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KATA PENGANTAR
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya
penulis telah menyelesaikan laporan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pengelolaan Cagar
Budaya.
Sebagaimana

diketahui cagar budaya merupakan kekayaan budaya

bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah,
ilmu

pengetahuan,

dan

kebudayaan

dalam

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Keberadaannya perlu dilestarikan dalam rangka
memajukan

kebudayaan

masyarakat.

Perkembangan

mengalami

peningkatan

daerah

untuk

sebesar-besarnya

pembangunan

dan

perubahan

Kabupaten
yang

pesat,

kemakmuran

Boyolali

saat

sehingga

ini

dapat

berpengaruh terhadap kelestarian cagar budaya.
Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah
Kabupaten Boyolali memiliki kewenangan di bidang pengelolaan Cagar Budaya.
Sebagai

pelaksanaan

kewenangan

tersebut

dan

sebagai

upaya

untuk

melestarikan cagar budaya di daerah maka perlu dibentuk Peraturan Daerah.
Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai
dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka
diperlukan Naskah Akademik.
Tentunya penysunan naskah akademik ini tidak akan berhasil tanpa
dukungan banyak pihak yang memberikan saran dan masukan yang sangat
bermanfaat bagi penyempurnaan Naskah Akademik. Kepada Pihak yang telah
membantu penyususnan kajian ini baik secara langsung maupun tidak langsung
kami mengucapkan banyak terima kasih.
Semoga Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali tentang Pengelolaan Cagar Budaya ini dapat memberikan
ii

manfaat bagi Pemerintah Daerah pada khususnya dan seluruh masyarakat di
Kabupaten Boyolali pada umumnya.

Boyolali, Mei 2018
Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan
kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan
menjamin

kebebasan

masyarakat

dalam

memelihara

dan

mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia
perlu dihayati oleh seluruh warga negara.
Ketentuan konstitusi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan
dibentuknya UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. UU ini
menggantikan UU No 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya. Dengan
dibentuknya UU tersebut maka ada upaya positif dari pemerintah untuk
melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan peninggalan cagar
budaya dalam desain kebijakkan nasional.
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 (Pasal 1 angka 1 UU No 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya).
Di Kabupaten Boyolali terdapat peninggalan budaya (heritage)
baik yang wujud kebendaan maupun tak benda. Warisan Budaya yang
bersifat kebendaan (tangible heritage) merupakan warisan budaya yang
bisa diindera dengan mata dan tangan yang ada di sekitar kita. Warisan
Budaya yang bersifat kebendaan ini lazim disebut Cagar Budaya.
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Termasuk didalamnya misalnya: candi-candi dan arsitektur kuno lainnya,
keris, gerabah/keramik, sebuah kawasan. Warisan Budaya Tak Benda

(intangible heritage) adalah warisan budaya yang tak bisa diindera
dengan mata dan tangan, namun ada di sekitar kita.
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.
Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting
artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan,
dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan
kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
Cagar Budaya di Kabupaten Boyolali merupakan kekayaan budaya
bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan
sejarah,

ilmu

pengetahuan,

dan

kebudayaan

dalam

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan
dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya
kemakmuran

masyarakat.

Namun

seiring

dengan

perkembangan

pembangunan Kabupaten Boyolali saat ini mengalami peningkatan dan
perubahan

yang

pesat,

sehingga

dapat

berpengaruh

terhadap

kelestarian cagar budaya.
Di samping itu, persoalan yang ada menyangkut keberadaan
Cagar Budaya di Boyolali antara lain: Lemahnya perlindungan Cagar
Budaya di daerah sehingga banyak struktur, bangunan maupun kawasan
yang memiliki nilai penting bagi sejarah, dan/atau kebudayaan Boyolali
terabaikan sehingga berpotensi rusak atau hilang. Pengabaian terjadi
karena berbagai hal seperti ketidaktahuan masyarakat (baik pemilik,
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pengelola, atau pengguna) bahwa bangunan atau kawasan yang
dihuninya merupakan Cagar Budaya yang dilindungi oleh UndangUndang.
Secara intens seiring dengan perkembangan teknologi yang
serba modern dan canggih di semua tataran kehidupan, keterkaitan
unsur seni dalam pengolahan sebuah industri misalnya, tidak mungkin
dielakkan. Nilai-nilai kultural kesenian daerah yang mencerminkan jati diri
bangsa dan masyarakat pendukungnya, akan saling berbenturan dengan
aspek industri kepariwisataan, perekonomian, pelayanan jasa, tak
terkecuali pada sektor kebijakan pemerintah dalam proses pembangunan,
dan berbagai hal yang terkait lainnya,sebagai konsekwensi logis dari
reposisi kesenian dalam era globalisasi.
Pelestarian Cagar Budaya di daerah merupakan upaya untuk
mempertahanakan warisan budaya bangsa guna memperkuat identitas
budaya nasional. Hal ini merupakan realisasi amanat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No
11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Di samping itu berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang

Nomor

pemerintah

23

Tahun

Kabupaten

2014

Boyolali

tentang

memiliki

Pemerintahan
kewenangan

di

Daerah,
bidang

pelestarian Cagar Budaya. Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut:
a. penetapan Cagar Budaya peringkat Kabupaten;
b. pengelolaan Cagar Budaya peringkat Kabupaten; dan
c. penerbitan izin membawa Cagar Budaya ke luar Daerah dalam wilayah
Provinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya

dalam

rangka

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang
Kebudayaan khususnya terkait Cagar Budaya berdasarkan ketentuan
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dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

tersebut dipandang perlu adanya kebijakan daerah dalam

melestarikan Cagar Budaya yang ada di Daerah tidak hanya dipahami
dalam arti sempit yaitu sebagai upaya pelindungan, tetapi juga bentuk
upaya

pengembangan

dan

pemanfaatan.

Pengaturan

mengenai

pelestarian Cagar Budaya penting untuk dilakukan untuk menjaga
warisan budaya, untuk dapat dinikmati masa kini dan di masa yang akan
datang.
Pelestarian Cagar Budaya merupakan upaya dinamis untuk
mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara
melindungi,

mengembangkan,

dan

memanfaatkannya.

Pelindungan

dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi dari kerusakan,
kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan,
Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Pengembangan
merupakan kegiatan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, dan
promosi

Cagar

Budaya

serta

pemanfaatannya

melalui

Penelitian,

Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan
dengan tujuan Pelestarian. Sedangkan pemanfaatan Cagar Budaya
dimungkinkan setelah dilakukan pengkajian, penelitian dan kajian
lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Upaya untuk memberikan pelestarian cagar budaya di daerah
dapat dilakukan antara lain dengan membentuk regulasi daerah berupa
Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi payung
hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya pelestarian
cagar budaya yang ada di daerah.
Untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan
sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundangundangan, maka diperlukan Naskah Akademik.
Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali melalui Komisi IV memandang perlu
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untuk menginisiasi adanya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang
Pelestarian Cagar Budaya. Selanjutnya untuk mewujudkan Peraturan
Daerah yang baik sesuai dengan ketentuan terkait pembentukan
peraturan perundang-undangan diperlukan adanya Naskah Akademik.
Untuk kepentingan itulah penyusunan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pengelolaan Cagar Budaya
ini dilakukan.

B. Identifikasi Masalah
Esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat
daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik

Indonesia

sebagaimana

dimaksud

dalam

UUD

1945.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Cagar budaya merupakan asset budaya bangsa yang memiliki
arti dan nilai sangat tinggi dalam rangka memahami perilaku dan
berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia masa lalu, yang perlu
dilestarikan sebagai pijakan dan pedoman dalam melangkah dan
merencanakan

kehidupan

di

masa

mendatang.

dalam

rangka

meningkatkan manfaat cagar budaya khususnya sebagai salah satu daya
tarik wisata maka perlu dilakukan pengelolaan cagar budaya melalui
upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.
Kabupaten boyolali yang identik dengan susu sapi ternyata
memiliki beberapa peninggalan purbakala yang berupa benda cagar
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budaya, struktur cagar budaya, bangunan cagar budaya, maupun situs
cagar budaya. Kabupaten Boyolali memang daerah konsentrasi tinggi
untuk penemuan benda-benda purbakala, khususnya pada zaman Hindu.
Kemungkinan besar ini penemuan di Ngemplak juga terkait dengan
penemuan sebelumnya di lokasi lain di Boyolali. Situs yang diduga
merupakan struktur bangunan candi juga ditemukan di areal sawah di
Dukung

Gunung

Wijil,

Giriroto,

Ngemplak,

Boyolali

(https://regional.kompas.com/read/2016/03/27/18200721/Petugas.Imba
u.Warga.Tidak.Menggali.Situs.Purbakala.Boyolali, diakses 18 Mei 2018
jam 17.00 WIB).
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib
adalah urusan bidang kebudayaan. Selanjutnya rincian urusan bidang
kebudayaan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:
NO SUB URUSAN
1

Kebudayaan

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN
a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat
pelakunya dalam Daerah kabupaten.
b. Pelestarian

tradisi

yang

masyarakat

penganutnya dalam Daerah kabupaten.
c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya
dalam Daerah kabupaten.
2

3

Kesenian

Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya

Tradisional

dalam Daerah kabupaten.

Sejarah

Pembinaan sejarah lokal kabupaten.
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4

Cagar Budaya

a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten.
b. Pengelolaan

cagar

budaya

peringkat

kabupaten.
c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke
luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.
5

Permuseuman

Pengelolaan museum kabupaten.

Sumber: Lampiran UU No 23 Tahun 2014.
Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas

wilayah

yang berwenang mengatur dan

mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai daerah Otonom, maka
Pemerintahan

Daerah

Kabupaten

Boyolali

berwenang

mengatur

penyelenggaraan urusan Kebudayaan yang menjadi kewenangannya
dalam sebuah Peraturan Daerah.
Peraturan daerah hakekatnya adalah kebijakan publik untuk
menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Peraturan
daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan
otonomi daerah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14
UU No 12 Tahun 2011, Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 dan Pasa 4 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015, disebutkan
bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:
a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.
Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda
dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Hingga saat ini terkait dengan urusan Kebudayaan khususnya
menyangkut Cagar Budaya belum produk huokum daerah berupa
Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Cagar Budaya. Pengaturan
dimaksud meliputi pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.
Pelestarian cagar budaya yang berada di lingkungan wilayah
Kabupaten Boyolali, baik yang di darat maupun di perairan dimaksudkan
untuk menjaga dan melindungi cagar budaya yang ada, serta
mengembangkan dan memanfaatkannya untuk dan oleh berbagai
kepentingan yang ada. Lebih lanjut, keberadaan cagar budaya dengan
berbagai

potensi

meningkatkan

yang

dimilikinya

kesejahteraan

dapat

masyarakat

dimanfaatkan
dengan

untuk
tidak

mengenyampingkan upaya pelindungan cagar budaya sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Pelestarian cagar budaya merupakan upaya bersama, baik
pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta/golongan, maupun
perorangan dalam rangka mempertahankan nilai-nilai yang terkandung
di dalam cagar budaya dan mengoptimalkan nilai dan potensinya untuk
dimanfaatkan secara bersama-sama. Sinergisitas pelestarian cagar
budaya antara pemerintah dengan masyarakat serta akademisi menjadi
hal yang sangat penting untuk lebih mengoptimalkan potensi cagar
budaya sebagai asset budaya yang berdayaguna dan berhasil guna demi
kepentingan dan kiesejahteraan bersama.
Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah
di bidang Kebudayaan khususnya menyangkut Cagar Budaya serta
sebagai penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi khususnya Pasal 96 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya beserta peraturan pelaksanaannya
dan sekaligus menjadi

atas permasalahan di daerah (local problem
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solving) terkait di bidang pengelolaan Cagar Budaya, dipandang perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya.
Di samping yang sudah disebutkan di atas, permasalahan utama
yang dihadapi Kabupaten Boyolali dalam mengatur Cagar Budaya
sebagai warisan budaya bangsa di tengah pesatnya modernisasi, antara
lain:
1. Lemahnya perlindungan cagar budaya di Kabupaten Boyolali sehingga
banyak kawasan maupun bangunan yang memiliki nilai penting
terabaikan sehingga rusak, hilang atau sengaja dicuri. Pengabaian
terjadi karena berbagai hal; misalnya ketidaktahuan masyarakat
(pemilik, pengelola, pengguna) bahwa bangunan yang dihuninya
merupakan bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh Undangundang.
2. Kurang optimalnya upaya pengembangan cagar budaya secara
komprehensif untuk peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi
Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi,
dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan
tujuan Pelestarian.
3. Kurang optimalnya pemanfaatan pendayagunaan Cagar Budaya untuk
kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap
mempertahankan kelestariannya.
4. Perkembangan daerah Kabupaten Boyolali terjadi sangat cepat
sehingga

akan

berpotensi

terjadinya

persinggungan

antara

modernisasi kota dengan kearifan lokal peninggalan warisan masa lalu
sebagai aset cagar budaya. Kehadiran perda tentang Benda Cagar
Budaya dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan, pemilikan,
penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan,
pemanfaatan, dan pengawasan Benda Cagar Budaya yang konsisten
dan kontekstual.
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Selanjutnya dengan mendasarkan latar belakang tersebut diatas
maka perumusan masalah dalam penyusunan naskah akademik ini
adalah:
1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Boyolali tentang Pengelolaan Cagar Budaya memiliki landasan
akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Bagaimana Pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam
draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang
Pengelolaan Cagar Budaya.
Atas dasar hal tersebut maka diperlukan adanya regulasi
daerah yang menjadi payung hukum dalam upaya pelestarian dan
perlindungan cagar budaya.

C. Maksud dan Tujuan Kegiatan
1. Maksud
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan Naskah Akademik
untuk memberikan arah, tinjauan akademis dan kerangka normatif
sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
terkait Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Boyolali.
2. Tujuan Kegiatan
Tujuan
Naskah

yang

Akademis

ini

diharapkan
adalah

dari

kegiatan

Penyusunan

sebagai

landasan

ilmiah

bagi

penyusunan rancangan peraturan daerah, yang memberikan arah,
dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan peraturan daerah
terkait Rancangan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Cagar
Budaya di Kabupaten Boyolali.
Secara khusus tujuan kajian dalam naskah akademik ini
adalah:
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a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Rancangan
Peraturan

Daerah

tentang

Pengelolaan

Cagar

Budaya

di

Kabupaten Boyolali.
b. Untuk

mengetahui

dirumuskan

dalam

pokok-pokok
Rancangan

pengaturan

Peraturan

yang

Daerah

perlu
tentang

Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Boyolali yang dapat
diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan
efisien.
D.

Kegunaan Kegiatan
Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Boyolali adalah sebagai
dokumen resmi yang menyatu dengan konsep

Raperda yang

bersangkutan. Yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali sesuai prioritas Program
Pembentukan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian

ini

merupakan

penelitian

kualitatif

yang

bersifat

deskriptif yaitu berusaha memaparkan secara jelas permasalahan
ilmiah yang berkaitan dengan pengaturan Cagar Budaya di Kabupaten
Boyolali.
2. Metode Pendekatan
Pada umumnya metode penelitian pada pembuatan naskah
akademik ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang
utamanya menggunakan data sekunder yang dianalisis secara
kualitatif.

Namun demikian data primer juga sangat diperlukan
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sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:
a. Menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan

legislasi) yang berkaitan dengan Cagar Budaya.
b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dengan anggota Tim
ahli, dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan
masukan dari masyarakat dan pejabat terkait.
c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan
Raperda sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholder
yang

kepentingannya

terkait

dengan

substansi

pengaturan

Rancangan Peraturan daerah tentang Cagar Budaya.
d. Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai
instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (tinjauan

tehnis), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan cagar
budaya di Kabupaten Boyolali.
e. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta
menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya.
3. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan
menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama. Terkait dengan problematika penelitian, maka data
primer diperoleh dari pejabat pada Perangkat Daerah yang terkait
dengan cagar budaya di Kabupaten Boyolali;
b. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan
melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah
penelitian. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder digunakan
dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu:

NA Raperda Pengelolaan Cagar Budaya_DPRD Byl_2018.

I-12

1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar
pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian
ini adalah:
a.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
c.

