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Saya berharap agar skripsi ini dapat menjadi tambah- 

an bacaan dari masukan yang perlu difikirkan guna masa de

pan bangsa Indonesia yang menghargai nilai-nilai luhur yang 

terkandung dalam cagar budaya.

Akhirnya, saya juga mengharapkan skripsi ini sebagai 

sumbangan pemikiran bagi terbentuknya undang-undang cagar 

budaya yang bersifat nasional yang pada saat ini sedang da

lam pembahasan guna menunjang kebijaksanaan nasional di bi- 

dang pengelolaan lingkungan hidup*

Surabaya, 10 April 1984 Penyusun
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B A B  I

P E N D A H U L U A N

1. permasalahan: pa tar Belakang dan Rumusannya

pembangunan merupakan suatu keharusan dalam rangka

melaksanakan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Kegiat-

an pembangunan yang bertujuan kemajuan di segala bidang ini

telah banyak membawa dampak positif dan negatif terhadap a-

lam maupun manusia. Berbagai dampak yang negatif, antara

lain, terlihat pada barang-barang buatan tangan (hand made)

sebagai hasil karya manusia (sebelum raengenal industri) yang

mulai terdesak dan pada akhirnya musnah, baik karena proses

alami akibat tidak terpelihara/dipelihara atau hilang aki-

bat-akibat pencurian. Dampak positif dari pembangunan ter-

wujud dalam bentuk: peningkatan tata cara berpakain, berco-

cok tanam, membuat arca/patung serta bangunan untuk berte-

duh dan sebagai tempat tinggal.

Dari uraian di atas, jelas bahwa tantangan-tantangan

dan problema akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

merupakan hal yang harus diharmonisasikan dalam kehidupan

antara manusia dan masyarakat serta lingkungannya, sebagai-

mana dikemukakan oleh Uka Tjandrasasmita:

. * . pertma ialah adanya perubahan dalam mentalitas 
yang disebabkan oleh penyebaran dalam fikiran yang ra-

1
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eional, materialises dan individualistis, penggalian 
Keyakinan keagamaan dan tradisional pandangan-pan- 
dangan serta sikap-sikap.
Kedua adanya laju pertukaran barang-barang, idea-idea 
dan bangsa-bangsa di antara bermacam-macam kebudayaan 
yang berkecendurungan menghancurkan integrasi kelom- 
pok-kelompok masyarakat dan benda-benda kebudayaan da
lam setiap kebudayaan . . ,1

Untuk mengatasi dampak negatif pembangunan di bi- 

dang cagar budaya pemerintah telah menyediakan sarana-sa- 

rana, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan mau- 

pun tempat-tempat penyimpanan. Dalam bentuk peraturan per- 

undang-undangan antara lain:

1. Monumenten Ordonnantie Stb, 1951 Nomor 238;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Pebru- 

ari 1960 NOmor pem. 65/1/7 tentang Pelanggaran- 

pelanggar&n terhadap Monumenten Ordonnantie Stb. 

1931 Nomor 238;

3. Keputusan presiden HI Nomor 372 Tahun 1962 ten

tang Koordinasi dan pengawasan terhadap Tugas- 

tugas Kepolisian oleh Alat-alat Kepolisian Khu- 

sus dari Instandi-instanai/Jawatan Sipil;

4 . Instruksi Kenteri Pendidikan dan Kebudayaan tang 

gal 15 Agustus 1972 Nomor 8 /M/1972 tentang peng- 

amanan Benda-benda Purbakala.

Terhadap barang-barang bergerak disediakan tempat 

penyimpanan, antara lain, museum, khususnya di Kotamadya 

Dati II Surabaya terdapat Museum Empu Tantular.

pada pokoknya, pemerintah telah mengadakan berbagai 

usaha pengaturan dalam rangka melestarikan cagar budaya na
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eional Indonesia yang diharapkan efektif berlaku. Peratur-

an yang eampai saat ini merupakan hasil peninggalan kolo- 

nial Belanda, sedang peraturan itu Budah banyak ketinggal- 

an apabila diterapkan untuk masa sekarang. Dari hal-hal di 

atas timbul permasalahan antara lain:

1. sudah memadaikah peraturan perundang-undangan 

yang ada saat ini untuk melindungi cagar budaya 

dan bagaimanakah pengelolaan cagar budaya oleh 

Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ?;

21 bagaimanakah proses penyelesaian bagi para pe- 

langgar Monumenten Ordonnantie Stb, 1931 Nomor 

238 ?

