada. Oleh karena itu, bangunan merupakan elemen penting 

dalam proses analisa sejarah yang mengandung informasi-informasi bagi generasi 

                                                 
9
 Mundardjito, Research Method For Historical Urban Heritage Area, Makalah dipresentasikan 

pada Three Days Partical Course On Planning And Design Method For Urban Heritage, USAKI-

T.U. Darmstadt, Jakarta, 10 – 12 April 2002, hlm. 1 
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demi generasi sesudahnya. Ketersediaan informasi merupakan hal yang penting 

bagi sebuah generasi untuk memahami keberadaannya dan mengantisipasi 

langkah-langkah ke depan yang akan dilakukannya.
10

 

 

Pada umumnya benda-benda yang merupakan warisan atau pusaka tersebut berada 

diantara dinamika keseharian masyarakat, oleh karena itu peranan masyarakat 

untuk menjaga, memelihara dan merawat sangat penting dan memang diperlukan. 

Benda-benda peninggalan sejarah tersebut lazimnya didalam masyarakat disebut 

sebagai warisan atau pusaka. Namun pada dasarnya jika kita perhatikan secara 

lebih mendalam terdapat perbedaan antara warisan dan pusaka. Warisan 

merupakan peninggalan dalam bentuk apapun, bisa positif bisa negatif, bias 

bernilai dan tidak bernilai, dan ketika warisan tersebut dibagi dari generasi ke 

generasi maka warisan tersebut semakin berkurang, sedangkan pusaka merupakan 

warisan yang memiliki nilai serta cenderung untuk dipertahankan keberadaannya 

tanpa berkurang nilainya. 

 

Untuk memperjelas perbedaan tersebut kita dapat melihat dalam satu salah sistim 

kewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat di Indonesia, yaitu pada sistim 

kewarisan kolektif. Dalam masyarakat adat yang menganut sistim kewarisan 

kolektif, harta peninggalan yang merupakan harta warisan menurut anggapan 

masyarakat adat tersebut sebaiknya dibiarkan utuh/tidak dibagi-bagi pada masing-

masing ahli waris, dipergunakan secara bersama-sama dan kemudian harta 

warisan tersebut dijadikan sebagai harta pusaka. Sistim kewarisan kolektif adalah 

sistim yang sangat dipengaruhi oleh cara berfikir dalam masyarakat adat yang 

                                                 
10

 Salmon Martana, Preservasi Benda Bersejarah Di Kota-kota Di Indonesia Dalam Perspektif 

Partisipasi Masyarakat, Pusat Penelitian Kepariwisataan-ITB, hlm. 2 
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komunal/kebersamaan yang dikaitkan dengan hukum waris adat yang menyatakan 

bahwa lebih baik harta warisan dibiarkan utuh tidak dibagi-bagi dan 

diwarisi/dipakai bersama-sama oleh para ahli waris serta hasilnya dinikmati 

bersama, kemudian dijadikan harta pusaka. 

 

Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud sebagai warisan dalam konteks cagar 

budaya adalah pusaka, yaitu warisan yang mempunyai nilai baik itu sejarah, 

budaya, maupun ilmu pengetahuan, yang keberadaannya dipertahankan. 

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Benda Cagar Budaya, pusaka tersebut disebut pula sebagai benda cagar 

budaya. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya pada latar belakang 

yang dimaksud dengan benda cagar budaya dalam Undang-Undang tentang Benda 

Cagar Budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, yang 

berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang 

berumur sekurang-kurannya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang 

khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (limapuluh tahun) serta 

dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan 

kebudayaan serta benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi 

sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. 

 

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda 

Cagar Budaya dinyatakan bahwa benda cagar budaya mempunyai arti penting 

bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggan nasional, 

serta memperkokoh kesadaran jati diri bangsa, dan sejauh peninggalan sejarah 

merupakan benda cagar budaya, maka demi pelestarian budaya bangsa benda 
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cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan, untuk keperluan ini benda cagar 

budaya perlu dikuasai oleh negara bagi pengamanannya sebagai milik bangsa. 

Selanjutnya juga dinyatakan bahwa upaya melestarikan benda cagar budaya 

dilaksanakan selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkokoh 

jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan 

sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka 

kepentingan nasional. 

 

Sehubungan dengan pelestarian benda cagar budaya khususnya karya arsitektur 

yang merupakan cagar budaya, semata-mata bukan hanya keindahan dari 

bangunannya saja, tapi yang terpenting adalah nilai serta informasi yang 

terkandung didalamnya, karena bangunan-bangunan tersebut merupakan 

kesinambungan atau penghubung masa lalu dan saat ini, yang dapat memberikan 

informasi-informasi yang penting tentang masa lalu bagi masyarakat saat ini. 