Undang-Undang

No

10

Tahun

2009

tentang

Kepariwisataan;
d. UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,
e. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
f.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015;

g. Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan;
h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya
yang Dilestarikan;
i.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 10 Tahun 2013
tentang Pelestarian Cagar Budaya; dan

j.

peraturan lainnya terkait dengan pengaturan tentang cagar
budaya di tingkat daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan

hukum

sekunder

yang

memberikan

penjelasan

mengenai bahan hukum primer. Adapun yang

digunakan

dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet,
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laporan penelitian dan sebagainya berkaitandengan cagar
budaya.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder (Soerjono Soekanto, 1986: 52). Bahan hukum tersier
seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus,
dan Ensiklopedi.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan
melalui 4 (empat) cara sebagai berikut:
a. Studi kepustakaan,
Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data
dengan

cara

membaca

buku

literatur,

hasil

penelitian

terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundangundangan, Peraturan Daerah yang berhubungan dengan obyek
penelitian.
b. Wawancara
Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian
yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih
bertatap muka mendengarkan secara langsung informasiinformasi atau keterangan-keterangan (Cholid Narbuko dan
Abu Achmadi, 2004: 83).
c. Focus Group Disscussion (FGD)
FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan
persoalan-persoalan
perundang-undangan

krusial

dalam

sehingga

penyusunan

memperoleh

peraturan

kesepahaman

diantara stakeholder yang ada.
d. Public Hearing
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Public Hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya
masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat
mereka.
5. Teknik Analisis Data
Analisis

data

merupakan

proses

mengumpulkan

dan

mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar,
sehingga dengan anlisis data akan menguraikan dan memecahkan
masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam
penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.
Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif,
yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa
reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi
dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998: 48).
Dalam

menggunakan

analisis

kualitatif,

maka

interprestasi

terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir
digunakan logika atau penalaran sistematik. Ada tiga komponen
pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:
a. Data

Reduction merupakan proses seleksi, pemfokusan,

penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam field

note. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung,
hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan
melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu
pola.
b. Data

Display adalah paduan organisasi informasi yang

memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga
peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus
dilakukan.
c. Conclution Drawing adalah berawal dari pengumpulan data
peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya,
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dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan
konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga
memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.
Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan
proses pengumpulan yang berbentuk siklus (Diagram flow) (HB
Sutopo, 1998: 37).
Siklus Analisis Data
Pengumpulan Data

Data Reduction

Data Display

Conclusion Drawing

Gambar 1.1 tentang Siklus Analisis Data
Dalam menguji validitas data peneliti menggunakan teknik
trianggulasi.

Teknik

trianggulasi

adalah

teknik

pemeriksaan

validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang berada di luar
data

itu

untuk

keperluan

pengecekan

atau

pembandingan

terhadap data yang sama dari sumber yang lain. Trianggulasi
dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara
dengan isi suatu dokumen (Lexi J. Moleong, 2005: 330-331).
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BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS
EMPIRIS
A. Kajian Teoretis
1. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah.
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi
dalam

bagian-bagian

pemerintahan

daerah,

baik

provinsi,

kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Kemudian di dalam Penjelasan UUD 1945 Pasal 18
menyebutkan bahwa:
1) Daerah besar dan kecil bukanlah negara bagian, karena
daerah tersebut dibentuk dalam negara kesatuan,
2) Daerah besar dan kecil ada yang bersifat otonom dan ada
yang bersifat administratif,
3) Daerah yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat
istimewa adalah swapraja (zelfbestuurende landschappen)
dan desa (volsgemeenschapppen),
4) Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah
yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa.
Penyelengaaraan

pemerintahan

daerah

dilaksanakan

berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi dipakai sebagai pedoman
dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:
a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan
serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
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b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas,
nyata dan bertanggung jawab;
c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan
pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah
Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi
negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan
Daerah serta antar Daerah;
e. Pelaksanaan otonomi daerah harus

lebih meningkatkan

kemandirian Daerah Otonom.

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah
dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di
daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas
tugas

pembantuan.

penyerahan

Asas-asas

wewenang

Desentralisasi

pemerintahan

oleh

adalah

Pemerintah

kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan
wewenang dari Pemerintah kepada Gubenur sebagai wakil
pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan
asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah
kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk
melaksanakan
pembiayaan,

tugas
saran

tertentu

dan

yang

prasarana

disertai

serta

dengan

sumber

daya

manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskan.
Terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah
yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan
penyelenggaraan daerah otonom yaitu:
a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan
serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
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b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas,
nyata dan bertanggung jawab;
c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan
pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah
Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi
negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan
Daerah serta antar Daerah;
e. Pelaksanaan otonomi daerah harus

lebih meningkatkan

kemandirian Daerah Otonom.

2. Tinjauan Peran Pemerintah Daerah
Peran strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah
daerah

adalah

daerah

berperan

sebagai

enterpreneur,

koordinator, fasilitator, dan stimulator (Badrul Munir, 2002: 207208).
Peran

pemerintah

sebagai

enterpreneur mengandung

konsekuensi tanggung-jawab untuk melakukan usaha sendiri
dalam mengelola sumber daya ekonomi. Banyak hal bisa
dilakukan dalam memberdayakan aset-asset daerah dan sumber
daya ekonomi potensial sehingga dapat memberai manfaat
kepada masyarakat. Sebagai koordinator pemerintah daerah harus
mampu mengkoordinir semua komponen masyarakat sebagai
aktor pembangunan, menetapkan kebijakan atau strategi-strategi
pembangunan, dan mengelola disharmoni sosial. Pemerintah
daerah mengarahkan dan memotivasi pelaksanaan pembangunan
sesuai

orientasi dan menghilangkan kerancuan yang bersifat

stagnan dalam mencapai tujuan secara sinergis. Sedangkan
sebagai fasilitator
pembangunan melalui

pemerintah daerah dapat mempercepat
perbaikan

lingkungan attitudinal, yaitu

berkaitan dengan perbaikan perilaku budaya masyarakat dan
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birokrasi. Antara kinerja birokrasi dan pelayanan publik harus
mewujudkan mekanisme yang lebih efektif, efisien, dan terkendali.
Sebagai stimulator pemerintah daerah harus dapat menciptakan
dan mengembangkan usaha melalui kebijaksanaan khusus yang
dapat menarik investor menanamkan modal di daerah, sekaligus
menjaga iklim usaha yang kondusif. Kebijaksanaan khusus yang
dimaksud adalah menstimulasi strategi pengembangan budaya
lokal, responsif, dan adaptif terhadap isu-isu strategi yang
mencuat. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap menjaga
sensitifitas pemerintah daerah.
Di samping itu peran organisator sebagai organ pemerintah
daerah dituntut mampu mengendalikan pola komunikasi yang
lengkap dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok
orang. Pemimpin sangat diperlukan dalam pengendalian ini, maka
manajerial yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi segera
diperbaharui agar tidak ketinggalan zaman.

3. Tinjauan tentang Cagar Budaya
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.

Sedangkan Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis
yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya
berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas
(Pasal Undang-Undang No 11 Tahun 2010).
Menurut Adishakti (2003a:1), fenomena keanekaragaman
dan keunikan budaya yang dimiliki Indonesia ini menjadi perhatian
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terus menerus para pemerhati dan pelaku pelestarian dari
berbagai daerah di Indonesia dan memicu banyak pertanyaan
serta

pemikiran

kritis.

Disadari

pelestarian

cagar

budaya

merupakan persoalan lintas ilmu, lintas sektor, dan lintas daerah.
Sementara,

kenyataan

yang

ada

sangat

memprihatinkan.

Persoalannya, pelestarian cagar budaya masih merupakan arogansi
sektoral, keilmuan, bahkan dengan adanya otonomi daerah
tumbuh menjadi arogansi daerah, dan yang paling memprihatinkan
adalah justru kawasan cagar budaya dan pelestariannya tidak
terpedulikan.
Selanjutnya dikatakan oleh Adishakti (2003b: 1-2) beberapa
prinsip penting dalam proses pelestarian kebudayaan nasional
Indonesia adalah:
a) Masyarakat

sebagai

management),

pusat

pengelolaan

(people-centered

b) Pentingnya kerjasama/kolaborasi antar disiplin ilmu maupun
sektor,
c) Tercipta
mekanisme
kelembagaan
yang
mampu
mengakomodasi partisipasi dan aksi masyarakat,
d) Dukungan dan penegakan aspek legal, dan perlu
diwujudkannya
pasar
pelestarian
untuk
menunjang
kesinambungan pengelolaan
Dalam

pelaksanaan

pelestarian

benda

cagar

budaya

menurut Adishakti (2000) berbagai benturan sering terjadi dan
diperlukan kemampuan publik dalam melindunginya, seperti
berikut:
1) Benturan-benturan ini merupakan bagian dari dinamika
kehidupan yang selalu tumbuh dan berkembang sepanjang
jaman.
2) Keberhasilan upaya pelestarian terletak pada kemampuan
publik dalam memperdulikan aset yang dimilikinya.
Wujud

sebuah

wilayah

perkotaaan

yang

memiliki

keterkaitan dengan masa lampau, maka perencanaan serta
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pengarahan pertumbuhan sekarang dan di masa mendatang harus
dengan perspektif sejarah. Warisan sejarah mencakup bangunan,
kawasan, struktur berupa patung, air mancur, taman, pepohonan
dan lansekap. Daya tarik terhadap warisan sejarah ini dapat
bersumber dari signifikannya dalam hal arsitektur, estetis, historis,
ilmiah, kultural dan sosial. Dalam pertumbuhan suatu kota terkait
tiga aspek yaitu :
a. Aspek sejarah dalam hal ini yang perlu di analisa adalah
tatanan arsitektur yang berperan pada masa lampau, masa kini
dan masa mendatang.
b. Faktor pertumbuhan dan perkembangan kota sebagai akibat
pertambahan penduduk secara alami maupun migrasiurbanisasi, faktor ekonomi, faktor sosial budaya termasuk
kecenderungan masyarakat (public interst), faktor kedudukan
kota dalam lingkup wilayah.
c. Aspek legal yang menyangkut peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan penataan ruang dan fisik kota yang
berlaku secara umum maupun berlaku khusus untuk kota yang
bersangkutan.
Kaitan suatu tempat dan sejarah sangat erat karena suatu
tempat adalah sumber memori individu dan memori kolektif.
Dengan demikian suatu tempat juga memberi kontribusi pada
identitas individu dan kolektif karena karakter dan kepribadian
tempat itu sendiri yang membedakannya dari tempat lain dan
masyarakat yang tinggal di suatu tempat mempunyai rasa
memiliki dan keterikatan dengan tempat tersebut.
Para perencana kota harus mempertahankan kelayakan inti
kota dengan memastikan bahwa bangunan-bangunan baru dan
pembangunan berskala besar tidak menghilangkan ciri khas kota
yang mudah dikenali. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan
menyelamatkan dan merehabilitasi sebanyak mungkin bangunan
lama, membangun yang baru hanya jika yang diperlukan dan
kemudian dengan mengintegrasikan yang baru dengan yang lama
(Lotmann, 1976).
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Selain itu, karakter suatu tempat juga ditentukan oleh
faktor-faktor lain yaitu lingkungan binaan. Menurut K. Lynch
(1960) dalam bukunya “The Image of the city” bahwa kualitas
lingkungan binaan yakni citra (imageability) dan kejelasan
(legibility)

bangunan-bangunan

memberi

kontribusi

pada

munculnya identitas yang menonjol pada suatu tempat. Citra
suatu tempat merupakan kombinasi beberapa faktor lansekap
yang saling terkait yaitu bentuk, tampak dan warna bangunan,
ritme kumpulan orang, kemeriahan serta acara-acara yang
diadakan di tempat tersebut. Faktor lain yang menentukan
identitas suatu tempat adalah kombinasi berbagai elemen kultur
non-material seperti karakteristik masyarakat (etnis, agama,
bahasa) serta apa yang di sebut sebagai genius loci. Istilah genius
loci dikemukakan oleh Dubos yang dikutip dalam buku Place and
placeness (1976) yang artinya adalah roh suatu tempat,
mencakup keunikan lingkungan binaan, kekayaan dan momenmomen historis.
Hal yang sama juga dikemukakan dalam Guidelines for

preparing conservation plan (1994) bahwa penentuan apakah
suatu bangunan atau tempat tertentu layak dilindungi sebagai
warisan sejarah ditentukan juga oleh aspek-aspek non-fisik yaitu :
1) Mempunyai nilai estetik yaitu menunjukkan aspek desain dan
arsitektur suatu tempat.
2) Mempunyai nilai edukatif yaitu menunjukkan gambaran
kegiatan manusia di masa lalu di tempat itu dan menyisakan
bukti-bukti yang asli. Bisa mencakup teknologi, arkeologi,
filosofi, adat istiadat, selera dan kegunaan sebagaimana
halnya juga teknik atau bahan-bahan tertentu.
3) Nilai sosial atau spiritual yaitu keterikatan emosional kelompok
masyarakat tertentu terhadap aspek spiritual, tradisional,
politis atau suatu peristiwa.
4) Nilai historis yaitu asosiasi suatu bangunan bersejarah dengan
pelaku sejarah, gagasan atau peristiwa tertentu. Mencakup
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analisis tentang aspek-aspek yang tidak kasat mata (intangible
aspects) dari masa lalu bangunan tersebut.

4. Pelestarian Cagar Budaya
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 (Ps 1 angka 1 UU No 11 Tahun 2010).
Berdasarkan UU No 11 Tahun 2010 tersebut cagar budaya
meliputi: 1) Benda Cagar Budaya: benda alam dan/atau benda
buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa
kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisasisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan
sejarah perkembangan manusia; 2) Bangunan Cagar Budaya:
susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan
manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau
tidak berdinding, dan beratap; 3) Struktur Cagar Budaya: susunan
binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan
manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang
menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung
kebutuhan manusia; 4) Situs Cagar Budaya: lokasi yang berada di
darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya,
Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai
hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu; dan 5)
Kawasan Cagar Budaya: satuan ruang geografis yang memiliki dua
Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau
memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
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Benda cagar budaya merupakan bagian dari cagar
budaya yang tidak hanya penting bagi disiplin ilmu arkeologi,
tetapi terdapat berbagai disiplin yang dapat melakukan analisis
terhadapnya. Antropologi misalnya dapat melihat kaitan antara
benda cagar budaya dengan kebudayaan sekarang.
Benda cagar budaya pada sering kali diartikan sebagai

“Pusaka Saujana Budaya”. Penyebutan demikian karena benda
cagar budaya termasuk ke dalam kelompok barang-barang atau
benda-benda yang tergabung dalam pusaka saujana budaya.
Menurut Adishakti (2003b, 1) pusaka Indonesia tersebar
dari Sabang sampaiMerauke, dari Lautan Cina hingga Samudera
Indonesia. Hadir dalam keanekaragaman, terlihat maupun
tidak, yang terbentuk oleh alam atau olah budi manusia, serta
interaksi

antar

keduanya

dari

waktu

ke

waktu.

Ketika

membicarakan pusaka budaya, tidak akan dapat dilepaskan dari
aspek pusaka alam, begitu juga sebaliknya. Pusaka Indonesia
mengandung keduanya. Manifestasi kesatuan ini merupakan
pusaka

saujana

Sedangkan

(cultural

budaya

masing-masing

ragam

landscape
yang

heritage).
membentuk

keanekaragaman itu memiliki keunikan tersendiri, apakah yang
tumbuh

di

lingkungan

budaya

tertentu,

ataukah

hasil

percampuran antar budaya baik di waktu lampau, saat ini dan
nanti. Diyakini, Indonesia merupakan mosaik pusaka saujana
budaya terbesar di dunia.
Dalam

penyusunan

Piagam

Pelestarian

Pusaka

Indonesia (Kaliurang, 2003) disepakati pemahaman pusaka
Indonesia adalah pusaka alam dan pusaka budaya yang
membentuk kesatuan pusaka saujana yang beraneka ragam,
yang merupakan bentukan alam dan hasil cipta, rasa, karsa,
dan karya lebih dari 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia,
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baik secara sendiri-sendiri, perpaduan dengan budaya lain, dan
sebagai kesatuan bangsa Indonesia di sepanjang sejarah
keberadaannya. Mengingat eratnya kaitan antara alam dan
budaya, maka disepakati untuk menggunakan istilah “pusaka
saujana” untuk menggambarkan kesatuan pusaka alam dan
pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu (Kaliurang, 3
Oktober 2003).
Benda cagar budaya sangat memerlukan perawatan dan
pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan terhadap sesuatu
sering kali disebut dengan konservasi. Konservasi menurut
Poerwadarminta
perlindungan

adalah

sesuatu

kegiatan

secara

pemeliharaan

teratur

untuk

dan

mencegah

kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan.
Secara artifisial konservasi juga diartikan dengan pengawetan
atau pelestarian.
Konservasi

dapat

penjagaan/pengawetan

juga
suatu

dikatakan

sebagai

upaya

tempat

dengan

tetap

memanfaatkan kegunaan dari tempat tersebut untuk memberi
wadah bagi kegiatan yang telah ada maupun kegiatan baru
sehingga dapat membiayai sendiri kelangsungan eksistensinya.
Benda-benda cagar budaya yang terdapat di berbagai
tempat keberadaannya tidak hanya dilindungi oleh pemerintah,
namun juga mestinya oleh masyarakat setempat. Pemeliharaan
oleh masyarakat setempat diperlukan mengingat benda cagar
budaya merupakan warisan sejarah dan budaya dari leluhur
mereka.
Pelestarian benda cagar budaya sangat diperlukan
mengingat benda ini merupakan aset nasional yang dapat
dipergunakan dalam jangka yang lama. Pelestarian benda cagar
budaya

berhubungan
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perlindungan, pengelolaan, dan pengembangan benda cagar
budaya tersebut yang pada akhirnya ditujukan demi menarik
minat wisatawan guna berkunjung ke daerah tempat benda
cagar budaya tersebut berada.
Perlindungan benda cagar budaya sebagai salah satu
upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan
usaha untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh
jati diri bangsa. Upaya pelestarian benda cagar budaya
tersebut, sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan
pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan,
serta pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayan
bangsa demi kepentingan nasional.
Untuk kepentingan perlindungan dan pelestarian benda
cagar

budaya,

baik

mengenai

penguasaan,

pemilikan,

pendaftaran, pengalihan, penemuan, pencarian, pemeliharaan
maupun pemanfaatan benda cagar budaya dalam Peraturan
Pemerintah ini senantiasa tetap memperhatikan hak dan
kewajiban serta kepentingan pemilik ataupun masyarakat.
Menurut

Adishakti

(2003a:1),

fenomena

keanekaragaman dan keunikan pusaka yang dimiliki Indonesia
ini menjadi perhatian terus menerus para pemerhati dan pelaku
pelestarian dari berbagai daerah di Indonesia dan memicu
banyak pertanyaan serta pemikiran kritis. Disadari pelestarian
pusaka merupakan persoalan lintas ilmu, lintas sektor, dan
lintas

daerah.