2. Penjelasan Judul

Dengan judul di atas saya menggambarkan sampai se- 

jauh manakah pengaturan hukum tentang cagar budaya dan 

pengelolaan di Kotamadya Dati II Surabaya dalam hubungan- 

nya dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah 

(pelaksanean peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1978 tentang 

Master Plan Surabaya Tahun 2000),

Pelaksanaan pembangunan mempunyai tujuan meningkat- 

kan taraf hidup rakyat menuju masyarakat adil dan makmur 

eebagaimana dicita-citakan bangsa dan negara Indonesia* 

Pembangunan adalah suatu perubahan dari keadaan lama menja- 

di baru, namun hal ini tidak berarti melupakan atau menghi- 

langkan sama sekali keadaan yang lama. Cagar budaya merupa-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENGATURAN HUKUM TENTANG ... SUPRIADI AGUS DJAJA



4

kan warisan budaya nasional dan apabila diteliti secara aen-

dalam sangat penting artlnya bagi kelangsungan dan ketahan-

an budaya bangsa Indonesia di masa mendatang, eebagaimans

diungkapkan oleh Uka Tjandrasasmita:

. . . warisan budaya juga merupakan suatu media komuni- 
kasi yang memberikan informasi sejarah tentang kemaju- 
an dan tata cara hidup generasi sebelumnya, Dengan mem- 
pelajari dan memahami nilai-nilai luhur yang terkandung 
dalam warisan budaya itu, generasi muda akan lebihmeige- 
nal dan menghormati bangsanya serta karya budaya gene
rasi sebelumnya . , .2

Dengan demikian, perlu adanya usaha-usaha penyelamat- 

an dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala agar 

dapat terjaga kelestariannya. Usaha tersebut antara lain di- 

laksanakan melalui peranan hukum sebagai sarana preventif 

maupun represif untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang 

negatif dari anggota masyarakat yang belum mengerti tentang 

nilai cagar budaya bagi harkat dan martabat bangsa Indone

sia.

3. Alasan pemilihan Judul

Pengaturan mengenai cagar budaya di Indonesia sudah

ada sejak zaman kolonial Belanda, yaitu, dalam Stb. 1931

Nomor 238 tentang Monuraenten Ordonnantie yang sampai saat

ini masih tetap dinyatakan berlaku, tetapi apabila diterap-

kan pada keadaan masa kini terdapat banyak kekurangan, apa-

lagi tertulis dalam bahasa Belanda:

. . . pada segi hukum, berdasarkan pasal 12 Monumenten 
Ordonnantie, pelanggaran-pelanggaran dalam hubungannya 
dengan perlindungan, penyelamatan dan pengamanan cagar
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budaya mengakibatkan sanksi yang tidak sesuai lagi de
ngan keadaan sekarang, yaitu berupa tiga bulan tahanan 
atau denda setinggi-tingginya 500 gulden . . .3

' Hal ini disebabkan oleh perkembangan masyarakat ̂ ing 

Bemakin kompleks dan memerlukan pengaturan hukum yang le- 

bih efektif.

Berbagai pelanggaran terhadap Stb. 1931 Nomor 238 

tentang Monumenten Ordonnantie, menggugah hati saya untuk 

meneliti lebih jauh latar belakang dan akibat hukum pelangr- 

garan itu yang antara lain ternyata dari sinyalemen beri- 

kut:

• • • juga adanya peluang berupa tumbuhnya pusat-pusat 
perdagangan barang-barang antik dewasa ini di Kota-ko- 
ta seperti Jakarta dan di Daerah-daerah, arus wisata 
asing, proyek-proyek pemasaran modal asing dan peneli- 
tian dan meningkatnya pasaran benda-benda antik di lu- 
ar negeri . . ,4