Mengingat pentingnya keberadaan dari benda-benda cagar budaya, maka dalam 

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 ditetapkan bahwa negara 

menguasai semua benda cagar budaya. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

perlindungan hukum dalam rangka pelestarian terhadap benda-benda cagar 

budaya. 

 

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar 

Budaya Pasal 2 ayat (2), menetapkan bahwa benda cagar budaya yang harus 

dimiliki oleh negara ditentukan tidak semata-mata dilihat dari wujud atau bentuk 

suatu bendanya, tetapi ditentukan oleh tingginya nilai budaya dan sejarah bangsa, 

kelangkaan dan/atau terbatasnya jumlah setiap jenisnya, dan mempunyai ciri khas 
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yang mewakili zamannya. Selanjutnya dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 

3470, penjelasan penguasaan oleh negara disni mempunyai arti bahwa negara 

pada tingkat tertinggi berhak menyelenggarakan pengaturan segala perbuatan 

hukum berkenaan dengan pelestarian benda cagar budaya. Pelestarian tersebut 

ditujukan untuk kepentingan umum, yaitu pengaturan benda cagar budaya harus 

dapat menunjang pembangunan nasional di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, 

pariwisata, dan lain-lain. 

 

2.4 Bangunan Bersejarah 

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang 

Cagar Budaya menyatakan bahwa: Bangunan Cagar Budaya adalah susunan 

binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa bangunan cagar budaya merupakan cagar budaya yang perlu 

dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah. 

 

Pelestarian bangunan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah 

didasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 

Budaya, lingkup pelestarian cagar budaya meliputi: 

a. Pelindungan, merupakan upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, 

kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, 

Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. 

b. Pengembangan, merupakan peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi 

Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan 
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adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan 

pelestarian. 

c. Pemanfaatan, merupakan pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan 

sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan 

kelestariannya. 

 

Cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, 

terbatas, dan tidak terbarui, sehingga dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari 

ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang 

berada di lingkungan air, diperlukan perlindungan, pengembangan dan 

pemanfaatannya. 

 

Menurut Francis B. Affandi, Direktur Eksekutif Paguyuban Pelestarian Budaya 

Bandung (Bandung Heritage), yang juga Ketua ICOMAS (International Council 

on Monuments and Sites) Indonesia, bangunan bersejarah ialah: Bangunan yang 

berumur 50 (lima puluh) tahun atau lebih, yang kekunoannya atau antiquitydan 

keasliannya telah teruji. Demikian pula ditinjau dari segi estetika dan seni 

bangunan, memiliki mutu cukup tinggi (master piece) dan mewakili gaya corak-

bentuk seni arsitektur yang langka. Bangunan atau monument tersebut tentu bisa 

mewakili zamannya dan juga mempunyai arti dan kaitan sejarah dengan kota, 

maupun peristiwa nasional/internasional.
11

 

 

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan bangunan bersejarah adalah 

bangunan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan serta mempunyai kaitannya dengan peristiwa nasional maupun 

                                                 
11

 Francis B. Affandi, Bangunan Bersejarah, www. arsitekturindis. com, Diakses pada 13 Juni 

2015, Pukul 20. 00 WIB. 
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internasional. Memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui, 

sehingga dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, 

baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, 

diperlukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya. 

 

Bangunan bersejarah mempunyai fungsi sosial dan budaya yaitu sebagai tempat 

melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan 

pendidikan, sosial dan budaya. Ada beberapa fungsi dan manfaat dari bangunan 

bersejarah tersebut, diantaranya:
12

 

a. Objek Pariwisata 

Bangunan berarsitektur lama dan menjadi tanda untuk menentukan tahun 

periode perkembangan arsitektur di Jawa Barat, dapat dijadikan sumber objek 

wisata yang dapat menghasilkan devisa bagi daerahnya. 

b. Objek Penelitian dari Berbagai Disiplin Ilmu 

Bangunan-bangunan yang tersebar di beberapa lingkungan/ pelosok kota 

adalah sumber ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan objek penelitian bagi 

perkembangan dari berbagai disiplin ilmu, baik itu untuk ilmu sejarah, 

bagaimana dan sejak kapan arsitektur itu berkembang di daerah ini, atau 

dengan bangunan itu dapat berbicara tentang lingkup sejarah pada masa itu 

hingga sekarang. Karena bangunan merupakan tinggalan yang sangat berharga 

sebagai peninggalan sejarah yang telah ada. 