Sementara,

kenyataan

yang

ada

sangat

memprihatinkan.
Persoalannya, pelestarian pusaka masih merupakan
arogansi sektoral, keilmuan, bahkan dengan adanya otonomi
daerah tumbuh menjadi arogansi daerah, dan yang paling
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memprihatinkan adalah justru pusaka dan pelestarian tidak
terpedulikan.
Selanjutnya dikatakan oleh Adishakti (2003b: 1-2)
beberapa prinsip penting dalam proses pelestarian kebudayaan
nasional Indonesia adalah:
a. Masyarakat sebagai pusat pengelolaan (people-centered

management);
b. Pentingnya kerjasama/kolaborasi antar disiplin ilmu maupun
sector;
c.

Tercipta

mekanisme

kelembagaan

yang

mampu

mengakomodasi partisipasi dan aksi masyarakat;
d. Dukungan

dan

penegakan

diwujudkannya

pasar

aspek

pelestarian

legal,

dan

perlu

untuk

menunjang

kesinambungan pengelolaan.
Cagar
sebagaimana
melindungi,
Budaya

Budaya
dimaksud

perlu
adalah

mengembangkan,

melalui

pelaksanaan,

kebijakan

dan

dikelola.
upaya

dan

terpadu

untuk

memanfaatkan

Cagar

pengaturan

pengawasan

Pengelolaan

untuk

perencanaan,
sebesarbesarnya

kesejahteraan rakyat.
Sedangkan Pelestarian adalah upaya dinamis untuk
mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya
dengan

cara

melindungi,

mengembangkan,

dan

memanfaatkannya. Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:
a.

melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat
manusia;

b.

meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar
Budaya;

c.

memperkuat kepribadian bangsa;

d.

meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
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e.

mempromosikan

warisan

budaya

bangsa

kepada

masyarakat internasional.
Dalam pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya
menurut Adishakti (2000) berbagai benturan sering terjadi dan
diperlukan kemampuan publik dalam melindunginya, seperti
berikut.
a. Benturan-benturan ini merupakan bagian dari dinamika
kehidupan yang selalu tumbuh dan berkembang sepanjang
jaman.
b. Keberhasilan upaya pelestarian terletak pada kemampuan
publik dalam memperdulikan aset yang dimilikinya.
Aktifitas

yang

dapat

dilakukan

dalam

rangka

pelestarian benda cagar budaya antara lain:
a. Melakukan tindakan aktif perlindungan;
b. Melakukan inventarisasi, dokumentasi, klasifikasi yang
sistematik dan komprehensif;
c. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik;
d. Meningkatkan upaya-upaya pelestarian secara efektif dan
sinergis;
e. Menguatkan penegakan hukum dan kontrol masyarakat
untuk perbaikan;
f. Melakukan upaya pendampingan bagi masyarakat untuk
kesejahteraan yang berkelanjutan.
Selanjutnya permasalahan yang sering dihadapi dalam
pelestarian benda cagar budaya diantaranya menyangkut:
a. Penanganan fisik, dalam arti pemeliharaan dan perbaikan;
b. Pembiayaan, untuk penanganan fisik benda cagar budaya
dibutuhkan biaya yang tidak sedikit; dan
c.

Pelibatan

masyarakat/penduduk

untuk

memiliki

rasa

tanggung-jawab terhadap benda cagar budaya.
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Bentuk-bentuk dari kegiatan Pelestarian cagar budaya
yang dikenal antara lain:
1) Restorasi (dalam konteks yang lebih luas) ialah kegiatan
mengembalikan bentukan fisik suatu tempat kepada kondisi
sebelumnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan
atau merakit kembali komponen eksisting menggunakan
material baru.
2) Restorasi (dalam konteks terbatas) ialah kegiatan
pemugaran
untuk
mengembalikan
bangunan
dan
lingkungan cagar budaya semirip mungkin ke bentuk
asalnya berdasarkan data pendukung tentang bentuk
arsitektur dan struktur pada keadaan asal tersebut dan agar
persyaratan teknis bangunan terpenuhi. (Ref.UNESCO.PP.
36/2005). 3. Preservasi (dalam konteks yang luas) ialah
kegiatan pemeliharaan bentukan fisik suatu tempat dalam
kondisi eksisting dan memperlambat bentukan fisik tersebut
dari proses kerusakan.
3) Preservasi (dalam konteks yang terbatas) ialah bagian dari
perawatan dan pemeliharaan yang intinya adalah
mempertahankan keadaan sekarang dari bangunan dan
lingkungan cagar budaya agar kelayakan fungsinya terjaga
baik (Ref. UNESCO.PP. 36/2005).
4) Konservasi ( dalam konteks yang luas) ialah semua proses
pengelolaan suatu tempat hingga terjaga signifikasi
budayanya. Hal ini termasuk pemeliharaan dan mungkin
(karena kondisinya) termasuk tindakan preservasi,
restorasi, rekonstruksi, konsoilidasi serta revitalisasi.
Biasanya kegiatan ini merupakan kombinasi dari beberapa
tindakan tersebut.
5) Konservasi (dalam konteks terbatas) dari bangunan dan
lingkungan ialah upaya perbaikan dalam rangka pemugaran
yang menitikberatkan pada pembersihan dan pengawasan
bahan yang digunakan sebagai kontsruksi bangunan, agar
persyaratan teknis bangunan terpenuhi. (Ref. UNESCO.PP.
36/2005).
6) Rekonstruksi ialah kegiatan pemugaran untuk membangun
kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan
lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana
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lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah
lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan
menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan
dengan penambahan bahan bangunan baru dan
menjadikan bangunan tersebut layak fungsi dan memenuhi
persyaratan teknis. (UNESCO dan PP No 36 Tahun 2005).
7) Konsolidasi ialah kegiatan pemugaran yang menitikberatkan
pada pekerjaan memperkuat, memperkokoh struktur yang
rusak atau melemah secara umum agar persyaratan teknis
bangunan terpenuhi dan bangunan tetap layak fungsi.
Konsolidasi bangunan dapat juga disebut dengan istilah
stabilisasi kalau bagian struktur yang rusak atau melemah
bersifat membahayakan terhadap kekuatan struktur.
8) Revitalisasi ialah kegiatan pemugaran yang bersasaran
untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal secara
ekonomi, sosial, dan budaya dalam pemanfaatan bangunan
dan lingkungan cagar budaya dan dapat sebagai bagian
dari revitalisasi kawasan kota lama untuk mencegah
hilangnya aset-aset kota yang bernilai sejarah karena
kawasan tersebut mengalami penurunan produktivitas.
(Ref. UNESCO.PP. 36/2005, Ditjen PU-Ditjen Tata
Perkotaan dan Tata Pedesaan).
9) Pemugaran adalah kegiatan memperbaiki atau memulihkan
kembali bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya ke
bentuk aslinya dan dapat mencakup pekerjaan perbaikan
struktur yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi
arkeologis, histories dan teknis. (Ref. PP.36/2005). Kegiatan
pemulihan arsitektur bangunan gedung dan lingkungan
cagar budaya yang disamping perbaikan kondisi fisiknya
juga demi pemanfaatannya secara fungsional yang
memenuhi persyaratan keandalan bangunan.

5. Pentingnya Sinergisme dalam Pengelolaan Cagar Budaya
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya didefinisikan:
kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan prilaku
kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan
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pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan
dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa

dan

bernegara

sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya
pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka
memajukan

kebudayaan

nasional

untuk

sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa Cagar Budaya merupakan
warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya,
Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar
Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan di air. Semua itu
dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar
Budaya maupun Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, mewakili masa gaya
paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus
bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau
kebudayaan,

serta

memiliki

nilai

budaya

bagi

penguatan

kepribadian bangsa. Tentunya, usulan tersebut dapat dijadikan
Cagar Budaya setelah melalui serangkaian proses penetapan.
Dalam upaya pelestarian Cagar Budaya, sejatinya negara
bertanggung

jawab

penuh

dalam

pengaturan

pelindungan,

pengembangan, dan pemanfaatan. Idealnya, Cagar

Budaya

dikelola

dengan

oleh

meningkatkan

pemerintah
peran

serta

dan

pemerintah

masyarakat

daerah

untuk

melindungi,

mengembangkan, memanfaatkan Cagar Budaya tersebut.
Secara implisit, amanat dari Undang-Undang Cagar
Budaya telah menegaskan pentingnya pelestarian Cagar Budaya
sebagai hasil peradaban budaya masa lalu. Sebab, dilihat dari arti
Cagar Budaya dalam kepentingan bangsa atau negara, keberadaan
Cagar Budaya erat kaitannya dengan perjalanan masa lalu bangsa
itu

sendiri.

Hal

ini

dilatarbelakangi
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mengandung informasi masa lalu, terutama hasil peradaban dan
kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai keluhuran bangsa.
Dengan demikian, melalui Cagar Budaya masyarakat yang hidup
pada masa sekarang dan masa yang akan datang kelak tentunya
akan dapat mengenal dan mempelajari nilai-nilai dari proses
budaya yang telah diwarisi.
Paradigma pelestarian Cagar Budaya saat ini tidak semata
terbelenggu pada tindakan mempertahankan saja, akan tetapi
sudah menuntut pada tahap pengembangan dan pemanfaatan
yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tidak sekadar
pewarisan

benda,

tetapi

sudah

menuntut

pada

pewarisan

pengelolaan dalam bentuk pembangunan yang memberikan
dampak pada aspek kesejahteraan masyarakat.
Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya menjadi salah
satu modal pembangunan bangsa. Hal ini guna memenuhi salah
satu

tujuan

kemerdekaan,

yaitu

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat—disamping tujuan pelestarian lainnya
sebagai warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia,
meningkatkan

harkat

dan

martabat

bangsa,

memperkuat

kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan
mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat
internasional.
Pada dasarnya, upaya pelestarian Cagar Budaya tidak
hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan daerah
saja, melainkan menjadi perhatian bersama. Pemerintah sebagai
pengemban amanah perlu melibatkan masyarakat, swasta dan
lembaga-lembaga negara lainnya. Pemerintah perlu membangun
konsep sinergisme dari segala elemen bangsa untuk menyamakan
persepsi, sekaligus bersama-sama memberikan perhatian untuk
pengelolaan yang terhadap pelestarian Cagar Budaya.
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Dilihat dari urgensinya, keberadaan Cagar Budaya pada
sebuah bangsa amatlah berarti. Kelalaian dalam melakukan
pelestarian Cagar Budaya sama artinya dengan menghilangkan
aset budaya bangsa. Sebab sifat dari Cagar Budaya itu sendiri
mudah rusak, tidak tergantikan, tidak bisa ditukar dan tidak bisa
diperbaharui. Untuk itu, upaya pelestarian mutlak untuk dilakukan,
agar warisan budaya masa malu tetap lestari, kini dan nanti
(Hasan Basri, SS dalam https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/
bpcbsumbar/pentingnya-sinergisme-dalam-pengelolaan-cagarbudaya/ diakses tanggal 12 Mei 2018 pukul 20.10).
6. Strategi Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya
Bangunan cagar budaya merupakan bentuk dari warisan
budaya. Warisan budaya adalah representasi dari sejarah yang
telah dialami di masa lalu. Pemahaman mengenai warisan budaya
sebagai peninggalan bersejarah dapat dianggap sebagai suatu
usaha untuk memahami sejarah yang terjadi di dalamnya. Adapun
kriteria warisan budaya agar dapat dilihat secara international,
nasional, regional, maupun lokal berdasarkan Kajian Ilmiah Model
Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya Sebagai Upaya Pelestarian
Warisan Budaya, antara lain:
a.

Mempunyai nilai penting (sejarah, ilmu pengetahuan dan
budaya).

b.

Merupakan karya agung.

c.

Mengandung keunikan atau kelengkapan.

d.

Merupakan

contoh

terkemuka

dari

bangunan

arsitektur,

pemukiman tradisional, teknologi dan kategori klaster.
e.

Merupakan

budaya

serupa,

border

(serumpun),

serta

merupakan kebudayaan berkesinambungan dalam rentang
masa tertentu (series).
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Strategi pengelolaan bangunan cagar budaya adalah bagian
penting dari pengelolaan tempat-tempat bersejarah dan merupakan
tanggung

jawab

pemerintah

dan

masyarakat

secara

berkesinambungan. Dalam strategi pengelolaan bangunan cagar
budaya ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan, yaitu:
a. Nilai budaya: mengandung arti nilai-nilai estetika, historis,
ilmiah, sosial atau spiritual untuk generasi dahulu, kini dan yang
akan datang.
b. Nilai kawasan: nilai kawasan dikaitkan dengan struktur fisik
kawasan, infrastruktur, sarana pendukung, serta kualitas fisik
kawasan. Struktur fisik kawasan mencakup kerangka kerja
(frame work) yang berupa kerangka kerja pengaturan jaringan
jalan

utama,

jalan

lingkungan

dan

pedestrian.

Selain

pengaturan jaringan jalan, kerangka kerja juga mencakup
upaya pengaturan struktur inti yang menggambarkan penataan
kawasan. Penataan kawasan tersebut meliputi infrastruktur
kawasan berupa jaringan sanitasi, listrik, sistem pembuangan,
serta pengaturan bangunan.
c.

Nilai ekonomi: berdasarkan nilai ekonomi, warisan budaya
merupakan kumpulan fenomena yang sangat esensial dan
saling

berkaitan

seperti

aspek

sosial,

politik,

estetika/arsitektural, pendidikan dan aspek ekonomi. Hal pokok
yang

perlu

diperhatikan

yaitu

melakukan

pertimbangan

ekonomi dalam strategi pengelolaan bangunan cagar budaya.
Upaya pengelolaan bangunan cagar budaya hendaknya juga
dapat memberikan keuntungan (benefit) secara ekonomi.
Strategi pengelolaan bangunan cagar budaya tidak terlepas
dari peran serta masyarakat sekitar. Oleh karena itu perlu dibuat
suatu

kerjasama

antara

pemerintah

dan

masyarakat

guna

memberikan wadah partisipasi masyarakat dalam pelestarian
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bangunan cagar budaya. Partisipasi masyarakat harus menjadi satu
aspek

yang

penting

dalam

kegiatan

pelestarian

bangunan

bersejarah. Sistem partisipasi masyarakat yang digunakan dalam
strategi

pengelolaan

bangunan

cagar

budaya

berarti

ikut

melibatkan atau mengikut sertakan masyarakat dalam proses
pembangunan. Proses ini mencakup dari perencanaan awal,
penyusunan konsep dan implementasi sampai pada pengelolaan.
Melalui sistem partisipasi masyarakat yang akan menggali inisiatif
dan aspirasinya, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa
memiliki dari lingkungan dimana mereka bertempat tinggal. Adapun
keuntungan dari sistem partisipasi masyarakat antara lain:
a.

Warga

masyarakat

menjadi

lebih

diberdayakan

dengan

menerima tanggung jawab yang makin bertambah atas
pengelolaan bangunan cagar budaya.
b.

Masyarakat dapat mengembangkan rencana tindakan dan
mengelola kegiatan mereka berdasar prioritas dan gagasan
mereka sendiri dalam pengelolaan bangunan cagar budaya.

c.

Masyarakat dapat bersikap profesional dalam menjaga dan
mengelola bangunan cagar budaya.
Berdasarkan strategi pengelolaan bangunan cagar budaya

tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa warisan budaya
mempunyai peran penting sebagai identitas nasional di masa lalu,
masa kini dan masa mendatang. Mengingat pentingnya warisan
budaya bagi identitas suatu bangsa, maka kita semua harus
memberikan perhatian lebih untuk pelestarian dan pengelolaannya
(http://mediacerita.com/strategi-pengelolaan-bangunan-cagarbudaya, diakses 12 Mei 2018 pukul 20.15 WIB).
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7. Tinjauan tentang Budaya/Kebudayaan
a. Pengertian Budaya.
Kebudayaan adalah suatu kelompok cara-cara merasa,
berfikir dan bertingkah laku, yang sudah menjadi kebiasaan dari
sejumlah manusia tertentu sehingga dapat dipandang sebagai
ciri-ciri masyarakat itu. Semua faktor itu saling mempengaruhi
dan mempunyai tugas-tugas tertentu di dalam keseluruhan
hubungan-hubungan kebudayaan itu. Oleh sebab itu, setiap
perubahan

besar

dalam

lingkungan

bagian

yang

satu

mempengaruhi lingkungan bagian yang lain dan dengan
demikian

mengakibatkan

perubahan

susunan

pula.