4. Tu.juan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengeta- 

hui kesesuaian antara perkembangan masyarakat dan peratur

an perundang-undangan cagar budaya dan sampai sejauh mana- 

kah peraturan perundang-undangan itu ditaati dalam masya

rakat, sebagai ketentuan yang harus dilaksanakan. Kalau pe

raturan tersebut tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, maka 

peraturan perundang-undangan itu perlu diperbaharui atau 

diganti sesuai dengan perkembangan masyarakat serta untuk 

mengingatkan kepada perancang peraturan perundang-undangan 

agar selalu memperhatikan perkembangan hukum dalam kehidup- 

an masyarakat.
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Penulisan ini diharapkan sebagai sumbangan pemikir- 

an tentang betapa pentingnya pengaturan hukum dan pengelo- 

laannya terhadap cagar budaya di Kotamadya Dati II Suraba

ya, di samping pemaharaan eegi-segi hukum dari pelestarian 

cagar budaya.

Selanjutnya akan diungkapkan sebab-Bebab atau latar 

belakang timbulnya pelanggaran terhadap peraturan yang ada 

akibat hukumnya yang diharapkan dapat menyumbangkan pikir- 

an dalam rangka pembentukan undang-undang cagar budaya yang 

bersifat nasional.

5. Metodologi

a. pendekatan masalah.

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan 

yuridis g u n a  pemecahan permasalahan secara terpadu dan se

lanjutnya pembahasan memakai metode diskriptif analitis.

b. Sumber data.

Untuk mendapatkan data sebagai persiapan penulisan 

skripsi ini dikumpulkan data kepustakaan dan data lapangan. 

Data kepustakaan diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah, 

koran-koran, dan dokumen-dokumen resmi.

Data lapangan diperoleh dari pemberian informasi 

data maupun wawancara dengan pejabat-pejabat di lingkungan 

Bappeda Dati II Java Timur; Komisi Pengendalian Pencemaran 

Lingkungan Hidup (PPIH) Dati I jawa Timur; Kantor Wilayah 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dati I Jawa Timur sub

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENGATURAN HUKUM TENTANG ... SUPRIADI AGUS DJAJA



M I L I E
PERPUSTAKAAN 

•UN1VERS1TAS A IR LA N G G A " 

S U R A B A Y A

7

Direktorat permuseumsn, Sejara; sub Di-

rektorat Hukum Kotamadya Dati II Surabaya; Museum Ernpu Ten- 

tular di Kotamadya Dati II Surabaya,

c. Pro&edur pengumpul&n dan pengolahan data.

Data kepustakaan diperoleh dengan membaca buku-buku# 

koran-koran, laporan-laporan para cerdik pandai mengenai 

cagar budaya dan dokumen-dokumen resmi berupa peraturan per

undang-undangan .

Data'lapengen diperoleh dengan mengadakan wawancara 

dengan pejabat yang berwenang atau berhubungan dengan masa- 

lah tersebut di atas. Keterangan, penjelasan, dan datayang- 

diberikan oleh pejabat disusun secara sistematis dan kemu- 

dian diolah untuk mendapatkan data yang dapat dipertangguiig- 

jawabkan reliabilitasnya.

Dengan data kepustakaan dan data lapangan tersebut, 

akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaturan hu

kum tentang cagar budaya dan pengelolaannya di Kotamadya 

Dati II Surabaya.

^  Analisis data.

Setelah data terkumpul, baik data kepustakaan mau- 

pun data lapangan sebagai hasil dari wawancara dengan para 

pejabat yang berwenang, maka diadakan pengolahan selanjut- 

nya yaitu menseleksi data yang ada relevansinya dengan tu- 

juan penulisan skripsi ini tanpa mengurangi reliabilitas

nya.
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'6. pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban Bistematika penulisan skripsi 

sebagai berikut:

Bab I Pendahuluaii, menjelaskan secara uraum menge- 

nai permasalahan dalam arti merumuskan dan meninjau ke- 

nyataan mengenai (pengaturan hukum dan pengelolaan) cagar 

budaya Bebagai akibat dari dampak pembangunan ataupun 

oleh manusia yang tidak mengerti fungsi cagar budaya, ju- 

dul penulisan, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, 

metodologi, dan pertanggungjawaban sistematika skripsi 

ini. Pembahasan dimulai dari peraturan perundang-undang- 

an yang pernah berlaku sejak Pemerintah Kolonial Belanda 

sampai sekarang, yang berkaitan dengan peraturan hukum 

tentang cagar budaya dan pengelolaannya di Kotamadya Da

ti II Surabaya pada khususnya. Selanjutnya uraian dihu- 

bungkan dengan pelaksanaan peraturan Daerah Kotamadya Da

ti II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan 

Surabaya tahun 2000, untuk dikaji sampai sejauh mana pe

raturan yang berlaku (Monumenten Ordonnantie Stb. 1931 

Nomor 238) dilaksanakan, dengan jalan penelitian yangber- 

kenaan atau berhubungan dengan hal tersebut.

