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BAB V 

 PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan uraian hasil penelitian yang telah di jabarkan dalam 

bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 terhadap bangunan 

peninggalan bersejarah di Kota Bandar Lampung masih bersifat sentral atau 

terpusat belum ada Perda (Peraturan Daerah) yang mengaturnya. Kekuasaan, 

kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam pelestarian bangunan cagar 

budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sudah menunjukkan ke 

arah yang konkrit meskipun masing-masing pihak yang terlibat kurang sesuai 

dengan pendapat masing-masing, karena kepentingan yang diutamakan adalah 

untuk kepentingan masyarakat walaupun kenyataannya peminatnya belum 

terlalu banyak tetapi dimasa depan peninggalan sejarah tersebut dapat berguna 

bagi ilmu pengetahuan. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap benda 

cagar budaya berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung masih terlalu sedikit dalam 

melakukan upayanya untuk melindungi bangunan cagar budaya yang ada di 

Kota Bandar Lampung. Hal ini sebabkan karena Pemerintah Kota Bandar 
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Lampung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung 

terlambat dalam upayanya menyelamatkan bangunan cagar budaya. Upaya 

perlindungan yang dilakukan terhadap bangunan cagar budaya masih kurang 

optimal.  

2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar 

Lampung antara lain adalah karena masyarakat yang belum memiliki 

kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kebudayaan dari bangunan cagar 

budaya, dan hambatan yang paling besar adalah banyaknya bangunan cagar 

budaya yang masih menjadi milik perorangan. Upaya yang telah di lakukan 

untuk melindungi bangunan cagar budaya pada saat ini sudah di maksimalkan 

dengan melakukan penyelamatan-penyelamatan bangunan cagar budaya yang 

ada di daerah pemukiman penduduk. Selain itu Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandar Lampung berupaya semaksimal mungkin mendorong 

Pemerintah untuk membuat regulasi tentang bangunan cagar budaya. Upaya 

lain di wujudkan yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya melindungi bangunan cagar budaya yang ada di Kota Bandar 

Lampung dengan membuat festival kebudayaan maupun acara seminar dan 

sosialisasi bertemakan kebudayaan. 

 

5.2 Saran 

1. Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung untuk 

melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat, guna 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dengan memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang ruang lingkup dan hal-hal lain yang menyangkut 

isi atau materi Undang-undang dimaksud. 
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2. Kepada masyarakat untuk lenih partisipasi sedini mungkin dalam proses 

pelestarian bangunan cagar budaya tersebut, dengan cara mengintegrasikan 

bangunan-bangunan cagar budaya tersebut dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari, misalnya dengan menggunakan bangunan-bangunan lama 

peninggalan kolonial tersebut sebagai penunjang kegiatan wisata yang 

dikelola oleh masyarakat disekitarnya, sehingga masyarakat akan memperoleh 

keuntungan dari segi ekonomi, dan hal tersebut akan membangkitkan rasa 

memilki terhadap bagunan bersejarah yang berada disekelilingnya, dan pada 

akhirnya akan menimbulkan rasa bangga dan kebutuhan untuk menjaga 

kelangsungan eksistensi dari bangunan cagar budaya tersebut karena 

bangunan cagar budaya itu mampu mendatangkan profit bagi masyarakat 

sehingga mereka dapat memperbaiki perekonomiannya. 

 