Jadi

kebudayaan adalah suatu bentuk hidup masyarakat, yang agak
tetap dan berlaku untuk beberapa generasi (Behrendf, 1974:
36).
Menurut

Koentjoroningrat

nilai

budaya

terdiri

dari:

konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian
besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap
amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat
dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena
itu, nilai budaya yang dimiliki seorang mempengaruhinya dalam
menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat, dan tujuan-tujuan
perbuatan yang tersedia (Basrowi, 2005:80).
Nilai budaya merupakan konsep yang beruang lingkup
luas, yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga
masyarakat, mengenai apa yang paling berharga dalam hidup.
Rangkaian konsep itu satu sama lain berkaitan dan merupakan
sebuah sistem. Sistem ini menjadi pedoman yang melekat erat
secara emosional. Oleh sebab itu, nilai disamping merupakan
pedoman, juga sekaligus merupakan tujuan.
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Menurut Klukckhohn, setidaknya ada 4 masalah pokok
kehidupan manusia dalam setiap kebudayaan, yaitu: (a)
masalah hakikat hidup, (b) hakikat kerja, (c) hakikat waktu, (d)
hubungan

manusia

dengan

sesamanya.

Untuk

keempat

masalah pokok ini, setiap kelompok kebudayaan memberikan
tanggapan yang berbeda, tergantung kepada orientasi sistem
budaya mereka. Pola orientasi nilai budaya yang progresif
(modern) adalah yang berorientasi bahwa hidup itu harus
diperbaiki, kerja itu untuk prestasi, berorientasi ke masa depan,
berusaha menguasai alam, dan mandiri (Basrowi, 2005:80).
Budaya atau kebudayaan berasal dari
yaitu

bahasa Sansekerta

buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari

buddhi

(budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan
budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan
disebut culture, yang berasal dari kata
mengolah

atau

mengerjakan.

Bisa

Latin Colere, yaitu

diartikan

mengolah tanah atau bertani. Kata

juga

sebagai

culture juga kadang

diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.
Budaya dalam pengertian yang luas adalah pancaran
daripada budi dan daya. Seluruh apa yang difikir, dirasa dan
direnung diamalkan dalam bentuk daya menghasilkan kehidupan.
Budaya adalah cara hidup sesuatu bangsa atau umat. Budaya
tidak lagi dilihat sebagai pancaran ilmu dan pemikiran yang tinggi
dan murni dari sesuatu bangsa untuk mengatur kehidupan
berasaskan peradaban.
Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat.
Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan
bahwa

segala

sesuatu

yang

terdapat

dalam

masyarakat

ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu
sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism.
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Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun
temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian
disebut

sebagai

superorganic.

Menurut

Andreas

Eppink,

kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma,
ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial,
religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual
dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.
Menurut
keseluruhan

Edward B. Tylor, kebudayaan merupakan

yang

kompleks,

yang

didalamnya

terkandung

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat,
dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai
anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan
Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa,
dan cipta masyarakat.
Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian
mengenai kebudayaan yang mana akan mempengaruhi tingkat
pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat
dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari,
kebudayaan

itu

bersifat

abstrak.

Sedangkan

perwujudan

kebudayaan adalah bendabenda yang diciptakan oleh manusia
sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan bendabenda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa,
peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang
kesemuanya

ditujukan

untuk

membantu

manusia

dalam

melangsungkan kehidupan bermasyarakat.
Menurut Koentjoroningrat (1986), kebudayaan dibagi ke
dalam tiga sistem, pertama sistem budaya yang lazim disebut
adat-istiadat, kedua sistem sosial di mana merupakan suatu
rangkaian tindakan yang berpola dari manusia.
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teknologi sebagai modal peralatan manusia untuk menyambung
keterbatasan jasmaniahnya.
Berdasarkan konteks budaya, ragam kesenian terjadi
disebabkan adanya sejarah dari zaman ke zaman. Jenis-jenis
kesenian tertentu mempunyai kelompok pendukung yang memiliki
fungsi berbeda. Adanya perubahan fungsi dapat menimbulkan
perubahan yang hasil-hasil seninya disebabkan oleh dinamika
masyarakat, kreativitas, dan pola tingkah laku dalam konteks
kemasyarakatan.
Masih

menurut

Koentjoroningrat

dikatakan

bahwa

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah hasil karya putera
Indonesia dari suku bangsa manapun asalnya, yang penting khas
dan bermutu sehingga sebagian besar orang Indonesia bisa
mengidentifikasikan diri dan merasa bangga dengan karyanya.
Kebudayaan Indonesia adalah satu kondisi majemuk karena ia
bermodalkan berbagai kebudayaan, yang berkembang menurut
tuntutan

sejarahnya

sendiri-sendiri.

Pengalaman

serta

kemampuan daerah itu memberikan jawaban terhadap masingmasing

tantangan

yang

member

bentuk

kesenian,

yang

merupakan bagian dari kebudayaan.
b. Wujud (gambaran) kebudayaan.
Wujud yang menggambarkan kebudayaan, misalnya ciri khas: 1)
Rumah adat daerah yang berbeda satu dengan daerah lainnya,
sebagai contoh ciri khas rumah adat di Jawa mempergunakan
joglo sedangkan rumah adat di Sumatera dan rumah adat Hooi
berbentuk panggung; 2) Alat musik di setiap daerah pun berbeda
dengan alat musik di daerah lainnya. Jika dilihat dari perbedaan
jenis bentuk serta motif ragam hiasnya beberapa alat musik sudah
dikenal di berbagai wilayah, pengetahuan kita bertambah setelah
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mengetahui alat musik seperti Grantang, Tifa dan Sampe; 3) Seni
Tari, seperti tari Saman dari Aceh dan tari Merak dari Jawa Barat;
4) Kriya ragam hias dengan motif-motif tradisional, dan batik yang
sangat beragam dari daerah tertentu, dibuat di atas media kain,
dan kayu; 5) Properti Kesenian/kesenian yang memiliki beragamragam bentuk selain seni musik, seni tari, seni teater, kesenian
yang merupakan ragam kesenian yang kita miliki; 6) Pakaian
Daerah. Setiap daerah memiliki kesenian, pakaian dan benda seni
yang

berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya; 7)

Benda Seni. Karya seni yang tidak dapat dihitung ragamnya,
merupakan identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Benda
seni atau souvenir yang terbuat dari perak yang beasal dari Kota
Gede di Yogyakarta adalah salah satu karya seni bangsa yang
menjadi ciri khas daerah Yogyakarta, karya seni dapat menjadi
sumber mata pencaharian dan objek wisata; dan 8) Adat Istiadat.
8. Konsep

Pengelolaan

Dalam

Upaya

Pelestarian

dan

Pemanfaatan Cagar Budaya.
a. Pengelolaan Dalam Upaya Pelestarian
Menurut

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia

pengelolaan

merupakan proses yang memberikan pengawasan pada
semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan
pencapaian tujuan atau proses melakukan kegiatan tertentu
dengan menggerakkan tenaga orang lain atau proses yang
membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
(Tim Penyusun, 2005:534). Pengelolaan sebuah organisasi
atau lembaga lainnya adalah bagian dari ilmu manajemen.
Manajemen atau pengelolaan memiliki pengertian pengelolaan
yang

dilakukan

di

suatu

tempat

dengan

melibatkan

pembuatan pilihan-pilihan yang ditentukan secara sadar
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mengenai apa yang terjadi pada tempat tersebut dan
mengambil tindakan untuk mewujudkan pilihan -pilihan
tersebut. Pengelolaan harus menjamin bahwa signifikansi
budaya atau alam tempat tersebut dipertahankan (Tim
Penyusun, 2008:67-68). Dalam Undang-undang Nomor 11
Tahun 2010 pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (21)
menyebutkan bahwa pengelolaan adalah upaya terpadu untuk
melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar
Budaya

melalui

pelaksanaan,

kebijakan

dan

pengaturan

pengawasan

untuk

perencanaan,

sebesar-besarnya

kesejahteraan rakyat.
Pelestarian

diartikan

sebagai

proses

atau

perbuatan

melestarikan dan atau perlindungan dari kemusnahan atau
kerusakan,

pengawetan,

konservasi

(Tim

Penyusun,

2005:665). Kata pelestarian sudah dikenal umum baik di
kalangan akademis dan masyarakat luas. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia menurunkan tiga arti untuk kata ”lestari” (1)
seperti keadaan semula; (2) tidak berubah; (3) kekal. Ketiga
arti

kata

ini

mungkin

masih

tepat

digunakan

dalam

pemahaman terhadap hasil budaya bersifat fisik yaitu benda
cagar

budaya.

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia

juga

menurunkan tiga kata ”melestarikan” yaitu (1) menjadikan
(membiarkan) tetap tidak berubah; (2) membiarkan tetap
seperti keadaan semula; (3) mempertahankan kelangsungan
(hidupnya). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 pada
Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (22) menyebutkan bahwa
pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan
keberadaan

Cagar

Budaya

dan

nilainya

dengan

cara

melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
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Pengelolaan dalam upaya pelestarian yang dimaksud dalam
penelitian ini yaitu bagaimana bentuk upaya-upaya terpadu
yang dilakukan masyarakat pendukung yang berstatus sebagai
pengelola, beserta pihak pemerintah dalam melestarikan cagar
budaya.

Upaya-upaya

tersebut

dapat

terlihat

melalui

kebijaksanaan pelestarian cagar budaya yaitu perlindungan,
pengembangan, dan pemanfaatan.
b. Pengelolaan Dalam Upaya Pemanfatan
Pemanfaatan berasal dari kata dasar ”manfaat” yang dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti guna atau faedah.
Kemudian dari kata dasar tersebut muncul kata pemanfaatan
yang berarti proses atau cara perbuatan memanfaatkan (Tim
Penyusun, 2005:711). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010
pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (34) menyebutkan bahwa
pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk
kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan
tetap mempertahankan kelestariannya. Dalam undang-undang
ini diuraikan bahwa pemanfaatan merupakan bagian dari
pelestarian Cagar Budaya.
Dalam pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun
2010 disebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap
orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan
agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi,
kebudayaan, dan pariwisata.
Nilai benda cagar budaya dikaitkan dengan manfaat penting
bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Maka dari
itu

pelestarian

diperlukan

untuk

member

kemungkinan

seluasnya bagi para peneliti untuk mengkaji berulang kali di
kemudian hari sesuai dengan perkembangan pengetahuan,
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teori, dan metodologinya. Pada prinsipnya benda cagar
budaya harus dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan,
karena itu harus dijajagi besarnya nilai manfaat yang ditinjau
dari 3 segi, yaitu nilai ideologik (jatidiri, kebanggaan nasional,
harkat sebagai bangsa), nilai akademik (ilmu pengetahuan),
dan nilai ekonomik (pariwisata) (Mundardjito, 1997:6-7).
Pemanfaatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan wajib
didahului dengan kajian penelitian dan/atau analisis mengenai
dampak lingkungan. Pemanfaatan memiliki konsep dasar yaitu
memberikan

manfaat

dan

keuntungan

kepada

publik,

meningkatkan kesempatan masyarakat untuk berperan serta,
dan memperoleh keuntungan (ekonomi dan non ekonomi) dari
keberadaan Objek Cagar Budaya tersebut.

9. Urusan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten

Bidang

Kebudayaan
Hakekat otonomi daerah adalah kewenangan mengatur dan
mengurus rumah tangga ‘daerah’ sendiri. Mengatur berarti daerah
wenang

membentuk

regulasi

daerah

sesuai

dengan

kewenangannya. Mengurus adalah melaksanakan urusan-urusan
pemerintahan yang menjadi kewenanganya.
Urusan pemerintahan dapat dilihat pada Pasal 14 UU No 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya dijabarkan
dalam Lampiran

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Selanjutnya berdasarkan lampiran tersebut kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang kebudayaan

adalah

sebagai berikut:
NO

SUB URUSAN

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN

NA Raperda Pengelolaan Cagar Budaya_DPRD Byl_2018.

II-28

1

Kebudayaan

a. Pengelolaan kebudayaan yang
masyarakat pelakunya dalam
Daerah kabupaten.
b. Pelestarian tradisi yang
masyarakat penganutnya dalam
Daerah kabupaten.
c. Pembinaan lembaga adat yang
penganutnya dalam Daerah
kabupaten.

3

Kesenian

Pembinaan kesenian yang

Tradisional

masyarakat pelakunya dalam Daerah
kabupaten.

4

Sejarah

Pembinaan sejarah lokal kabupaten.

5

Cagar Budaya

a. Penetapan cagar budaya peringkat
kabupaten.
b. Pengelolaan cagar budaya
peringkat kabupaten.
c. Penerbitan izin membawa cagar
budaya ke luar Daerah kabupaten
dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

6

Permuseuman

Pengelolaan museum kabupaten.

Sebelum berlakunya Lampiran

UU No 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, terkait pembagian kewenangan
atas urusan pemerintahan kokuren didasarkan pada PP No 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
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Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah

Kabupaten/Kota.

Kewenangan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten yang terdapat dalam PP No 38 Tahun 2007, yang
terkait erat dengan cagar budaya dan seni budaya tradisional
adalah meliputi:
1. Sub bidang Kebudayaan:
a. Rencana

induk

pengembangan

kebudayaan

skala

kabupaten;
b. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan
kebijakan kabupaten mengenai perlindungan HKI bidang
kebudayaan;
c.

Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan
kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian
penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di
bidang kebudayaan; dan

d. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan
kebijakan kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di
bidang kebudayaan skala kabupaten.
e. Penyelenggaraan

perlindungan,

pengembangan,

dan

pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten, meliputi:
1) Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan
pekerti bangsa;
2) Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dan lembaga adat;
3) Pengembangan jaringan informasi kebudayaan;
4) Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait,
lembaga adat dan masyarakat; dan
5) Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dan lembaga adat.
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2. Sub bidang Tradisi:
a. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan
kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi,
pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
b. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan
kebijakan

kabupaten

dalam

pembinaan

lembaga

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga
adat skala kabupaten.
3. Sub bidang kesenian:
1) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan
kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin
pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang
kesenian;
2) Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam
rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten;
3) Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival,
pameran, dan lomba tingkat kabupaten;
4) Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang
kesenian skala kabupaten;
5) Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah
berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten;
6) Penyelenggaraan

kegiatan

pendidikan

dan

pelatihan

kesenian skala kabupaten;
7) Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan
pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala
kabupaten;
8) Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat
kegiatan kesenian skala kabupaten;
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9) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan
kebijakan kabupaten peningkatan bidang apresiasi seni
tradisional dan non tradisional;
10) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan
kebijakan

kabupaten

pengembangan

dan

dalam

rangka

pemanfaatan

perlindungan,

kesenian

skala

kabupaten.
11) Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi:
a) Pelaksanaan dan hasil kegiatan.
b) Pengendalian dan pengawasan kegiatan.
c) Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar
serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di
bidang tradisi pada masyarakat.
d) Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan
non tradisional tingkat kabupaten.
e) Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten.
f) Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten.
12) Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk
kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari
kabupaten.
13) Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di
kabupaten.
14) Penyelenggaraan

pembinaan

dan

pengembangan

peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di
kabupaten.
4. Sub bidang Pubakala:
a. Pelaksanaan Pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi
international, “Cultural Diversity, Protection on Cultural

Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage” di
daerah;
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b. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan
pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs di daerah;
c.