Bab II, akan membahas mengenai peraturan hukum ter

hadap cagar budaya, dengan menjelaskan pengertian Monumen 

dan cagar budaya dengan maksud untuk memberikan dasar,le- 

bih lanjut terhadap pelestarian cagar budaya dari segiyu- 

ridis, hak dan kewajiban negara dan masyarakat terhadap
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pelestarian cagar budaya, proses pendaftaran benda-benda 

cagar budaya dalam Daftar Nonumen Pusat, ganti kerugian, 

perizinan, dan ketentuan pidana bagi para pelanggar Monu- 

menten Ordonnantle.

Bab III, pengelolaan cagar budaya di Kotamadya Da

ti II Surabaya; dalam bab ini dibahas secara khuBus masa- 

lah pengaturan cagar budaya di Kotamadya Dati II Surabaya 

dan sampai sejauh manakah wewenang pemerintah Daerah da- 

lam pengelolaannya. Selanjutnya langkah-langkah apakah 

yang telah diambil pemerintah Daerah dalam rangka melak- 

sanakan Peraturan Daerah Xotaoadya Dati II Surabaya Nomor. 

23 Tahun 1978, yang berhubungan dengan pelestarian capar 

budaya di Kotamadya Dati II Surabaya.

Bab IV, kesimpulan dan saran. Bab terakhir ini me- 

ngungkapkan kembali secara singkat tentang permasalahan 

dan pemecahan yang diharapkan, serta kesimpulan dan saran 

yang dapat diberikan untuk pemecahan permasalahan tersebut.

^Uka Tjandra easmita, "pencegahan terhadap pence- 
maran Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan sebagai Wari®- 
an Budaya Nasional”f dikutip dari S, Takdir Alisyahbana, 
Values as Intergrating Force in personality and Culture. 
Seminar"Segr-eegi^Hukuin"' penge'iolaan Llngk"ungan Hidup, Bi- 
nacipta, Bandung, 25 - 27 Maret 1976, h. 182.

2
Uka Tjandrasasmita, f,Fungsi peninggalan Sejarah 

dan Purbakala dalam Pembangunan Nasional", Analisis Kebu- 
dayaan, Noraor 1 Tahun I, 1980, h. 195.
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3
^Teguh Asmar, "Peninggalan Sejarah dan Ulah Me

nus ia", Minggu Merdeka, 11 April 1982, h. III.

4Ibid.
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B A B  II

PENGATURAN HUKUM TENTANG CAGAR BUDAYA.

1. Pengertian Monumen dan Cagar Budaya

Monumenten Ordonnantie Stb. 1931 Nomor 238 pasal 1 

memberikan kriteria menumen sebagai berikut:

a. 1. Benda-benda bergerak maupun tak bergerak yang di-
buat oleh tangan manusia, bagian atau kelompok 
benda-benda dan juga sisa-sisanya yang pokoknya 
berumur 50 tahun atau memiliki masa langgam yang 
sedikit-dikitnya berumur 50 tahun dan dianggap 
mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah 
atau kesenian.

2. Benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting 
dipandang dari sudut p^laeoanthropologi,

3. Situs yang mempunyai petunjuk yang kuat dasarnya 
bahwa di dalamnya terdapat benda-benda yang di- 
maksud pada ad. a.1 & 2.

b. Benda-benda bergerak atau tidak bergerak yang menu- 
rut tujuan semula atau tujuan masa kini termasuk da
lam kelompok benda-benda tersebut dalam 8.1 dan si
tus tanamannya, bangunannya atau keadaan pada umum- 
nya memiliki atau dapat memiliki kepentingan lang- 
sung bagi benda-benda di bawah a.1, dipersamakan .* 
dan dapat didaftarkan bersamaan dengan benda-benda 
di bawah a. 1.