c. Sumber Devisa yang Dapat Menambah Pendapatan Daerah 

Banyaknya tinggalan bangunan bersejarah di daerah tertentu, dapat 

menjadikan sebagai objek wisata yang menarik para wisatawan yang pada 

                                                 
12

 Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang, Graha Ilmu. Yogyakarta, 2010, 

hlm. 76 
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akhirnya dapat menambah devisa, guna meningkatkan daya tatik para 

wisatawan, penataan dan pemeliharaan kembali bangunan-bangunan 

bersejarah perlu dilestarikan dan dikembangkan, dengan adanya sedikit 

catatan mengenai sejarah bangunan tersebut hal ini akan menarik perhatian 

orang. 

d. Pengayoman Budaya Daerah Setempat 

Bangunan-bangunan kuno yang ada berarsitektur indah dapat dijadikan aset 

bagi daerahnya dan menjadikan ciri mandiri dari kota itu sendiri, sehingga 

sebuah kota yang penuh dengan bangunan kuno yang terpelihara dengan baik 

adalah cermin budaya masyarakatnya yang sekaligus pula menjadi ciri 

kebanggaan daerah setempat, karena bangunan bersejarah adalah sumber 

sejarah yang dapat dan mampu berbicara apa adanya sesuai dengan perjalanan 

waktu. 

 

Bangunan bersejarah dapat dimiliki oleh setiap orang dengan tetap 

memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang 

Cagar Budaya.Hal tersebut dalam artian tetap melaksanakan kewajibannya untuk 

melindungi dan memelihara benda cagar budaya tersebut. Pemanfaatan bangunan 

bersejarah yang dilindungi dan dilestarikan dilakukan oleh pemilik dan/atau 

pengguna sesuai dengan kaidah pelestarian dan klasifikasi bangunan yang 

dilindungi dan dilestarikan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Hal ini menjelaskan bahwa bangunan gedung dan/atau lingkungannya yang telah 
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ditetapkan menjadi cagar budaya akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama, 

sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
13

 

 

Penetapan klasifikasi bangunan gedung dan lingkungan sebagai cagar budaya 

dilakukan berdasarkan klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian bangunan 

gedung dan lingkungannya sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan 

kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologi.Klasifikasi bangunan gedung 

dan lingkungannya terdiri atas:
14

 

a. Klasifikasi Utama 

Klasifikasi utama diperuntukan bagi bangunan gedung dan lingkungannya 

yang secara fisik bentuk aslinya sama sekali tidak boleh diubah. Hal ini 

membuat fungsi bangunan gedung tersebut dapat berubah secara terbatas, 

misalnya sebagai museum. 

b. Madya 

Klasifikasi madya diperuntukan bagi bangunan gedung dan lingkungannya 

yang sama fisik bentuk aslinya tidak boleh diubah,namun tata ruang dalamnya 

dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi nilai-nilai perlindungan dan 

pelestariannya. Hal ini membuat fungsi bangunan gedung tersebutdapat 

berubah sepanjang mendukung tujuan utama pelestarian dan pemanfaatan, 

tidak mengurangi nilai-nilai perlindungan dan pelestariannya. 

c. Pratama 

Klasifikasi pratama diperuntukan bagi bangunan gedung dengan 

lingkungannya yang secara fisik bentuk aslinya dapat diubah sebagian dengan 

                                                 
13

 Supratikno Rahardjo, Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia, Bandung, Lubuk Agung. 

2011, hlm. 246 
14

 Ibid. 



23 

 

tidak mengurangi nilai-nilai perlindungan dan pelestariannya serta dengan 

tidak menghilangkan bagian utama bangunan gedung tersebut. 

 

2.5 Perlunya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya 

Pelestarian budaya warisan masa lalu merupakan tanggung jawab kita bersama, 

untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya nenek moyang kita. Maka perlu 

ditumbuh kembangkan pemahaman tentang pelestarian benda Cagar Budaya, 

sehingga selalu diperhatikan keserasian, keseimbangan, dan kesinambungan 

antara aspek fisik dan aspek sosial budaya. Kedua aspek itu tidak dapat dipisahkan 

untuk mendukung upaya pelestarian benda Cagar Budaya. Bantuan dan dukungan 

masyarakat sangat diperlukan, karena pada hakekatnya pelestarian benda Cagar 

Budaya tersebut menjadi tanggung jawab kita. Untuk itulah sebagai bangsa yang 

besar dan berbudaya marilah kita lestarikan warisan kebudayaan masa lalu untuk 

kebesaran bangsa tercinta.
15

 