Penetapan BCB/Situs di daerah; dan

d. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan
museum, pedoman penelitian arkeologi, pedoman pendirian
museum.
5. Pelaksanaan/Penyelenggaraan Bidang Kebudayaan, antara lain:
a. Perizinan membawa BCB ke luar daerah dalam 1 provinsi;
b. Penanganan

perlindungan,

pemeliharaan

dan

pemanfaatan BCB/Situs warisan budaya dunia di daerah;
c. Registrasi BCB/Situs dan kawasan di daerah;
d. Pengusulan

penetapan

BCB/Situs

Provinsi

kepada

Pemprov dan Penetapan BCB/Situs di daerah; dan
e. Penyelenggaraan

kerjasama

bidang

perlindungan,

pemeliharaan, pemanfaatan BCB/Situs di daerah;
f. Koordinasi
masyarakat

dan

fasilitasi,

dalam

peningkatan

perlindungan

peran

pemeliharaan

serta
dan

pemanfaatan BCB/Situs di daerah.
B. Tinjauan Terhadap Azas yang Terkait dengan Penyusunan
Norma
Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang
dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu
dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif,
apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun
untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk
mengungkapkan kebenarannya.
Beberapa azas yang lazim dikenal adalah sebagai berikut
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a. Azas pertama : undang-undang tidak berlaku surut.
b. Azas kedua : undang-undang, dibuat penguasa yang, lebih tinggi,
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai
akibat-akibat sebagai berikut:
1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan
oleh

peraturan

yang lebih rendah, akan

tetapi proses

sebaliknya adalah mungkin.
2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan atasan tidak mungkin
diatur oleh peraturan rendahan, sedangkan sebaliknya adalah
mungkin.
3) Isi peraturan rendahan tidak boleh bertentangan dengan isi
peraturan atasan. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan
kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi
batal.
4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan
pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
c. Azas ketiga : menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat
khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika
pembuatannya sama. Maksudnya adalah, bahwa terhadap peristiwa
khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa
itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan
undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih
umum yang dapat meneak-up peristiwa tersebut.
d. Azas keempat : undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya
adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana
diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru
(yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan
tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan
undang-undang yang lama tersebut.
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e. Azas kelima : menyatakan, bahwa undang-undang tidak dapat
diganggu gugat.
f. Azas keenam : undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal
mungkin

mencapai

masyarakat

kesejahteraan

maupun

mencapai

spritual
pribadi,

dan

material

dilakukan

bagi

melalui

pembaharuan dan pelestarian.
Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenangwenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.
a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undangundang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan
perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga
masyarakat yang berminat.
b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul
tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri
suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan
dibidang kehidupan tertentu.
2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu
untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang
tertentu pula.
3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokohtokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).
Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup
dan

memperhitungkan

semua

perkembangan

yang terjadi

dalam

masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka
dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun
demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada
pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).
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Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata
urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Rebublik Indonesia Nomor
III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundangundangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-Undangan.
Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang
dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan
pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. Tata urutan
perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor
III/MPR/2000 adalah sebagai berikut .
1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.
Menurut
Pembentukan

Undang-Undang
Peraturan

Nomor

12

Tahun

Perundang-Undangan,

jenis

2011

tentang

dan

hierarkhi

Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah.
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Selanjutnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
tersebut harus berdasarkan pada asas pembentukan meiputi kejelasan
tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan
materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan,
kejelasan rumusan dan keterbukaan.
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Cagar
Budaya, Kondisi Yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi
1. Gambaran Umum Kabupaten Boyolali
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Luas Wilayah Kabupaten Boyolali kurang lebih 101.510,10
hektar yang membentang dari Barat-Timur sejauh 48 km dan
Utara-Selatan sejauh 54 km, yang secara administratif dibagi
menjadi 19 (sembilan belas) kecamatan terdiri 261 (dua ratus
enam puluh satu) desa dan 6 (enam) kelurahan.
b. Letak dan Kondisi Geografis
Kabupaten Boyolali terletak pada posisi geografis antara
110022’-110050’ Bujur Timur dan antara 707’ - 7036’ Lintang
Selatan. Posisi geografis wilayah Kabupaten Boyolali merupakan
kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan
daerah karena berada pada segitiga emas wilayah YogyakartaSolo-Semarang (Joglosemar). Di samping itu, seiring dengan
mulai pembangunan jalan tol Solo-Semarang yang melintasi
wilayah

Kabupaten

Boyolali,

maka

diharapkan

potensi

pengembangan Kabupaten Boyolali, terutama dalam sektor
perekonomian dan industri menjadi sangat besar.
c. Topografi
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Topografi wilayah Kabupaten Boyolali secara umum dibagi
menjadi beberapa wilayah berdasar ketinggian dari permukan
laut (dpl), sebagai berikut:
Tabel II.1 Topografi wilayah Kabupaten Boyolali
Berdasarkan Ketinggian
No

Ketinggian (Mdpl)

Lokasi (Kecamatan)

1

75 – 400

Kecamatan
Teras,
Banyudono,
Sawit,
Mojosongo, Ngemplak, Simo, Nogosari,
Kemusu, Karanggede, dan sebagian Boyolali

2

400 – 700

Kecamatan Boyolali, Musuk, Mojosongo,
Cepogo, Ampel, dan Karanggede

3

700 - 1.000

Kecamatan Musuk, Ampel, dan Cepogo

4

1.000 - 1.300

Kecamatan Cepogo, Ampel, dan Selo

5

1.300 - 1.500

Kecamatan Selo

d. Geologi
Sebagian besar wilayah Kabupaten Boyolali adalah dataran
rendah dan dataran bergelombang dengan perbukitan yang tidak
begitu terjal. Kabupaten Boyolali secara umum termasuk bagian
lereng gunung api kuarter Gunung Merbabu dan Gunung Merapi.
Secara umum topografi tinggi terletak di wilayah barat
mulai dari Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, Kecamatan
Musuk yang merupakan kaki lereng Gunung Merapi dan
Kecamatan Ampel yang merupakan lereng Gunung Merbabu.
Kemudian secara berangsur semakin bertopografi rendah ke arah
timur Kecamatan Teras dan ke arah timur laut Kecamatan Simo.
2. Visi dan Misi Pemerintah Daerah
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Visi
Visi Bupati Boyolali yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021
yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan, yaitu: " Pro Investasi
Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera"
Misi
Misi Bupati Boyolali yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali
tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
1. Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan.
Misi ini fokus pada upaya mempertahankan dan meningkatkan
capaian kinerja pembangunan yang berkelanjutan. Kemajuan
daerah yang berkelanjutan merupakan proses yang tidak pernah
berakhir, namun perlu penekanan dan penajaman prioritas pada
hal-hal yang dianggap sebagai pilar kunci. Misi ini menekankan
pada daya dukung infrastruktur untuk daya saing dan
kesejahteraan daerah. Pembangunan infrastruktur dianggap
sebagai pilar kunci karena pengaruhnya pada kehidupan
ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sangat signifikan.
Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan yang terus
menerus perlu upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas.
Kualitas infrastruktur sangat berpengaruh pada daya saing
daerah,
dan
pada
gilirannya
mempengaruhi
tingkat
kesejahteraan daerah. Pemerataan akses dan kualitas
infrastruktur
merupakan
sistem
perangkat
keras
penyelenggaraan pembangunan daerah dan menjadi tolok ukur
pembangunan yang bersifat tangibel ( kasat mata).
Infrastruktur yang dibidik dari misi ini meliputi infrastruktur
dasar, infrastruktur penunjang, dan infrastruktur sosial.
Terpenuhinya infrastruktur dasar meliputi: air bersih, air minum,
drainase, jaringan irigasi, bendung, embung, jalan dan jembatan.
Terpenuhinya
infrastruktur
penunjang meliputi: sarana
publik, landmark, penerangan jalan umum, energi alternatif,
sarana penunjang transportasi. Terpenuhinya pendidikan
keagamaan, infrastruktur sosial, sarana keagamaan, seni,
budaya, rekreasi, kegiatan pemuda dan olah raga.
2. Boyolali sehat, produktif dan berdaya saing.
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Orientasi misi ini untuk mewujudkan masyarakat yang sehat,
produktif, berdaya saing. Misi ini untuk mewujudkan
pembangunan manusia yang berkualitas. Fokus sasaran
strategisnya adalah meningkatnya derajat kesehatan, tingkat
pendidikan masyarakat, dan tingkat produktivitas warga
antara lain melalui upaya fasilitasi pemerintah berupa modal,
keterampilan sumber daya pelaku usaha, pengorganisasian
kelompok usaha dan koperasi. Ketiga hal tersebut sebagai pilar
utama daya saing daerah.
3. Boyolali lebih maju dan berteknologi.
Misi ketujuh untuk meningkatkan popularitas daya tarik produk
dan potensi daerah Boyolali dan meningkatnya layanan
pemerintah yang dapat dioperasikan dengan teknologi informasi.
Upaya percepatan pelaksanaan misi melalui penciptaan citra kota
dan
aplikasi e-government untuk
pelayanan
publik
dan
keterbukaan informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan,
sehingga Kabupaten Boyolali lebih dikenal dengan citra
positifnya, nyaman disinggahi, nyaman untuk mencari rejeki,
nyaman untuk berkolaborasi, dan nyaman untuk berkreasi dan
berekreasi. Prioritas daerah andalan dari misi ini kurun 20162021 adalah terbangunnya Kabupaten Cerdas (Smart City).
Kabupaten Cerdas (Smart City) terwujud dalam kemudahan
koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi
informasi, dan dilakukan dalam dunia usaha, sistem
penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi
masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun
komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah
3. Perangkat
Kebudayaan

Daerah

Penyelenggara

khususnya

Cagar

Urusan

Budaya

di

Bidang

Kabupaten

Boyolali

Urusan Kebudayaan merupakan urusan pemerintahan yang
bersifat wajib. Salah satu sub urusan dalam kebudayaan adalah
cagar budaya. Selanjutnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten terkait cagar budaya ini meliputi:
a. penetapan Cagar Budaya peringkat Kabupaten;
b. pengelolaan Cagar Budaya peringkat Kabupaten; dan
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c.

penerbitan izin membawa Cagar Budaya ke luar Daerah dalam
wilayah Provinsi.
Sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No
16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah, Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali yang
memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang

menjadi

kewenangan

Pemerintah

Daerah

di

bidang

Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali No 55
Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, dinyatakan bahwa
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki struktur organisasi
sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c.

Bidang Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

d. Bidang Sekolah Dasar;
e. Bidang Sekolah Menengah Pertama;
f.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal;

g. Bidang Kebudayaan; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Menyangkut
Bidang

Kebudayaan.

urusan
Bidang
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melaksanakan

pembinaan,

pengembangan,

pelestarian

dan

pengelolaan kebudayaan. Bidang Kebudayaan ini dipimpin oleh
Kepala Bidang Kebudayaan yang mempunyai tugas memimpin
pelaksanaan

pembinaan,

pengembangan,

pelestarian

dan

pengelolaan kebudayaan.
Adapun uraian tugas Kepala Bidang Kebudayaan adalah
sebagai berikut:
a.

menyusun kebijakan teknis di bidang kebudayaan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan
teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b.

menyusun perencanaan di kebudayaan sesuai prosedur dan
ketentuan

Peraturan

Perundang-undangan

berdasarkan

rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang
dapat

dipertanggungjawabkan

agar

tersusun

dokumen

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
c.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya
agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d.

memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang
kebudayaan berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan;

e.

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan
kepada

bawahan

sesuai

dengan

bidang

tugasnya

agar

pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat
sasaran;
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f.

menyusun rencana program pembinaan dan pengembangan
pelestarian bidang kebudayaan, meliputi kesenian, bahasa dan
perfilman, sejarah nilai budaya, dan kepurbakalaan;

g.

menyusun rencana kebutuhan tenaga teknis sarana prasarana
yang

diperlukan

bagi

pembinaan

dan

pengembangan

kebudayaan;
h.

menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk
penyelenggaraan kegiatan kebudayaan;

i.

melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka pengembangan
kebudayaan

yang

meliputi

pendataan,

penelitian,

pendokumentasian, penulisan, dan penyebarluasan informasi
kebudayaan;
j.

mengoordinasikan

pelaksanaan

pelestarian,

perlindungan,

pembinaan, pemanfaatan dan pengawasan aset yang bernilai
budaya daerah;
k.

melaksanakan
kebudayaan

pembinaan
dan

dan

pelaksanaan

pengembangan
budaya

organisasi

dalam

rangka

pemanfaatan nilai budaya;
l.

melaksanakan

bimbingan,

penyuluhan,

penyebarluasan

informasi kebudayaan dalam rangka peningkatan apresiasi dan
peran

serta

masyarakat

terhadap

pelestarian

dan

pengembangan nilai budaya;
m.

merencanakan dan melaksanakan inovasi kebudayaan bagi
pembinaan pengembangan kebudayaan;

n.

mempersiapkan

pendayagunaan

program

teknologi

untuk

pengembangan kebudayaan;
o.

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja
di bidang kebudayaan sesuai dengan perencanaan dan
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan
dalam rangka perbaikan kinerja;

NA Raperda Pengelolaan Cagar Budaya_DPRD Byl_2018.

II-43

p.

menyusun laporan di bidang kebudayaan berdasarkan data dan
analisa

sebagai

informasi

dan

pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas;
q.

membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan
tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target
kinerja; dan

r.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
Secara organisasi Bidang Kebudayaan, terdiri atas 2 (dua)

seksi yaitu:
a. Seksi Kesenian, Bahasa dan Film; dan
b. Seksi Seksi Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan.
Seksi

Kesenian,

mengumpulkan

dan

Bahasa,

menyusun

dan

Film

bahan,

mempunyai

kegiatan,

tugas

pembinaan,

pengembangan, pelestarian, pengelolaan dan pemantauan kesenian,
bahasa, dan film. Seksi Kesenian, Bahasa, dan Film sebagaimana
dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi Kesenian, Bahasa, dan Film
yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan dan pengumpulan
bahan,

kegiatan,

pembinaan,

pengembangan,

pelestarian,

pengelolaan dan pemantauan kesenian, bahasa, dan film.
Selengkapnya uraian tugas Kepala Seksi Kesenian, Bahasa,
dan Film adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang kesenian, bahasa, dan film
sesuai

ketentuan

Peraturan

Perundang-undangan

dan

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
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b. menyusun perencanaan di bidang kesenian, bahasa, dan film
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
berdasarkan

rencana

pembangunan

daerah

dan

data

perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
c.

mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

kesenian,

bahasa, dan film berdasar kewenangan dan mempertimbangkan
sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil
optimal;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang
kesenian, bahasa, dan film berjalan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan
kepada

bawahan

sesuai

dengan

bidang

tugasnya

agar

pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat
sasaran;
f.

menyusun

rencana

kerja

pembinaan

dan

pengembangan

kesenian, bahasa, sastra daerah, dan film serta memberi
petunjuk dan pengarahan kepada organisasi yang bergerak di
bidang kesenian;
g. menyusun rencana kebutuhan tenaga tehnis, sarana prasarana
yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan kesenian,
bahasa, sastra daerah, dan film;
h. melaksanakan

pembinaan,

pelestarian

dan

pengembangan

kesenian, bahasa, dan film;
i.

menyusun

dan

menyebarluaskan

pedoman

dan

petunjuk

penyelenggaraan kesenian;
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j.

menyelenggarakan

penataran,

penyuluhan,

seminar,

dan

sarasehan untuk pengelolaan mutu kesenian, bahasa, sastra dan
film;
k. memfasilitasi pemberian izin kegiatan kesenian, bahasa, dan
film;
l.

melaksanakan pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan
seni dan film sebagai kekayaan daerah;

m. mendayagunakan teknologi komunikasi untuk pengembangan
seni dan film;
n. mengidentifikasi, menginventarisasi dan mendokumentasikan
hasil kinerja bidang kesenian, bahasa, dan film;
o. menyelenggarakan pameran, pentas atau kegiatan kesenian,
bahasa, dan film pada pranata sosial dan budaya sesuai dengan
tradisi yang ada;
p. melaksanakan penggalian, pelestarian dan pendayagunaan seni
daerah;
q. menyelenggarakan bimbingan teknis, pelatihan sayembara,
lomba, pameran dan pentas seni, atau pagelaran untuk menggali
apresiasi dan kreativitas kesenian, bahasa dan film;
r.

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di
bidang kesenian, bahasa, dan film sesuai dengan perencanaan
dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan
dalam rangka perbaikan kinerja;

s.

menyusun laporan di bidang kesenian, bahasa, dan film
berdasarkan

data

dan

analisa

sebagai

informasi

dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
t.

membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan
tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target
kinerja; dan

NA Raperda Pengelolaan Cagar Budaya_DPRD Byl_2018.

II-46

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam
rangka mendukung kinerja organisasi.
Seksi Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan mempunyai
tugas

mengumpulkan

pembinaan,

dan

menyusun

pengembangan,

bahan

pelestarian,

dan

kegiatan

pengelolaan

dan

pemantauan sejarah, nilai budaya, dan kepurbakalaan. Seksi
Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan sebagaimana dimaksud
dipimpin oleh Kepala Seksi Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan
yang mempunyai tugas memimpin pengumpulan dan penyusunan
bahan

dan

pengelolaan

kegiatan
dan

pembinaan,

pemantauan

pengembangan,

sejarah,

nilai

pelestarian,

budaya,

dan

kepurbakalaan.
Selengkapnya uraian tugas Kepala Seksi Sejarah, Nilai
Budaya, dan Kepurbakalaan adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang seksi sejarah, nilai budaya,
dan kepurbakalaan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan;
b. menyusun perencanaan di bidang seksi sejarah, nilai budaya,
dan kepurbakalaan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
daerah

dan

berdasarkan

data

rencana

perencanaan

pembangunan
yang

dapat

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan
yang sesuai dengan rencana strategis;
c.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang seksi sejarah,
nilai budaya, dan kepurbakalaan berdasar kewenangan dan
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas
berjalan dan berhasil optimal;
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d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang
seksi sejarah, nilai budaya, dan kepurbakalaan berjalan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan
kepada

bawahan

sesuai

dengan

bidang

tugasnya

agar

pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat
sasaran;
f.

merencanakan kebutuhan sarana untuk kegiatan pelestarian
sejarah, nilai budaya dan kepurbakalaan;

g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan penulisan sejarah
dan nilai sejarah bangsa melalui antara lain perekaman,
penelitian, penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi
sejarah singkat kabupaten;
h. menyelenggarakan penataran, penyuluhan, seminar sarasehan
sejarah untuk menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan
nasional sebagai salah satu alat untuk memperkuat jiwa
persatuan bangsa;
i.

melakukan pendataan dan pendokumentasian upacara adat,
tokoh daerah, permainan rakyat , rumah adat, kampung adat,
dan sejarah daerah termasuk penghayat kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa;

j.

melaksanakan inventarisasi cerita rakyat mengenai dasar-dasar
terjadinya peristiwa tertentu;

k. melaksanakan

segala

urusan

administrasi

yang

meliputi

kesejarahan dan nilai budaya termasuk penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
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l.

merencanakan pembangunan atas bangunan museum sebagai
pusat

apresiasi

masyarakat

terhadap

peninggalan

yang

mempunyai nilai sejarah yang tinggi;
m. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan dan
pemanfaatan museum tingkat kabupaten;
n. melaksanakan pengelolaan, perlindungan, penggalian, penelitian
atas benda cagar budaya dan situs;
o. memberikan izin membawa benda cagar budaya dari satu
kabupaten ke kabupaten lain sesuai kewenangannya;
p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di
bidang seksi sejarah, nilai budaya, dan kepurbakalaan sesuai
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal
yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
q. menyusun laporan di bidang seksi sejarah, nilai budaya, dan
kepurbakalaan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
r.

membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan
tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target
kinerja; dan

s.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam
rangka mendukung kinerja organisasi.