Ketentuan tersebut di atas memberikan batasan dalam masa- 

lah umurf yaitu, sedikit-dikitnya 50 tahun, tetapi perlu 

diingat pula bahwa tidak semua benda bergerak dan tidak 

bergerak yang berumur 50 tahun atau lebih dapat dikatpgori- 

kan sebagai mnnumen sebab syarat-syarat selanjutnya harus- 

lah dipenuhi, yaitu, mempunyai nilai penting bagi praseja- 

rah, atau kesenian. Kesulitan dalam penerapan pasal ini

11
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adalah apabila kita perhatikan kriteria yang terakhir, ya- 

itu, yang dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, 

sejarah, atau kesenian. Dalam hal memberikan penilaian ter- 

hadap suatu benda untuk dapat diroasukkan/digplongkan Beba- 

gal benda monumen menurut pasal tersebut di atas diperlu- 

kan penelitian oleh ten&ga ahli di bidang kepurbakalaan.

Hal ini sangat sulit karena hanya sedikit orang yang mem-?- 

punyai predikat sebagai ahli kepurbakalaan.

Kesulitan lain yang kita temui mengenai pasal 1, 

yaitu, apabila diterapkan di daerah eebab pelaksanaannya 

memerlukan sarana penunjang, seperti, tenaga ahli, labora- 

torium, dan.vaebagainya. Di samping tenaga ahli di bidang 

kepurbakalaan masih langka, juga bagi daerah masih terlalu 

berat untuk memikul beban pembiayaan, baik dari segi penye- 

diaan alat-alat perlengkapan bagi laboraturium penelitian 

ataupun sarana lainnya sehingga sampai saat ini jawatan Ke

purbakalaan pusat masih besar peranannya dalam pengelolaan 

cagar budaya.

persyaratan lain yang tidak kalah pentingnya dengan 

syarat-syarat di atas adalah mengenai Daftar Monumen Uraum 

Pueat yang merupakan salah satu syarat agar suatu barang 

dapat disebut monumen (lihat 11). Dengan berbagai persyarat

an yang rumit dan memerlukan anggaran biaya besar, maka sam- 

pai saat ini pusat menganggap daerah umumnya belum mampu un

tuk mengelola sehingga peranan pemerintah pusat (Jawatan K e 

purbakalaan Pusat) masih besar dalam pengelolaan cagar bu-
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daya, Hal ini juga membuka kemungkinan/memberikan peluang 

bagi oknum yang sengaja ingin menyelewengkan benda-benda 

bersejarah, baik dengan jalan penemuannya yang tidak dila- 

porkan atau pencurian akibat kurangnya pengawasan seperti 

yang terjadi atas situs purbakala di Desa Nambaan Kabupa- 

ten Kediri. Tim arkeologi UGK menyatakan bahwa di situ ter- 

dapat peninggalan purbakala yang oleh sejumlah penduduk te

lah dilakukan penggalian secara liar dan menurut Kepala De

sa Nambaan, bahwa penggalian tersebut telah berlangsung ee- 

kitar tahun 1967-^

Dalam ilmu pengetahuan kepurbakalaan saat ini, ber- 

kembang dua istilah dalam pemberian nama terhadap benda ber

gerak atau tidak bergerak yang memenuhi persyaratan sebagai- 

mana disyaratkan dalam Monumenten Ordonnantie Stb, 1931 No

mor 238, yaitu, monumen dan cagar budaya, keduanya mempu

nyai arti atau maksud yang sama seperti dikatakan oleh Uka 

Tjandrasasmita sebagai berikut:

• . . istilah "monumen dari Monumenten Ordonnantie ter
sebut di atas dewasa ini sering pula disebut "cagar bu- 
daya" yai-fci istilah yang senantiasa kita hubungkan de
ngan benda-benda peninggalan atau peninggalan purbakala 
yang dilindungi oleh Ordonnantie di atas . .