 

Cagar Budaya merupakan aset yang nilainya sangat berharga yang sampai 

sekarang ini masih mendapat ancaman kepunahan, ancaman tersebut dapat berupa 

peristiwa alam seperti banjir, gempa bumi, longsor, letusan gunung, cuaca, 

maupun oleh adanya ancaman dari kegiatan manusia seperti pengrusakan, 

pencurian, dan pengembangan lahan yang berkaitan dengan aktifitas kegiatan 

pembangunan. Untuk menanggulangi hal tersebut perlu usaha pelestarian benda 

Cagar Budaya dengan menerapkan Undang-Undang Cagar Budaya. Secara umum 

mewujudkan pelestarian benda Cagar Budaya dengan berbagai aspek pemanfaatan 

secara luas. Secara khusus yaitu mewujudkan aset budaya secara menyeluruh 
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dalam bentuk data untuk dijadikan landasan kebijakan pembangunan lebih lanjut 

dengan cara pendataan benda Cagar Budaya, melindungi sumber peninggalan 

budaya masa lalu secara utuh, mewujudkan pengamanan benda Cagar Budaya 

dengan cara mengarahkan pada pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, 

sosial, dan lain-lain yang sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya, 

menggugah kepedulian dan partisipasi masyarakat luas dalam mendukung 

pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya.
16

 

 

Untuk menjaga kelestarian Benda Cagar Budaya tentunya membutuhkan 

perlakuan khusus dalam menanganinya. Benda Cagar Budaya secara garis besar 

bisa dibedakan meniadi dua yaitu benda Cagar Budaya yang pada saat ditemukan 

sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula atau sering disebut dead 

monument dan benda Cagar Budaya yang masih dimanfaatkan seperti fungsi 

semula atau living monument. Dari segi pengelolaannya benda Cagar Budaya 

yang merupakan dead monument atau monumen mati hampir keseluruhannya 

dikelola oleh Pemerintah, sedangkan living monument atau monumen hidup ada 

yang dikelola oleh Pemerintah dan ada pula yang dikelola oleh masyarakat, 

kelompok atau perorangan.
17

 

 

Pada kenyataannya, banyak Cagar Budaya yang kurang dilestarikan dan 

dilindungi. Pelestarian Cagar Budaya bisa dilakukan dengan pendataan benda 

Cagar Budaya, yaitu sebagai tindakan untuk mengontrol pengelolaan Cagar 

Budaya agar sesuai dengan UU Cagar Budaya yang berlaku. Walaupun pada 

dasarnya perlindungan dan pemeliharaan atau pengelolaan Cagar Budaya dan 
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situs lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah, akan tetapi dibutuhkan juga 

partisipasi dari segala aspek masyarakat baik kelompok maupun individu yang 

bekerja bersama-sama bergotong royong peduli dan berperan aktif dalam 

melestarikan Cagar Budaya yang menjadi ciri khas suatu bangsa, baik secara 

preventif, represif maupun partisipatif. 

 

Sosialisasi mengenai Undang-Undang Cagar Budaya perlu dilakukan untuk 

menunjukkan keberlakuan hukum yang mengikat yang mempunyai sanksi tertentu 

sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memperjual belikan Cagar Budaya 

yang dimiliki dan juga meminimalisir adanya usahausaha untuk pengalihfungsian 

dan kepemilikan benda Cagar Budaya yang tidak bertanggungjawab. Selain itu 

perlu ditumbuhkan rasa saling memiliki, dalam arti sikap tanggung jawab untuk 

melestarikan dan melindungi Cagar Budaya, baik secara fisik maupun sosial 

budaya. Sosialisasi bisa dilakukan melalui media-media cetak lokal, media-media 

elektronik lokal maupun nasional, rapat-rapat pejabat pemerintahan, rapat-rapat 

warga, penyuluhan-penyuluhan khusus, dan lain sebagainya. 

 

Bagi bidang Kebudayaan, perubahan sistem pemerintahan ini memberikan 

pengaruh yang sangat mendasar, karena menyangkut masalah penyikapan 

terhadap kebudayaan, baik secara nasional maupun lokal, dimana penangan 

kebudayaan yang sebelumnya dilakukan secara sentralistik kemudian menjadi 

desentralistik. Perubahan ini dapat berdampak negatif pada pemajuan kebudayaan 

bangsa, dimana antara pusat dan daerah serta masing-masing daerah akan 

memiliki konsep yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sementara disisi lain 
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kebudayaan ini diharapkan dapat menjadi salah satu simpul perekatkat bagi 

keutuhan NKRI. 