4. Keberadaan Cagar Budaya di daerah
Wilayah Boyolali memiliki berbagi warisan budaya bersifat
kebendaan yang keberadaannya memiliki nilai penting bagi sejarah,
ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya, disebutkan bahwa Cagar Budaya adalah
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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. Selanjutnya pengertian dari
keempat jenis/bentuk Cagar Budaya tersebut sebagai berikut:
a.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda
buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa
kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisasisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan
sejarah perkembangan manusia.

b.

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.

c.

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat
dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk
memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan
alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan
manusia.

d.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau
di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar
Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan
manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

e.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang
memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya
berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
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Meskipun

di

Kabupaten

Boyolali

terdapat

berbagai

peninggalan purbakala yang merupakan bentuk Cagar Budaya,
namun hingga saat ini ada penetapan oleh Bupati terhadap cagar
budaya peringkat Kabupaten. Yang pernah dilakukan adalah
Regristrasi Benda Cagar Budaya (BCB) Tak Bergerak di wilayah
Boyolali oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olah Raga pada
tahun 2015. Hasil dari inventarisasi dan registrasi tersebut tersaji
dalam table berikut.
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DAFTAR REGRISTRASI BCB TAK BERGERAK DI WILAYAH BOYOLALI JAWA TENGAH
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015
NO

NAMA BCB / STATUS

ALAMAT

JENIS BCB

PERIODE

NOMOR SURAT PROSES SK
PENETAPAN

1

Asrama POLRI Banaran

Jl. Pandanaran No. 220

Gedung

Kolonial

1275 /101.SP/BP3/P-V/2010

2

Balai Pertemuan Bayangkari

Jl. Pandanaran No. 222

Gedung

Kolonial

704 /101.SP/BP3/P-IV/2010

3

Panti Asuhan Pamardi Utomo

Jl. Pandanaran No. 174

Gedung

Kolonial

629 /101.SP/BP3/PI-III/2010

4

Eka. Gedung SPG

Jl. Pandanaran No. 163 (?)

Gedung

Kolonial

715/101.SP/BP3/PI-V/2010

5

Wisma Cakra

Jl. Pandanaran No. 163 (?)

Gedung

Kolonial

630/101.SP/BP3/PI-III/2010

6

Kantor Satlantas Resort Boyolali

Jl. Pandanaran No. 157

Gedung

Kolonial

716/101.SP/BP3/PI-V/2010

7

Villa Merapi

Jl. Pandanaran No. 153

Gedung

Kolonial

717/101.SP/BP3/PI-V/2010

8

Rumah Dinas No. 1

Jl. Merbabu RT. 04 RW III

RumahTinggal

Kolonial

718/101.SP/BP3/PI-V/2010

9

Rumah Dinas No. 2

Jl. Merbabu RT. 04 RW III

RumahTinggal

Kolonial

719/101.SP/BP3/PI-V/2010

10

Rumah Dinas No. 3

Jl. Merbabu RT. 04 RW III

RumahTinggal

Kolonial

720/101.SP/BP3/PI-V/2010

11

Gereja Santa Perawan Maria

Jl. Merbabu RT. 24

Gereja

Kolonial

631/101.SP/BP3/PI-III/2010

12

Penjara

Jl. Merbabu RT. 15

Penjara

Kolonial

632/101.SP/BP3/PI-III/2010

13

Rumah Dinas Pegawai Penjara

Jl. Merbabu

RumahTinggal

Kolonial

Ditolak

14

RumahTinggal

Jl. Merbabu RT. 40

RumahTinggal

Kolonial

15

RumahTinggal

Jl. Merbabu RT. 39

RumahTinggal

Kolonial

16

RumahTinggal I Pronosutran (gd. Leo)

Jl. Merbabu RT. 73

RumahTinggal

Kolonial

17

RumahTinggal

Jl. Soyudo

RumahTinggal

Kolonial

18

RumahTinggal

Jl. Soyudo (Salon Reny)

RumahTinggal

Kolonial

19

SisaGapuraMasuk

Soyudo

Gapura

Kolonial

20

RumahTinggal

Soyudo

RumahTinggal

Kolonial

21

Masjid Suyudan

Ds. Suyudan, Kec. Boyolali

Masjid

Islam

22

Masjid Baitul Ridwan

Karangbulu, Mudal

Masjid

Islam

23

Gapura Mementomori

Ds. Banaran, Kec. Boyolali

Gapura

Islam

24

SLTP Negeri 2 Boyolali

Jl. Pandanaran No. 35

Gedung

Kolonial
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721 /101.SP/BP3/PI-V/2010

SK PENETAPAN BCB

25

Umbul Ngabean

Pengging, Kec. Banyudono

Petirtaan

Islam

722 /101.SP/BP3/PI-V/2010

PM.03/PW.007/MKP/2010

26

Umbul Dudo

Pengging, Kec. Banyudono

Petirtaan

Islam

737 /101.SP/BP3/P-IV/2010

PM.03/PW.007/MKP/2010

27

Umbul Temanten

Pengging, Kec. Banyudono

Petirtaan

Islam

734 /101.SP/BP3/P-IV/2010

PM.03/PW.007/MKP/2010

28

Masjid Ciptomulyo

Ds. Bendan, Kec. Banyudono

Masjid

Islam

693 /101.SP/BP3/P-IV/2010

PM.03/PW.007/MKP/2010

29

Makam Yosodipuran

Makam

Islam

635 /101.SP/BP3/P-III/2010

30

Makam Prabu Handayaningrat

Pengging, Kec. Banyudono
Ds. Malangan, Kel. Dukuh, Kec.
Banyudono

Makam

Islam

723 /101.SP/BP3/PI-V/2010

31

Makam Dyah Ayu Retno Kedaton / Rara Kendat

Pengging, Kec. Banyudono

Makam

Islam

Ditolak

32

Cerobong Asap

Ds. Jembungan, Kec. Banyudono

Cerobong

Islam

1425 /101.SP/BP3/P-VI/2010

33

Masjid Istiqomah

Ds. Jembungan, Kec. Banyudono

Masjid

Islam

1186 /101.SP/BP3/P-V/2010

34

Makam Kebo Kenanga

Ds. Jembungan, Kec. Banyudono

Makam

Islam

35

Makam Batu Lata

Ds. Bentulan, Kec. Banyudono

Makam

Islam

Ditolak

36

Pasranggahan Pracimoharjo

Paras, Cepogo

Persinggahan

Islam

1314 /101.SP/BP3/P-V/2010

37

Masjid Tiban Kembang Kuning

Ds. KembangKuning, Cepogo

Masjid

Islam

38

Bekas Gedung Dinas Kesehatan Boyolali

Jl. Merapi

Gedung

Kolonial

39

Rumah Tinggal

Jl. Merapi No. 5

RumahTinggal

Kolonial

40

Masjid Al Huda

Dk. Ngaliyan, Pelem, Kec. Simo

Masjid

Islam

41

Masjid Muttaqim

Dk. Jaweng, Pelem, Kec. Simo

Masjid

Islam

42

Masjid Miftahul Huda

DesaCilak, Kec. Simo

Masjid

Islam

43

Masjid Patran

Ds. Patran, Kec. Simo

Masjid

Islam

44

Masjid Kabakan

Ds. Kabakan, Kec. Simo

Masjid

Islam

45

UmbulTirlomarlo

Ds. Gombang, Kec. Sawit

Petirtaan

Islam

46

Masjid Jamiatul Asykar

Ds. Munggup, Kec. Sawit

Masjid

Islam

47

Makam Hasiono Mungup Mandurejo

Ds. Munggup, Kec. Sawit

Makam

Islam

48

Petirtaan Selondoko

Ds. Selondoko, Kec. Ampel

Petirtaan

Islam

49

Candi Lawang

Ds. Gedangan, Kec. Cepogo

Candi

Klasik

334 /101.SP/BP3/P-III/2010

50

Candi Sari

Ds. Candirejo, Kec. Cepogo

Candi

Klasik

310/101.SP/BP3/P-III/2010

51

Petirtaan Cabean Kunti

CabeanKunti, Cepogo

Petirtaan

Klasik
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PM.57/PW.007/MKP/2010
PM.03/PW.007/MKP/2010

52

Makam Yasadipuro

Ds. Bendan, Kec. Banyudono

Makam

Islam

53

Situs Prasejarah Kembang Kuning

KembangKuning, Cepogo

Situs

Prasejarah

54

Rumah Penampungan Aroa

Jl. Merapi, Sunggingan, Boyolali

Museum

Klasik

55

Situs Aroa Gajah

Ds. CepokoSawit, Kec. Sawit

Situs

Klasik

56

Sumur Kuno

Sawit

Situs

Klasik

57

Goa Raja

Ds. Samiran, Kec. Selo

Goa

Islam

DisparbudKab. Boyolali

58

Makam Ki Hajar Saloko

Ds. Samiran, Kec. Selo

Makam

Islam

DisparbudKab. Boyolali

59

Makam Kebo Kanigoro

Ds. Selo, Kec. Selo

Makam

Islam

DisparbudKab. Boyolali

60

Makam Gunung Tugal

Ds. Nglembu, Kec. Sambi

Makam

Islam

DisparbudKab. Boyolali

61

Sanggar Dampar Nogorojo Manoukondo

Ds. Nglembu, Kec. Sambi

Makam

Islam

DisparbudKab. Boyolali

62

Rumah Tradisional Limasan

Ds. Klewor, Kec. Kemusu

RumahTinggal

Kolonial

DisparbudKab. Boyolali

63

Sumur Sanga

Ds. CandiGatak, Kec. Cepogo

Situs

Klasik

DisparbudKab. Boyolali

64

Makam R. Tumenggung Ponco Hantoro

Ds. GunungMijil, Kec. Cepogo

Makam

Islam

DisparbudKab. Boyolali

65

Selo Tapak Noto

Ds. Cepogo, Kec. Cepogo

Petirtaan

Islam

DisparbudKab. Boyolali

66

Goa Susuh Angin

Ds. Sumbung, Kec. Cepogo

Goa

?

DisparbudKab. Boyolali

67

Umbul Tirtomulyo

Ds. CepokoSawit, Kec. Sawit

Petirtaan

Islam

DisparbudKab. Boyolali

68

Petirtaan

Ds. Jurug, Kec. Mojosongo

Petirtaan

Islam

DisparbudKab. Boyolali

69

Stasiun Kereta Api Telawa

Ds. Juwangi, Kec. Juwangi

Stasiun

Kolonial

DisparbudKab. Boyolali

70

Pemandian Juwangi

Ds. Juwangi, Kec. Juwangi

Petirtaan

Islam

DisparbudKab. Boyolali

71

Makam Eyang Royo Runting

Ds. Simo, Kec. Simo

Makam

Islam

DisparbudKab. Boyolali

72

Masjid Al Huda

Ds. Ngaliyan, Kec. Simo

Masjid

Islam

DisparbudKab. Boyolali

73

Makam Indrokilo

Ds. Napen, Kec. Teras

Makam

Islam

DisparbudKab. Boyolali

74

Goa Grenjeng

Ds. Gumukrejo, Kec. Teras

Goa

Islam

DisparbudKab. Boyolali

75

Makam Kyai Godeg

Ds. Mojolegi, Kec. Teras

Makam

Islam

DisparbudKab. Boyolali

76

Situs Selo Bentar

Ds. Krasak, Kec. Teras

Situs

Islam

DisparbudKab. Boyolali

77

Situs Kembang Lampir

Ds. Gumukrejo, Kec. Teras

Situs

Islam

DisparbudKab. Boyolali

78

Makam Padmonegoro

Ds. Dukuh, Kec. Banyudono

Makam

Islam

DisparbudKab. Boyolali

79

Situs Rambun

Ds. Rembun, Kec. Nogosari

Situs

Klasik

DisparbudKab. Boyolali
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80

Gedung Pengadilan Agama Neger iBoyolali

Jl. Pandanaran No. 167

Gedung

Kolonial

81

Cerobong Asap

Pengging, Kec. Banyudono

Cerobong

Kolonial

82

Pendopodan Rumah Dinas Bupati Boyolali

Jl. Merbabu No. 48 Boyolali

Bangunan

Kolonial

83

Situs Watu Genuk

Dsn. Watugenuk, Kec. Mojosongo

Situs

Klasik

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali tahun 2017.

BENDA BERSEJARAH YANG BELUM MASUK DI DAFTAR
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI JAWA TENGAH
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NAMA
Rumah Kuno / Rumah Dinas Perhutani
Tugu Sendang Juwangi
Sumur Jolotundo
Watu Walen
Prahmen Arca
Pintu Gerbang Umbul Pengging
Makam Mbah Berah
Punthuk Gagatan
Cungkup Makam P. Mendarejo
Batu Aten
Arca Nandi Swara

Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.

ALAMAT
Juwangi, Kec. Juwangi
Juwangi, Kec. Juwangi
Juwangi, Kec. Juwangi
Walen, Kec. Simo
Teras, Kec. Teras
Dukuh, Kec. Banyudono
Ketoyan, Kec. Wonosegoro
Ketoyan, Kec. Wonosegoro
Kemasan, Kec. Sawit
Kragilan, Kec. Mojosongo
Kadirekso, Kec. Teras, Boyolali

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali tahun 2017.
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5. Permasalahan yang dihadapi Pengelolaan Cagar Budaya
Cagar Budaya di Kabupaten Boyolali merupakan kekayaan
budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan
pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu
dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Namun seiring dengan
perkembangan pembangunan Kabupaten Boyolali saat ini mengalami
peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga berpengaruh
terhadap kelestarian cagar budaya. Pelestarian Cagar Budaya di
daerah merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya
bangsa guna memperkuat identitas budaya nasional.
Agar terwujud kelestarian cagar budaya di daerah, maka
diperlukan kebijakan berupa pengelolaan cagar budaya sesuai
dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

khususnya

Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya maupun
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
Pengelolaan cagar budaya merupakan upaya terpadu untuk

melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya
melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan, pelestarian
cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan
keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi,
mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pengelolaan cagar budaya
tidak hanya didasarkan pada regulasi ini, namun pemerintah daerah
dengan kewenangannya dalam menyelenggarakan urusan peNA Raperda Pengelolaan Cagar Budaya_DPRD Byl_2018.
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merintahan berhak membuat regulasi khusus sebagai aturan dalam
pengelolaan cagar budaya. Kemudian, dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan cagar
budaya tentunya pendanaan atau anggaran menjadi hal yang sangat
krusial. Sehingga pengelolaan cagar budaya menyangkut dua aspek
yaitu regulasi, dan anggaran.
Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam rangka melaksanakan
kewenangannya di bidang pelestarian Cagar Budaya, terdapat
beberapa permasalahan yang dihadapi. Beberapa permasalahan
tersebut antara lain:
1.

Rendahnya dukungan anggaran pengelolaan Cagar Budaya
yang bersumber dari APBD Kabupaten Boyolali;

2.

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi
di bidang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;

3.

Masih kurangnya kesadaran dan tanggung-jawab masyarakat
atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan cagar budaya;

4.

Masih

lemahnya

pengawasan

dari

pihak

terkait

dalam

pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;
5.

Kurangnya penyelenggaraan promosi cagar budaya daerah;

6.

Kurangnya kegiatan penelitian dan pengembangan cagar
budaya;

7.

Kurangnya apresiasi terhadap benda cagar budaya menjadi
salah satu faktor semakin tingginya ancaman seperti pencurian,
perusakan, dan pemalsuan terhadap benda cagar budaya;

8.

Kurang optimalnya upaya pengembangan cagar budaya secara
komprehensif untuk peningkatan potensi nilai, informasi, dan
promosi

Cagar

Budaya

serta

pemanfaatannya

melalui

Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta
tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian; dan
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9.