Apabila kita perhatikan apa yang diungkapkan oleh

Uka Tjandrasasmita di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

monumen dan cagar budaya adalah dua istilah yang mempunyai

pengertian atau maksud sama.
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2. Hak dan Kewajiban Negara dan Masyarakat terhada-p Peles

tarian Cagar Budaya

Bertitik tolak dari '.pengertian pembangunan sebagai 

suatu hal yang wajarr dan harus terjadi karena proses alami 

Buatu masyarakat menuju taraf hidup yang lebih baik, maka 

pemerintah melalui pembangunan mengadakan usaha perbaikan 

dan pengembangan sesuai dengan keadaan masyarakat sekitar- 

nya. Hal ini juga sesuai dengan isi pembukaan Undang-un- 

dang Dasar 1945 yang menentukan bahwa "tujuan negara ya- 

itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tum- 

pah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaekan kehidupan bangsa berdasarkan pancasila". 

Untuk mewujudkan maksud tersebut, pemerintah telah mene- 

tapkan Repelita dengan pengaturan jangka pendek 5 (lima) 

tahun dan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun. Re

pelita dengan jangka pendek' dan jangka panjang tersebut 

merupakan realisasi cita-cita negara menuju masyarakat 

adil dan makmur.

Salah satu usaha merealisasikan pembangunan di se- 

gala bidang adalah pengelolaan cagar budaya. Pengelolaan 

di sini mempunyai arti melindungi dengan berbagai peratur

an perundang-undangan dan menjaga kelangsungan dengan me- 

rawat benda-benda monumen.

Pemerintah telah melakukan berbagai uBaha baik da

ri segi pembuatan peraturan atau pembangunan sebagai tem- 

pat penyimpanan. Dari segi peraturan pemerintah telah me-
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ngeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Keten- 

tuan-ketentuan Pokok pengelolaan Lingkungan Hidup. Peratur

an ini mengatur berbagai hal tentang lingkungan hidup, ter- 

masuk sumber daya alam hayati dan nonhayati serta pening

galan purbakala (cagar budaya); mengenai cagar budaya dia- 

tur dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Dengan 

keluarnya peraturan tersebut, pemerintah menghendaki agar 

pengelolaan lingkungan hidup dapat terkontrol demi tercapsi- 

nya masyarakat adil dan makmur dan harus dapat dinikmati 

oleh generasi sekarang maupun mendatang, seperti yang ter- 

rauat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 

sub a, 3 yang menyatakan:

, . . lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosis- 
tem terdiri dari berbagai daerah, masing-masing seba
gai suatu sub sistem yang meliputi aspek sosial budaye, 
ekonomi dan fisik, dengan corak ragam yang berbeda an
tara sub sistem yang satu dengan yang lain, dan dengan 
daya dukung lingkungan yang berlainan. pembinaan de
ngan pengembangan yang didasarkan kepada keadaan daya 
dukung lingkungan akan meningkatkan keselarasan dan ke- 
seimbangan sub sistem itu, pembinaan pengembangan sub 
sistem yang satu akan mempengaruhi sub sistem yang la
in,, yang pada akhirnya mempengaruhi pula ketahanan eko- 
sistem dalam keseluruhan. Oleh karenanya, maka pengelo
laan lingkungan hidup menuntut dikerobangkannya suatu 
sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.
Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional 
pengelolaan lingkungan hidup , . .

pemerintah sebagai bagian kecil masyarakat diberi 

kepercayaan. untuk menyelenggarakan tegak hidupnya negara. 

Dengan demikian berarti bahwa masyarakat/rakyat akan bebas 

dari tanggung jawab untuk ikut ambil bagian dalam memperta- 

hankan negara atau melaksanalgan pembangunan demi tercapai-
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riya masyarakat adil makmur. Deraikian juge dalam pengelola

an lingkungan hidup pemerintah menyerukan agar masyarakat 

merasa ikut bertanggung jawab atas bumi Indonesia, yang ds- 

lam poster-poster atau media massa lainnya yang kiranya da

pat menggugah hati anggota masyarakat; juga dilakukan dalam 

bentuk peraturan seperti dinyatakan dalam penjelasan umum 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 sub A. 4:

• . . terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat me
rupakan tanggung jawab yang menuntut peran serta seti- 
ap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung 
lingkungan. Oleh karens itu, pembangunan yang bijaksa- 
na harus dilandasi wawasan lingkungan sebagai sarana 
untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi 
kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang . . .

Di lain pihakf pemerintah merasa ikut bertanggung 

jawab dalam pengelolaan cagar budaya; hal ini ternyata da

lam pertimbangan tentang keluarnya Undang-undang Romor 4 

Tahun 1982 yang raenyatakan: "bahwa dalam rangka mengatur 

pengelolaan lingkungan berdasarkan kebijaksanaan nasional 

yang terpadu dan menyuluruh, perlu ditetapkan undang-un

dang yang meletakkan ketentuan pokok menjadi landasan ba

gi pengelolaan lingkungan hidup". Berikut ini akan dibahas 

beberapa ketentuan yang penting tentang pelestarian cagar 

budaya dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban negara 

dan masyarakat.

a. Daftar monumen umum pusat.

Daftar Monumen Umum Pusat merupakan sebuah buku 

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Purbakala. Pendaftaran
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suatu benda (baik bergerak atau tidak bergerak) di dalam 

Daftar Monumen Umum Pusat juga merupakan salah satu syarat 

bahwa benda tersebut merupakan monumen (lihat hal. 11) ya- 

itu tetap dan sementafa, kesemuanya didapat berdasarkan la- 

porkan dari pemilik karena penemuan atau surat keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat laporan 

dari tim lapangan mengenai adanya kewajiban untuk memasuk- 

kan benda-benda lain di luar pasal 1 ayat 1 (c) dalam daf

tar menumen umum pusat terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Konu- 

raenten Ordonnantie Stb. '1*931 Nomor 238 menyatakan:

2. Benda-benda bergerak/atau tidak bergerak yang menu- 
rut tujuan semula atau tujuan masa kini termasuk da
lam kelompok benda-benda tersebut dalam a.1 dan si
tus yang tanamannya, bangunannya atau k^daan pada 
umumnya memiliki atau dapat memiliki kejmtingan 
langsung bagi benda-benda di bawah a. 1.

lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasan umum ordo-

nansi tersebut bahwa:

, . . sesuatu benda menjadi monumen jika didaftar da
lam daftar khusus. Hanya mengenai harta yang ditemukan 
telah diatur terlebih dahulu dalam art 1, bahwa harta 
tersebut mudah segera dapat dianggap sebagai monumen 
jika dimasukkan dalam daftar sementara . , .

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa mengenai 

pendaftaran cagar budaya kepada jawatan Kepurbakalaan yang 

nantinya dimuat dalam suatu daftar khusus yang disebut Daf

tar Monumen Umum Pusat itu merupakan salah satu syarat yang 

tidak dapat ditinggalkan, hal ini sesuai dengan bunyi pasal- 

paeal atau penjelasan umum dari ordonansi di atas. Tata ca- 

ra pendaftaran benda-benda atau barang-barang diatur dalam

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENGATURAN HUKUM TENTANG ... SUPRIADI AGUS DJAJA



18

pasal 2 ayat .1 sampai ayat 8 Monumenten Ordonnantie Stb, 

1931 NOmor 238 dengan tambahan termuat dalam penjelasan 

umum.,

Apabila kita pelajari pasal-pasal tersebut di at£B, 

maka nyatalah bahwa pemerintah yang melekukan pendaftaran 

terhadap benda-benda untuk dijadikan monumen. Dengan seali- 

rinya benda tersebut ditarik deri peredaran perdagangan, 

sehingga benda tersebut tidak dapat diperjual belikan ke- 

pada siapapun, sebagai tindakan balik atau kontra prestasi 

dari pemerintah. Agar supaya pemilik/penguasa dari benda 

merasa tidak dirugikan akibat pendaftaran, maka pemerintah 

memberl ganti kerugian. Mengenai ganti kerugian berikut 

prosedurnya dibahas dalam sub bab berikut ini.