 

Demikian pula halnya dengan benda cagar budaya (BCB) atau dikenal sebagai 

peninggalan purbakala sebagai salah satu bagian dari kebudayaan, dalam era 

otonomi ini terkadang menjadi bagian yang kurang mendapat perhatian dari 

pemerintah daerah. Dimana masingmasing daerah berlomba-lomba mencari 

sumberdaya yang dapat menunjang dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya, 

sehingga cenderung mengesampingkan uapaya pelestarian dan pengembangan 

peninggalan purbakala yang terdapat di wilayahnya. Kondisi sedemikian ini dapat 

menghambat upaya pelestarian dan pengembangan yang selama ini ditempuh oleh 

pemerintah pusat beserta Unit Pelaksana Teknisnya yang ada di daerah. Dengan 

terkesampingkannya penangan peninggalan purbakala yang terdapat pada setiap 

daerah, maka tidak tertutup kemungkinan kualitas dan kuantitas dari sumberdaya 

budaya tersebut akan semakin menurun dari tahun ke tahun, dengan kata lain akan 

sangat memungkinkan terjadinya pemiskinan budaya bangsa. 

 

Seiring dengan pemekaran wilayah yang terjadi, ternyata menimbulkan persoalan-

persoalan baru dalam hal pengelolaan Benda Cagar Budaya. Mulai dari persoalan 

yang sifatnya administratif sampai dengan permasalahan yang menyangkut 

masalah pemahaman aparat tentang kebudayaan itu sendiri, Persoalan administrasi 

yang dimaksud timbul karena adanya perubahan administratif yang memang 

merupakan hal yang pasti terjadi akibat dari pemekaran wilayah. Sebagai contoh 

ketika terjadi suatu pemekaran wilayah maka wilayah yang semula merupakan 

kelurahan akan menjadi kecamatan, yang kecamatan menjadi kabupaten dan yang 
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semula kabupaten menjadi propinsi. Perubahan-perubahan tersebut secara 

langsung mempengaruhi keterangan administratif yang terkait dengan sebuah 

benda cagar budaya. Dengan demikian akan mempengaruhi data benda cagar 

budaya yang selama ini telah dikoleksi secara nasional dan regional berdasarkan 

wilayah kerja dari Unit Pelaksana Teknis di daerah. 

 

Demikian pula halnya dengan Institusi yang mengelola Kebudayaan di daerah, 

juga mengalami perubahan akibat adanya pemekaran wilayah ini, dimana masing-

masing daerah yang baru berkembang akan menciptakan Dinas atau Kantor yang 

mengelola masalah kebudayaan, karena hal ini berimplikasi pada jabatan yang 

akan tersedia di daerah. Namun masalah yang terjadi dalam hal ini adalah 

terbentuknya nomenklatur instansi kebudayaan yang beragam, tergantung selera 

dan keinginan dari masing-masing daerah, serta tergantung pada tingkat 

pemahaman tentang kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing aparat di 

daerah tersebut. Sebagai salah satu contoh, misalnya dinas yang menaungi 

masalah kebudayaan di Bandar Lampung adalah Dinas Pariwisata Seni dan 

Budaya. 

 

Pengelolaan benda cagar budaya di daerah sebagaimana telah dikemukakan 

sebelumnya bahwa masing-masing daerah hasil pemekaran membuat nomenklatur 

sendiri sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Hal ini berakibat pada 

kebijakan dan porsi penanganan yang diterapkan oleh pemerintah daerah terhadap 

benda cagar budaya yang ada di wilayahnya. pemahaman dan perlakukan terhadap 

benda cagar budaya/ Situs mempunyai nilai penting benda cagar budaya dan 
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kebudayaan pada umumnya dapat berakibat pada kepentingan pelestarian dan 

pengembangan kebudayaan. 

 

Pembelahan wilayah BCB atau situs. Dengan adanya pemekaran wilayah maka 

tidak tertutup kemungkinan suatu wilayah budaya dapat terbelah atau terbagi 

dalam ruang-ruang administrasi sesuai dengan perkembangan wilayah yang 

terjadi. Peranturan Perundangan tentang Benda Cagar Budaya. Permasalahan yang 

terkait dengan peraturan perundangan yaitu bahwa perundangan yang digunakan 

dalam pengelolaan pelestarian benda cagar budaya hingga saat ini masih 

menggunakan produk yang yang masih bersifat sentralistik, sehingga dalam 

penerapannya terkadang mendapat hambatan karena sudah tidak sesuai dengan 

nuansa otonomi daerah yang sudah mengental dalam masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