Belum adanya kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah yang
mengatur secara komprehensif mengenai pengelolaan dan
pelestarian cagar budaya.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan
Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan
Masyarakat
Disadari bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya
bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang
penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu
pengetahuan,

dan

kebudayaan

dalam

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola
secara

tepat

melalui

upaya

pelindungan,

pengembangan,

dan

pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka tersebut maka
Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola Cagar budaya di daerah
untuk memperkokoh jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan
kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Maksud

dari

pembentukan

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Boyolali tentang Pengelolaan Cagar Budaya adalah untuk mewujudkan
regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihakpihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan tentang Pengelolaan Cagar
Budaya di Kabupaten Boyolali. Dengan Peraturan daerah ini diharapkan
akan terwujud Pengelolaan Cagar Budaya secara efisiensi dan efektivitas
serta untuk menjamin kepastian hukum. Sedangkan tujuan yang hendak
dicapai dalam Pengelolaan Cagar Budaya adalah:
1. melestarikan warisan budaya daerah sebagai penguat budaya nasional
untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar
Budaya;
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2. melindungi peninggalan Cagar Budaya baik yang berupa benda,
bangunan, struktur, situs,dan/ atau kawasan yang mengandung nilai
sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
3. mengembangkan dan memulihkan keaslian Cagar Budaya baik yang
berupa benda, bangunan, struktur, situs,dan/atau kawasan melalui
penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak
bertentangan dengan tujuan pelestarian;
4. memanfaatkan peninggalan Cagar Budaya baik yang berupa benda,
bangunan, struktur, situs, dan/atau

kawasan

untuk memperkuat

citra positif pembangunan daerah kepentingan sebesar-besarnya
kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya;
dan
5. memperkuat citra dan karakter daerah komitmen Daerah dalam
menjaga warisan budaya sebagai satu kesatuan budaya nasional
sampai ke dunia internasional.
Sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut, maka
pelaksanaan dari sistem baru yang diatur dalam Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Cagar Budaya memiliki implikasi:
1. semakin jelas dan tegas tanggung-jawab dan kewajiban pemerintah
daerah dalam Pengelolaan Cagar Budaya yang ada di daerah;
2. keberadaan Cagar Budaya dalam bentuk/wujud apapun di daerah
akan semakin diakui dan diapresiasi keberadaannya dan akan
dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan
daerah untuk kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya
saing daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus
memberikan alokasi anggaran daerah (dari APBD) guna melaksanakan
program dan kegiatan terkait Pengelolaan Cagar Budaya yang ada di
daerah sesuai dengan wewenang yang dimiliki.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Rancangan

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Boyolali

tentang

Pengelolaan Cagar Budaya ini dibentuk dalam rangka menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan
khususnya sub urusan Cagar Budaya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahuan Daerah. Dalam penyusunannya,

memiliki

relevansi

dengan

substansi

beberapa

ketentuan

peraturan

perundang-undangan terkait dengan Pengelolaan Cagar Budaya. Beberapa
peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengaturannya dalam
Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain peraturan perundang-undangan
tentang: (i) Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan
Peraturan Daerah terkait; dan (ii) Dasar Hukum yang memiliki relevansi
dengan Pengelolaan Cagar Budaya.
Secara rinci beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan Pengelolaan Cagar Budaya ini antara lain sebagaimana tersebut di
bawah ini.
A. Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan
Peraturan Daerah.
Terdapat 4 (empat) peraturan perundang-undangan yang memberikan
kewenangan pembentukan peraturan Daerah yaitu:
1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18
ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa:

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan
sebagai urusan Pemerintah.
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(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.
Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan daerah
menjalankan otonomi yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan kecuali urusan yang memang menjadi urusan
pemerintah.

Cagar

Budaya

merupakan

salah

satu

sub

urusan

pemerintahan bidang kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib
dimana pemerintahan Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan.
Selanjutnya dalam rangka mengatur tersebut maka Pemerintahan daerah
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 28I ayat (3):

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Pasal 32 ayat:
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat
dalam
memeliharan
dan
mengembangkan
nilai-nilai
budayanya.
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai
kekayaan budaya nasional.
Pasal tersebut memberikan amanat agar Negara memajukan
kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia.
2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tersebut menjadi
dasar

terbentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boyolali yang

memiliki otonomi. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat

NA Raperda Pengelolaan Cagar Budaya_DPRD Byl_2018.

III- 2

daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi Daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan
dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:
Pasal

1

angka

8

yang

menyatakan

bahwa:

Peraturan

Daerah

Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk
oleh

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten/Kota

dengan

persetujuan bersama Bupati/Walikota.
Pasal 7
(1) Jenis
a.
b.
c.

dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan
hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14:
Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus
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daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi.

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: Pemerintahan Daerah

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selanjutnya dalam butir 5 dan butir 6 disebutkan bahwa:

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat (butir 5);
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (butir 6);

Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan
pemerintahan ini beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014
dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut.
Pasal 9
(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut,
urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat.
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(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah
Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi
dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
sebagai kepala pemerintahan.
Pasal 11
(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal
9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar.
(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan
Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
Pasal 12
(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman,
ketertiban
umum,
dan
pelindungan
masyarakat; dan
f. sosial.
(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
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m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.
(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.
Pasal 17
(1)
(2)
(3)

(4)

Daerah
berhak
menetapkan
kebijakan
Daerah
untuk
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan
kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah
melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Pasal 236
(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan,
Daerah membentuk Perda.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD
dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
dan
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b.

penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda
dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 237
(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau
tertulis dalam pembentukan Perda.
(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
secara efektif dan efisien.

Pasal 238
(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan
penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada
pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).
(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat
memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan
semula dan sanksi administratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin;
g. denda administratif; dan/atau
h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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B. Dasar Hukum yang memiliki relevansi dengan Pengelolaan
Cagar Budaya.
Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan memiliki relevansi
dengan Pengelolaan

Cagar Budaya Benda. Beberapa peraturan tersebut

adalah:

1. Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang berbunyi:
(3) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat
dalam memeliharan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
(4) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai
kekayaan budaya nasional.
2. Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Secara prinsip Undang-undang No 11 Tahun 2010 ini mengatur
mengenai bentuk-bentuk kegiatan/aktivitas yang dilakukan terkait
pengelolaan cagar budaya. Beberapa pokok ketentuan dalam UU No
11 Tahun 2010 tersebut yang urgen untuk dikemukakan dalam tulisan
ini adalah sebagai berikut.
a. Penguasaan/Pemilikan, Penemuan dan Pencarian
1. Penguasaan/Pemilikan
a) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda
Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar
Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap
memperhatikan
fungsi
sosialnya
sepanjang
tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini.
b) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar
Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya,
Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau
Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan
pemerintah daerah.
c) Kepemilikan dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah,
tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau
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penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh
Pemerintah daerah.
d) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,
Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang
tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada
orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah
pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau
dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun
dimiliki oleh masyarakat hukum adat.
Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak
dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali
warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang
tinggal dan menetap di wilayah daerah. Warga negara
asing dan/atau badan hukum asing dilarang membawa
Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cagar
Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh
Pemerintah daerah.
Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan
kepemilikannya kepada pemerintah daerah atau setiap
orang lain. Pemerintah daerah didahulukan atas pengalihan
kepemilikan Cagar Budaya. Pengalihan kepemilikan dapat
dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan,
dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau
putusan pengadilan. Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh
Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar
Budaya peringkat kota baik seluruh maupun bagianbagiannya, kecuali dengan izin.
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau
Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan
dan/atau dirawat di museum. Museum merupakan lembaga
yang
berfungsi
melindungi,
mengembangkan,
memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau
struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau
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yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya
kepada masyarakat. Pelindungan, Pengembangan, dan
Pemanfaatan koleksi museum berada di bawah tanggung
jawab pengelola museum. Dalam pelaksanaan tanggung
jawab museum wajib memiliki Kurator.
Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar
Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya
Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak,
hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi
yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait. Setiap orang
yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki
dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di
bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau
dikuasainya
tersebut
rusak
dapat
diambil
alih
pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi,
atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar
Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang
dimusnahkan atau dilelang. Cagar Budaya atau benda,
bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis
yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita dilindungi
oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan daerah ini. Dalam melakukan Pelindungan
aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada
instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.
Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar
Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah
melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan
dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang
telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penemuan
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a) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga

Benda
Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar
Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya,
dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib
melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang
kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau
instansi terkait paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak
ditemukannya.
b) Temuan yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat
diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
c) Berdasarkan laporan instansi yang berwenang di bidang
kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.
Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila
benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya
ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Apabila temuan yang telah
ditetapkan sebagai Cagar Budaya sangat langka jenisnya, unik
rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai
oleh Negara. Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai
Cagar Budaya tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya,
dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, dapat
dimiliki oleh penemu.
3. Pencarian
a) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencarian
benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga
sebagai Cagar Budaya.
b) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya
dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian,
penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di
air.
c) Pencarian hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan
tetap
memperhatikan
hak
kepemilikan
dan/atau
penguasaan lokasi.
d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian Cagar Budaya
atau yang diduga Cagar Budaya diatur dalam Peraturan
Kepala Daerah.
e) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya
atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian,
penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di
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air kecuali dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya.
b. Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan,
Penghapusan
1. Pendaftaran
Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam
melakukan Pendaftaran.
a) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai
Cagar
Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah
tanpa dipungut biaya.
b) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan
pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi
yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki
atau menguasainya.
c) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya
yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui
pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
d) Hasil pendaftaran harus dilengkapi dengan deskripsi dan
dokumentasinya.
e) Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat
diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
f) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan sistem dan
jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau
nondigital.
2. Pengkajian
a) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya
untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan
Cagar Budaya.
b)Pengkajian bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi
terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang
geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar
Budaya.
c) Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah.
d)Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu
oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah
yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.
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e) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau

lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan
diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
f) Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan
dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada
Tim Ahli Cagar Budaya.
3. Penetapan
a) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling
lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim
Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan,
struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang
didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
b) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik
Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
1) surat keterangan status Cagar Budaya; dan
2) surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
c) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang
telah
ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar
Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat
Kompensasi.
Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada
di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih ditetapkan sebagai Cagar
Budaya provinsi. Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya
yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih ditetapkan sebagai
Cagar Budaya nasional. Pemerintah daerah menyampaikan hasil
penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan
kepada Pemerintah.
4. Pencatatan
a) Pemerintah membentuk sistem Register Nasional
Cagar
Budaya untuk mencatat data Cagar Budaya.
b) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis
yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di
dalam Register Nasional Cagar Budaya.
c) Koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya
dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.
d) Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan
menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan
tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang
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dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
e) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah.
5. Pemeringkatan
Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar
Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional,
peringkat provinsi, dan peringkat kota berdasarkan rekomendasi
Tim Ahli Cagar Budaya.
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya
peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:
a) wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
b) karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan
bangsa Indonesia;
c)Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik
rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
d) bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas
negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang
masih hidup di masyarakat; dan/atau
e) contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap
budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang
terancam punah.
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya
peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:
a) mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas
kabupaten/kota;
b) mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
c) langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di
provinsi;
d) sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya
lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun
yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
e) berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya
peringkat Kabupaten apabila memenuhi syarat:
a) sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan
dalam wilayah kabupaten;
b) mewakili masa gaya yang khas;
c) tingkat keterancamannya tinggi;
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d) jenisnya sedikit; dan/atau
e) jumlahnya terbatas.
Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan
Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat
kabupaten dengan Keputusan Bupati.
Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk
ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau
peringkat Kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan
rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan.
Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:
a) musnah;
b) kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
c) kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
d) tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44, Pasal 45, atau Pasal 46.
6. Penghapusan
a) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional
hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas
rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah.
b) Keputusan penghapusan harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah
Daerah.
Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan apabila
Cagar Budaya:
a) musnah;
b) hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak
ditemukan;
c)mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan
keasliannya; atau
d) di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam
Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
Dalam hal Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali, Cagar
Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar
Budaya.
c. Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan Dan Pemanfaatan)
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Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi
kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis,
teknis, dan administratif. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus
dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian
dengan memperhatikan etika pelestarian. Tata cara Pelestarian
Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya
pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan
pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat
menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.
Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau
kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar
Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai. Setiap orang dilarang
dengan
sengaja
mencegah,
menghalang-halangi,
atau
menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.
1. Pelindungan
Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan
Cagar Budaya.
a. Penyelamatan
Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang
dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang
memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan. Penyelamatan
Cagar Budaya dilakukan untuk:
1) mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam
yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang
menyertainya; dan
2) mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau
penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Penyelamatan dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan
biasa.
Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah
dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman. Pemindahan Cagar
Budaya dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan
keselamatannya di bawah koodinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang
melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar
Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.
b. Pengamanan
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1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar
Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik
dan/atau yang menguasainya.
3) Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh juru pelihara
dan/atau polisi khusus.
4) Polisi khusus berwenang:
a) melakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya sesuai
dengan wilayah hukumnya;
b) memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan
pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
c) menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya
tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta
meneruskannya kepada instansi yang berwenang di bidang
kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
instansi terkait; dan
d) menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan
Cagar Budaya. Pengamanan Cagar Budaya harus memperhatikan
pemanfaatannya
bagi
kepentingan
sosial,
pendidikan,
pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau
pariwisata. Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan
memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya
pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.
Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh
maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau
dari letak asal. Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik
seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok,
dan/atau dari letak asal.
Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat
Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali
dengan izin sesuai dengan tingkatannya. Setiap orang dilarang
memisahkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh
maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin sesuai dengan
tingkatannya.
Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya,
hanya dapat dibawa ke luar wilayah Kabupaten untuk
kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
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Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya kecuali dengan
izin sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut
mengenai pemberian izin diatur dalam Peraturan Bupati.
c. Zonasi
1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan
menetapkan
batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui
sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
2) Sistem Zonasi ditetapkan oleh Kepala daerah sesuai dengan
keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di
wilayah kabupaten.
3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk
tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.
4) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik
vertikal maupun horizontal.
5) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap
lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di
air.
6) Sistem Zonasi dapat terdiri atas:
a) zona inti;
b) zona penyangga;
c) zona pengembangan; dan/atau
d) zona penunjang.
Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan
berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang
peningkatan kesejahteraan rakyat.
d. Pemeliharaan
1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki
dan/atau dikuasainya.
2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang
menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
3) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya
untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat
pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
4) Pemeliharaan Cagar Budaya dapat dilakukan di lokasi asli atau
di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara
lengkap.
5) Perawatan dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan
perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian
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bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar
Budaya.
6) Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan
sejak
proses
pengangkatan
sampai
ke
tempat
penyimpanannya dengan tata cara khusus.
7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau
menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan
Cagar Budaya.
e. Pemugaran
Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar
Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik
dengan
cara
memperbaiki,
memperkuat,
dan/atau
mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi,
rehabilitasi, dan restorasi.
Pemugaran Cagar Budaya harus
memperhatikan:
1) keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi
pengerjaan;
2) kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
3) penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat
merusak; dan
4) kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian
pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan
keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif
terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului
analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pemugaran Bangunan Cagar
Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Pengembangan
Pengembangan
Cagar
Budaya
dilakukan
dengan
memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan,
keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Setiap orang dapat
melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
a) izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
b) izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
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Pengembangan Cagar Budaya dapat diarahkan untuk memacu
pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk
Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus
disertai dengan pendokumentasian.
a. Penelitian
1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan
Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta
mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai
budaya.
2) Penelitian dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
a) penelitian
dasar
untuk
pengembangan
ilmu
pengetahuan; dan
b) penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau
tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
3) Penelitian dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis
mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya dilakukan untuk
kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar
Budaya.
5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, atau penyelenggara
penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil
penelitian kepada masyarakat.
b. Revitalisasi
1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar
Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial,
dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan
penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
3) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar
Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, baik seluruh maupun
bagian-bagiannya, kecuali dengan izin sesuai dengan
tingkatannya.
4) Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan
ciri budaya lokal.
c. Adaptasi
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Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat
dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan
tetap mempertahankan:
a) ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur
Cagar Budaya; dan/atau
b) ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar
Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan
adaptasi.
Adaptasi dilakukan dengan:
a) mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar
Budaya;
b) menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
c) mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
d) mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan
keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
3. Pemanfaatan
Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan
Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu
pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pemerintah
Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang
dilakukan oleh setiap orang. Fasilitasi berupa izin Pemanfaatan,
dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau
pelatihan. Promosi dilakukan untuk memperkuat identitas budaya
serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.
Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan
wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis
mengenai dampak lingkungan.
Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi
seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan dengan izin Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau
masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.
Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs
Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan
pelindungannya.
Pemerintah
Daerah
dapat
menghentikan
pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya
apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan
perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya. Cagar
Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti
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keadaan semula sebelum dimanfaatkan. Biaya pengembalian seperti
keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar
Budaya. Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar
Budaya yang tercatat sebagai peringkat kabupaten hanya dapat
dilakukan atas izin sesuai dengan tingkatannya.
Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya
yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai negara
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum
dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu
pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata. Setiap orang
dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun
bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik
dan/atau yang menguasainya.
Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh
maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali
dengan izin sesuai dengan tingkatannya.
d. Pembongkaran Pemulihan
1) Setiap orang yang akan melakukan pemugaran dan/atau,
pembongkaran terhadap kawasan maupun bangunan cagar
budaya harus mendapat Izin dari Kepala Daerah.
2) Apabila pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/atau
bangunan cagar budaya dengan sengaja menelantarkan
bangunannya sehingga mengakibatkan kerusakan baik ringan
maupun berat, yang bersangkutan berkewajiban untuk
memulihkan keadaan bangunannya seperti semula.
3) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/atau
bangunan cagar budaya yang melakukan perubahan kawasan
dan/atau bangunan cagar budaya yang tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diwajibkan memulihkan
kawasan dan/atau bangunan ke keadaan semula dengan biaya
sendiri.
4) Apabila pemulihan tidak dilaksanakan maka tidak akan
diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan akan dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
5) Bangunan cagar budaya yang telah mengalami pemulihan tetap
mempunyai golongan sama seperti sebelumnya.
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e. Pengawasan
1) Kepala Daerah melalui SKPD atau Pejabat yang ditunjuk
bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar
Budaya sesuai dengan kewenangannya.
2) Untuk pelaksanaan tugas Dinas atau Pejabat yang ditunjuk
berwenang mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap
berbagai kegiatan menyangkut kawasan dan/atau bangunan
cagar budaya.
3) Guna menunjang tugas pengawasan Kepala Daerah dapat
meminta pertimbangan Tim.
4) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian
Cagar Budaya.
f. Pendanaan
1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab
bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
2) Pendanaan berasal dari:
a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c) hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
d) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran
untuk
Pelindungan,
Pengembangan,
Pemanfaatan,
dan
Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip
proporsional.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan
untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan
penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2017
yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:
Menyangkut pengertian terdapat dalam Pasal 1:
1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta,
rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
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2. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan
hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di
Indonesia.
3. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan
budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban
dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan
Pembinaan Kebudayaan.
4. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan
yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan,
pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
5. Pengembangan
adalah
upaya
menghidupkan
ekosistem
Kebudayaan
serta
meningkatkan,
memperkaya,
dan
menyebarluaskan Kebudayaan.
6. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan
Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan
nasional.
7. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan
dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif
masyarakat.
8. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang
menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
9. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat
kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam
upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
10. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan
Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi
Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
11. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman bagi
Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.
12. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama
Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari
berbagai sumber.
13. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat,
bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan
Objek Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 2
Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pasal 3
Pemajuan Kebudayaan berasaskan:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

toleransi;
keberagaman;
kelokalan;
lintas wilayah;
partisipatif;
manfaat;
keberlanjutan;
kebebasan berekspresi;
keterpaduan;
kesederajatan; dan
gotong royong.

