
BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan 

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip 

karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan 

berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung 

oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kersipan (Undang-

undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 7 tentang Kearsipan). Salah satu 

metode penggalian informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2009 adalah sejarah lisan. Sartono kartodirdjo (1991: 201) mengartikan 

sejarah lisan sebagai sumber sejarah yang terdapat di kalangan manusia yang 

mengikuti kejadian atau menjadi saksi atas suatu kejadian masa lampau yang 

diuraikan secara lisan.

Sejarah lisan sebenarnya telah lama dikenal oleh umat manusia di 

seluruh dunia karena lisan adalah alat komunikasi utama yang digunakan 

untuk mewarisi pengetahuan masa lalu kepada generasi selanjutnya. Sejarah 

lisan sebagai metode dapat dipergunakan secara tunggal dan dapat pula 

sebagai bahan dokumenter (Kuntowijoyo, 2003: 26). Dalam artikulasi nya 

yang spesifik terhadap rekam jejak peristiwa bersejarah, sejarah lisan

memiliki nilai historis yang paling tinggi. Karena dalam proses 

penciptaannya, sejarah lisan selalu berkaitan dengan hal-hal yang bersejarah 
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di kalangan instansi, masyarakat, bangsa, maupun negara. Maka perlu kiranya 

nilai-nilai sejarah tersebut digali kebenarannya dan dilestarikan demi 

keberlangsungan suatu bangsa. Pun tidak terlepas dari pelestarian budaya, 

sejarah lisan menjadi poros utama dalam melestarikan budaya bangsa untuk 

kemudian mempertahankan keberadaannya, sehingga terus diimplementasikan 

nilai-nilai luhurnya oleh segenap elemen bangsa.

Sama hal nya dengan cagar budaya yang akan menjadi topik pembahasan 

dalam sejarah lisan yang diangkat oleh penulis yaitu candi dermo. Candi Dermo 

diperkirakan dibangun pada tahun 1935 dilihat berdasarkan bentuk bangunannya. 

Candi ini dibangun dimasa kepemimpinan Adi Pati Terung. Candi ini berukuran 

10,48 x 10,77 x 13,50 m itu pertama kali ditemukan pada laporan Belanda yang 

ditulis pada tahun 1905-1913 dan 1914-1915. Bangunan candi dermo merupakan 

gapura yang berbentuk gapura Prabu Raksa, yang dalam ilmu ke purbakalaannya 

yaitu gapura yang bagian atasnya ada atap yang menjadi satu. Gapura Prabu 

Raksa merupakan bangunan berbentuk gapura yang memiliki atap penutup, yang 

lazim ditemukan dalam arsitektur kuno dan klasik di Jawa serta Bali. Kegunaan 

bangunan ini adalah sebagai pembatas sekaligus gerbang akses penghubung antar 

kawasan dalam kompleks bangunan khusus atau bangun inti.  

IV.2 Saran 

Dalam pembuatan produk sejarah lisan dengan judul Warisan Budaya 

Bangsa Indonesia : Candi Dermo ini mengalami berbagai kendala teknis 

maupun non teknis sehingga tidak selalu berjalan dengan lancar, sehingga 
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dibutuhkan kritik, saran, dan masukan guna memperbaiki pembuatan produk 

ilmiah yang sama di kemudian hari. Adapun saran yang bisa diberikan penulis 

untuk khalayak antara lain:

1. Datang lebih awal ke tempat wawancara lebih awal dari waktu yang 

dijanjikan. Karena keterlambatan penulis akan memperburuk suasana hati 

pengkisah, yang selanjutnya akan berdampak pada penyampaian informasi 

yang tidak mendalam. 

2. Melakukan checklist peralatan yang akan digunakan untuk wawancara, 

seperti kamera, threepod, mini microphone, dan lain-lain. Hal ini berguna 

untuk memastikan peralatan yang hendak digunakan. Apabila terdapat 

kekurangan, penulis dapat sesegera mungkin melakukan upaya antisipasi. 

3. Mencari referensi software untuk mengedit video yang sesuai dengan 

spesifikasi laptop penulis, agar tidak terhambat dalam hal editing video 

yang akan berakibat fatal pada hasil akhir produk oral history. 

 

58 
 

����������	
����������	�
�	���������


���	������ ����	������������	����� ��������������������


