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lSI RINGKASAN : 

1. 	,,:asalah Peneli tian 

a. 	3agaimanakah upaya-upaya perlindungan benda-benda 

purbakala yang ada di Kec~atan Trow~lan Kabupaten 

i\10 jokarto ? 

b. 	 Apukah hal< dan kewajib:m per-emu be:1.da-benda purbaka1a 

yang ada di Kecamatan TYowulan Kabupaten :,lojokerto ? 

2. 	~~~uan Fenelitian 

e,. 	 Untuk mendapatlcan keje1asan mengen2.i upaya-upaya per

lindungan terhadap benda-benda purbakala yanG ada di 

Kecamatan Tro~ulan Kabupaten ~ojokerto, serta untuk 

mengetahui hak-hak dan kewajiban penemu benda purba

kala di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. 
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b. 	Untuk bahan referensi perkuliahan hukum agraria di 

Fakultas Eukum Universitas Airlangga khususnya me

ngenai aspek benda-benda purbakala sebagai eagar bu

daya nasional. 

3. 	Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukL~ normatif 

untuk mengkaji Perlindungan Benda Purbakala Di Kecamatan 

Trowulan Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan pendekatan 

monodisipliner yaitu penclekatan disiplin ilmu hukum. Sumber 

data d::t12,m peneii tian ini dipe!"ole'J. dari instansi &laka 

Peninegalan Se j arah ·1an Purbakala J::w:a Timur dan wawane~ra 

dengan :::uspika Kecamatan Trol',ulan Kabupaten Mojokerto. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi 

dokumen dan wawaneara. Sedangkan metode analisa data men€:

gunakan metoda analisa interpretasi. 

4. 	Kesim'Oulan 

a. 	Upaya-upaya perlindungan benda-bendapu~bakala (benda

benda eagar budaya) yang ada di Kecamat8n Trowulan Ka

bupaten ~.'ojokerto dilakuka:: oleh instansi suaka Pening

gala.n Sejarah d3.n Furbake,la Jawa Timur bersama-sama 

~ '" . 1 K t 'f'" l~ K' t ,.., tden5an .\.Usp1K8. ecama an erO,,1-l c.n .aoupa en "OJoKer o. 

b. 	 SUaka Peninggalan Seja.rah dan Purbakala Jawa Timur da

lur.! rangka melindungi benda-benda purbakala yang ada di 

Trowulan membentuk Seksi Perlindungan yang mempunyai 3 

SUb Seksi dengan tugas sebagai berikut .~. 

1. SUb Seksi .Pengama.."1an, dalam pele.ksanaan tugasnya be
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kerja sarna dengan pihak Muspika Trowu.lan lllembentuk 

Satpam Penjarpala yang mengadakan monitoring selama 

24 jam penuh terhadap daerah pengamanaUj 

2. 	SUb Seksi Femanfaatan, melaksanakan tugas yang ber

hubungan dengan perijinan kunjunganj 

3. 	SUb Seksi Ekskavasi Penyelamatan, yang bertugas me

laksanakan penyelamatan terhadap benda-benda eagar 

buuaya yang ada di Situs dengan jalam penggalinn. 

e. 	Upaya-upay,,- perlindungan yane lain adalah dengan men,':';3

dakan bimbingan ~an penyulu-~an seeara langsung kepada 

rnasyaralcat l:len£enai betapa pentingnya waris2.n budaya 

tersebut yan£, h:trus dilestarikan da,n dilindunei. 

d. 	Setiap orang yang menemukan benda-benda purbakala wajib 

melaporkannya dan t1.enyerahkannya kepada Pemerinta.1-j se

lambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diketemu

kannya dan pene:nu berhak etas pet1.berian imbalan yang 

wajar dari :Pe:::.erintah. 
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