Pasal 4
Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:
a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
b. memperkaya keberagaman budaya;
c. memperteguh jati diri bangsa;
d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
f. meningkatkan citra bangsa;
g. mewujudkan masyarakat madani;
h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga
Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Di samping peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di
atas masih terdapat beberapa peraturan perundang-undanga yang
memiliki relevansi dengan pengelolaan cagar budaya. Peraturan
tersebut antara lain:
1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan

Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural
Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak
Benda);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009, tentang
Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39

Tahun

2007

Tentang
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Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat
Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang
Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial
Budaya Masyarakat; dan
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No
1/PRT/M/2015

tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang

Dilestarikan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 10 Tahun 2013 tentang
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS
DAN YURIDIS
A. Landasan Filosofis
Peraturan

perundang-undangan

harus

mendapatkan

pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita
kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu
bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika
pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidk baik. Nilai yang
baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai
kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang
dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut
ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa
memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan
dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada di bumi Indonesia
tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita
bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (way of life).
Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk
hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus
mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus
mencerminkan nilai dan moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang
bersangkutan.
Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting
artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan,
dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan
kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
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Oleh karena itu agar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang
Pengelolaan Cagar Budaya yang akan dibentuk agar nantinya dapat
diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan
nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kaerifan lokal
Kabupaten Boyolali. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya
harus mampu memberikan jaminan bagi semua pihak yang terlibat dalam
pengelolaan

cagar

budaya.

Sehingga

pada

akhirnya

akan

membantu

pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan belum
optimalnya terselenggarakannya Pengelolaan Cagar Budaya di Daerah.

B.

Landasan Sosiologis
Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan
umum

atau

kesadaran

hukum

masyarakat.

Suatu

peraturan

perundang–undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila
ketentuan–ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran
hukum masyarakat. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami
masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat.
Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah
harus sesuai dengan kondisi dan permasalahan masyarakat yang
bersangkutan.
Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah
merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan
perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena,
perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum
masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis.
Apabila ketentuan–ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah
sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat,
maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami
kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai
dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam
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penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi
masyarakat yang bersangkutan.
Peraturan Daerah (Perda) merupakan suatu regulasi di daerah
dan merupakan wujud nyata dari hukum. Pembentukan Peraturan Daerah
tidak boleh kering dari kesesuaian dengan kondisi sosiologis di mana
peraturan daerah itu akan diimplementasikan.
Produk hukum yang dibuat dengan memperhatikan kondisi
sosiologis di mana hukum tersebut akan diterapkan, tidak hanya akan
mempermudah bagi implementasinya di masyarakat, melainkan produk
hukum tersebut justru akan menjadi kaya nilai oleh karena dukungan
masyarakat

yang

memandang

betapa

produk

hukum

dimaksud

merupakan suatu kebutuhan mendesak. Akan tetapi produk hukum yang
tidak memiliki akar dari segi sosiologis, tidak hanya sulit untuk
diimplementasikan di masyarakat, melainkan justru akan menimbulkan
suatu kondisi yang antagonis dan bahkan destruktif.
Kondisi

sosiologis

di

Kabupaten

Boyolali

adalah

fakta

keberadaan cagar budaya yang ada sampai saat ini belum mendapatkan
perhatian sebagaimana telah diatur di berbagai peraturan perundangundangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali hingga saat ini belum
bisa menyelenggarakan kewenangannya di bidang Cagar Budaya secara
optimal. Hal ini salah satunya disebabkan oleh ketiadaan produk hokum
daerah (regulasi daerah) yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi
pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan tentang Pengelolaan
Cagar Budaya di Kabupaten Boyolali.
Dengan Peraturan daerah ini diharapkan upaya perlindungan,
pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya dapat terwujud melalui
kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat secara efisiensi dan
efektivitas.
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C.

Landasan Yuridis
Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan
hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih
tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan
perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan,
pertama adalah terkait kewenangan membuat aturan dan kedua
adalah berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang
harus dibuat.
Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi
kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau
badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam
peraraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat
sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau
pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundangundangan tersebut batal demi hukum (neitige). Misalnya kewenangan
untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden;
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden;
Peraturan Daerah Kabupaten ada pada Bupati bersama-sama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan
perundang-undangan maka harus beradasarkan asas sinkronisasi baik
vertikal maupun horisontal. Di samping itu juga harus diperhatikan
asas-asas lain seperti asas Lex Specialist Derograt legi Generali, asas
yang

kemudian

mengesampingan

yang

terdahulu

dan

lain

sebagainya.
Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi
muatan

dalam

pembantuan

penyelenggaraan

otonomi

daerah

dan

tugas

serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang tak kalah
pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah
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harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan
peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar
materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung
asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal
ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta
keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk
muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan
dalam

rangka

pembantuan,

penyelenggaraan
dan

menampung

otonomi
kondisi

daerah
khusus

dan
daerah

tugas
serta

penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi (Hamidi, 2005 : 2–10).
Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi
muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
Yang tak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundangundangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau
pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis
besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung
asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika,
kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum
dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan,
keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah
nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus
daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi (Hamidi, 2005 : 2– 10).
Menyangkut pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Cagar Budaya ini, terdapat beberapa peraturan perundangundangan

terkait.

Berdasarkan
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Pengelolaan Cagar Budaya yang berlaku di Indonesia

dapat

disebutkan sebagai berikut:
1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 khususnya Pasal
28 I ayat (3) dan Pasal 32;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah;
6.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan;

7.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang
Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible

Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya
Tak Benda);
8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang
Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan
Pengembangan Budaya Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007
tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai
Sosial Budaya Masyarakat;

10.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor dan
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 (40
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Tahun 2009) tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No 1/PRT/M/2015

tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya

Yang Dilestarikan.
Berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut
maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
tentang Pengelolaan Cagar Budaya memiliki urgensi untuk segera
dilakukan.
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BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

A.

Jangkauan dan Arah Pengaturan
Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup
materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Cagar Budaya adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat
dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan
kebijakan

tentang

pengelolaan

dan

pelestarian

cagar

budaya

di

Kabupaten Boyolali. Dengan Peraturan daerah ini diharapkan akan
terwujud perlindungan dan pelestarian cagar budaya secara efisiensi dan
efektivitas serta untuk menjamin kepastian hukum.
Pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan asas:
a. Pancasila;
b. Bhineka Tunggal Ika;
c.

kenusantaraan

d. keadilan;
e. ketertiban dan kepastian hukum;
f.kemanfaatan;
g. keberlanjutan;
h. partisipasi; dan
i. transparansi dan akuntabilitas.
Sedangkan tujuan pengelolaan Cagar Budaya adalah untuk:
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a. melestarikan warisan budaya daerah sebagai penguat budaya
nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui
Cagar Budaya;
b. melindungi peninggalan Cagar Budaya baik yang berupa benda,
bangunan, struktur, situs,dan/ atau kawasan yang mengandung nilai
sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
c.

mengembangkan dan memulihkan keaslian Cagar Budaya baik yang
berupa benda, bangunan, struktur, situs,dan/atau kawasan melalui
penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak
bertentangan dengan tujuan pelestarian;

d. memanfaatkan peninggalan Cagar Budaya baik yang berupa benda,
bangunan, struktur, situs, dan/atau

kawasan

untuk memperkuat

citra positif pembangunan daerah kepentingan sebesar-besarnya
kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya;
dan
e. memperkuat citra dan karakter daerah komitmen Daerah dalam
menjaga warisan budaya sebagai satu kesatuan budaya nasional
sampai ke dunia internasional.

B.

Ketentuan Umum
Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah, pada dasarnya berisi
pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum,
merupakan pengertian dan persitilahan yang terkait atau kutipan

dari

peraturan Perundang-undangan yang ada.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Boyolali.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah
Daerah

yang

berwenang

di

bidang

tertentu

dan

mendapat

pendelegasian dari Bupati.
7. 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.
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan
manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang
dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat
dihubungkan dengan sejarah manusia, baik bersifat bergerak maupun
tidak bergerak, yang merupakan kesatuan atau kelompok, berusia 50
(lima puluh) tahun atau lebih mewakili masa gaya paling singkat
berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu
pengetahuan,

pendidikan,

agama,

dan/atau

kebudayaan,

dan

memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
9. 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, berunsur
tunggal atau banyak, dan/atau berdiri bebas atau menyatu dengan
formasi alam, berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih mewakili masa
gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti
khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau
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kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian
bangsa.
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan gedung cagar budaya adalah bangunan gedung yang
sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar
budaya.
12. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari
benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi
kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan
prasarana untuk menampung kebutuhan manusia, berunsur tunggal
atau banyak dan/atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan
formasi alam, berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih mewakili masa
gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti
khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau
kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian
bangsa.
13. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air
yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,
dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia dan
menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
14. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki
dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan
dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, berupa lanskap
budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh)
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tahun, memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa
lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, memperlihatkan
pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang
berskala luas, memperlihatkan

bukti pembentukan lanskap budaya

dan memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti
kegiatan manusia atau endapan fosil. serta dianggap mempunyai nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
15. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya
dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk
melestarikannya.
16. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik Pemerintah
Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan
tetap

memperhatikan

fungsi

sosial

dan

kewajiban

untuk

melestarikannya.
17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari
Pemerintah Daerah.
18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk
lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari
Pemerintah Daerah.
19. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah
kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki
sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan,
pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
20.

Tenaga Ahli Pelestarian yang selanjutnya disebut
Tenaga Ahli adalah orang yang karena kompetensi

keahlian

khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan,
pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
21.

Museum

adalah

lembaga,

tempat

penyimpanan,

perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti
materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna
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menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya
bangsa.
22. Kurator

adalah

orang

yang

karena

kompetensi

keahliannya

bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi museum.
23. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur,
lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai
Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah.
24. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda,
bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli
Cagar Budaya.
25. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya
bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar
negeri.
26. Pengelolaan

adalah

mengembangkan,

dan

upaya

terpadu

memanfaatkan

untuk

Cagar

melindungi,

Budaya

melalui

kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
untuk sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat.
27. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan
Cagar

Budaya

dan

nilainya

dengan

cara

melindungi,

mengembangkan, dan memanfaatkannya.
28. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari
kerusakan,

kehancuran,

atau

kemusnahan

dengan

cara

Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran
Cagar Budaya.
29. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi
Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
30. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya
dari ancaman dan/atau gangguan.
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31. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya
dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
32. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik
Cagar Budaya tetap lestari.
33. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang
rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau
teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
34. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan
promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian,
Revitalisasi,

dan

Adaptasi

secara

berkelanjutan

serta

tidak

bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
35. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan
metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan
keterangan

bagi

kepentingan

Pelestarian

Cagar

Budaya,

ilmu

pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
36. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk
menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan
penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan
prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
37. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan
yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan
perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai
pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai
penting.
C.

Materi Yang Akan Diatur
Materi muatan

pengaturan dalam Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya ini meliputi:
1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah
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Pada bab ini memuat tentang tugas, wewenang dan
kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Cagar Budaya.
2. Pemilikan dan Penguasaan, Penemuan dan Pencarian
Pada bab ini memuat ketentuan mengenai pemilikan dan
penguasaan, penemuan dan pencarian Cagar Budaya.
3. Hak dan Kewajiban
Pada bab ini memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang
meliputi:
a. Hak dan Kewajiban Masyarakat; dan
b. Hak dan Kewajiban Pemilik, Penghuni dan Pengelola Cagar
Budaya.
4. Tim Ahli Cagar Budaya
Pada Bab ini memuat ketentuan mengenai Tim Ahli Cagar Budaya
yang meliputi pengaturan mengenai:
a. Pembentukan;
b. Tugas dan wewenang;
c. Komposisi keanggotaan Tim Ahli; dan
d. Masa bhakti.
5. Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan,
Pemberian Tanda Cagar Budaya dan Penghapusan
Pada Bab ini memuat ketentuan mengenai Pendaftaran,
Pengkajian,

Penetapan,

Pencatatan,

Pemeringkatan,

Pemberian

Tanda Cagar Budaya dan Penghapusan Cagar Budaya yang meliputi
pengaturan mengenai:
a. Pendaftaran;
b. Pengkajian;
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c.

Penetapan;

d. Pencatatan;
e. Pemeringkatan;
f.

Pemberian Tanda Cagar Budaya; dan

g. Penghapusan status Cagar Budaya.
6. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
Pada Bab ini memuat ketentuan mengenai Perlindungan,
Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya yang meliputi
pengaturan mengenai:
a. Hal-hal yang bersifat umum;
b. Perlindungan Cagar Budaya, berupa:
1) Penyelamatan;
2) Pengamanan;
3) penetapan Zonasi;
4) Pemeliharaan; dan
5) Pemugaran.
c.

Pengembangan Cagar Budaya meliputi:
1) Penelitian;
2) Revitalisasi; dan
3) Adaptasi.

d. Pemanfaatan.
7. Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya
Pada Bab ini memuat ketentuan terkait Pelestarian Bangunan
Gedung Cagar Budaya yang meliputi pengaturan mengenai:
a. Persyaratan;
Pelestarian Bangunan Gedung Gagar Budaya wajib memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
b. Penyelenggaraan;
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Penyelenggaraan

bangunan

gedung

cagar

budaya

yang

dilestarikan meliputi kegiatan:
1) persiapan;
2) perencanaan teknis;
3) pelaksanaan;
4) pemanfaatan; dan
5) pembongkaran
8. Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif
Pada Bab ini memuat ketentuan terkait Pemberian Kompensasi,
Insentif dan Disinsentif yang meliputi pengaturan mengenai:
a. Pemberian Kompensasi;
b. Pemberian Insentif dan Disinsentif;
c. Persyaratan dan tata cara pemberiannya.
9. Pembinaan;
Pada Bab ini memuat ketentuan terkait pembinaan dalam
pengelolaan Cagar Budaya yang meliputi pengaturan mengenai:
a. pengaturan;
b. pemberdayaan; dan
c.

pengawasan.

10. Pendanaan.
Pada Bab ini memuat ketentuan terkait pendanaan dalam
pengelolaan Cagar Budaya yang bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
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e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan

peraturan perundang-undangan
D.

Ketentuan Sanksi
Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang
Pengelolaan Cagar Budaya ini, tidak diatur ketentuan sanksi secara
khusus baik yang bersifat sanksi administrasi dan sanksi pidana.

E.

Ketentuan Peralihan
Pada bab ini dijelaskan tentang ketentuan peralihan dalam
Pengelolaan

Cagar

Budaya

dengan

perincian

pengaturan

sebagai berikut:
“Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka semua
ketentuan yang menyangkut Cagar Budaya di Daerah tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan atau belum ditetapkan yang baru
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini”.
F.

Ketentuan Penutup
Pada bab penutup ini berisi ketentuan yang berbunyi:
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling
lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

rnemerintahkan

pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pengelolaan Cagar
Budaya memiliki kelayakan secara akademis.

2. Menyangkut materi muatan yang dapat diatur dalam Rancangan Peraturan
Daerah yang dimaksud adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum (Definisi/Pengertian, asas dan Tujuan);
2. tugas, wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah;
3. pemilikan dan penguasaan, penemuan dan pencarian;
4. hak dan kewajiban;
5. Tim Ahli Cagar Budaya;
6. Pendaftaran,

Pengkajian,

Penetapan,

Pencatatan,

Pemeringkatan,

Pemberian Tanda Cagar Budaya dan Penghapusan;
7. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan;
8. Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya;
9. pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif;
10. Pembinaan;
11. Ketentuan tentang Pendanaan; dan
12. Ketenuan sanksi..

B. Saran
Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan/ direkomendasikan:
1. Untuk segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Cagar Budaya sebagai regulasi dalam rangka penyelenggaraan
urusan kebudayaan khususnya terkait Cagar Budaya di daerah. Hal ini
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dilakukan agar permasalahan-permasalahan terkait dengan keberadaan
Cagar Budaya yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali dapat dicegah dan
ditanggulangi.
2. Supaya dalam menyusun regulasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Cagar Budaya di atas perlu melibatkan pihak-pihak terkait dengan pelestarian
Cagar Budaya baik dari unsure Pemerintah, Pemerintah Daerah, Balai
Pelestarian Cagar Budaya, masyarakat/pemerhati Cagar Budaya dan stake

holder lainnya serta memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di
Kabupaten Boyolali.
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