Selanjutnya kita sampai pada pemeliharaan terhadap 

benda monumen yang telah didaftar dalam Daftar Monumen Urau.m 

Pusat. Pertama mengenai siapa yang berhak atau ditun-

juk untuk memelihara benda tersebut, hal ini dapat saja te- 

tap pada pemilik/penguasa atau diambil pemerintah (jawatan 

Kepurbakalaan) seperti tersebut dalam pasal 5 ayat 1 Monu- 

raenten Ordonnantie Stb, 1931 Nomor 238, "pemilik atau yang 

berhak menguasai sebuah monumen berkewajiban memeliharanya 

dalam keadaan baik", Kalau Jawatan Kepurbakalaan’ menentu- 

kan bahwa benda tersebut tetap pada pemilik/penguasa, make 

pemeliharaan dan pengelolaan benda uonumen berada pada 

pemilik/penguasa di bawah pengawasan Jawatan Kepurbakalaan
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sepanjang masih dianggap mampu dalam arti keadaan monumen 

tidak mengkhawatirkan, tetapi apabila pemilik/penguasa di- 

nyatakan tidak mampu, maka jawatan Kepurbakalaan akan me- 

narik/mengambil alih pemeliharaan/pengelolaannya. penyita- 

an terhadap monumen oleh pemerintah dilakukan sesuai de

ngan pasal 5 ayat 4 dan 5 Monumenten Ordonnantie Stb. 1931 

Nomor 238 menyatakan:

4* Bila tujuan sebuah menumen menimbulkan kerugian 
atau bahaya bagi monumen, maka monumen itu dapat 
disita atas nama negara, juga tanpa pemberitahuan 
lebih dahulu, bahwa kepentingan umum menghendaki 
penyitaan itu.

5* Dalam hal itu Kepala Dinas Purbakala dapat eegera 
memerintahkan pengambil alihan monumen. Setelah itu 
ia selekas mungkin mengusulkan penyitaan kepada Gu- 
bernur Jenderal.

jadi pemeliharaan/pengelolaan terhadap monumen oleh 

perseorangan atau lembaga masih dibenarkan. Sesuatu benda 

atau barang (monumen) yang menurut Monumenten Ordonnantie 

Stb. 1931 Nomor 238 seharusnya dikuasai negara, berartipe- 

meliharaan berikut pengelolaannya dilakukan oleh negara. 

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa dalam masalah 

pemeliharaan dan pengelolaan monumen terdapat kekurangsem- 

purnaan mengingat perseorangan dan lembaga masih dibenar

kan.

b. Ganti kerugian.

Ganti kerugian merupakan hal yang terpenting berke- 

naan dengan masalah pencabutan hak dan merupakan hal yang 

wajar dalam hukum. Mengenai hal ini pulalah sering timbul 

berbagai persoalan, karena sering terdapat kekurangwajaran
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dalam pembayaran ganti kerugian. Tanpa adanya ganti keru

gian yang layak, tindakan tersebut akan berarti pemerkosa- 

an terhadap hak-hak azasi manusia. penetapan ganti kerugi

an ini mempunyai arti penting dalam proses pencabutan hak 

atas suatu benda atau barang jenis cagar budaya yang di- 

daftar atau disita atas nama negara.

Ketentuan tentang ganti kerugian ini diatur dalam 

pasal 4 ayat 1 dan 2 Monumenten Ordonnantie Stb. 1931 No- 

mor 238 yang menyatakan:

1. Kerugian yang dialami langsung oleh pemilik atau 
yang berhak sebagai akibat pendaftaran sesuatu 
benda dalam Daftar Umum Pusat diganti oleh negara.

2. Segera setelah pendaftaran itu maka Gubernur Jende- 
ral memintakan, menawarkan ganti kerugian kepada
' yang berkepentingan bila kerugian itu dialami. oleh 
si pemilik atau yang berhak sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1.
Bila penawaran ini tidak dilakukan dalam waktu ti- 
ga bulan atau bila yang berke^ntingan tidak puas 
dengan apa yang ditawarkan itu, maka ganti kerugi
an ditetapkan oleh tiga orang ahli, yakni dari ma- 
sing-masing pihak menunjuk seorang dan kedua orang 
ini bersama-sama menunjuk lagi orang ketiga.

Berdasarkan uraian pasal di atas nyatalah bahwa 

pengaturan ganti kerugian tersebut diakibatkan karena pen

daftaran. Seperti telah saya uraikan dalam bab yang lalu, 

pendaftaran terhadap benda bergerak atau tidak bergerak me

rupakan keharusan dan syarat bagi menumen. Jadi, dalam hal 

yang wajar (pendaftaran) atau tanpa didahului oleh suatu 

tindakan yang sifatnya melanggar atau lalai dalam menjalan- 

kan pentunjuk yang telah diberikan oleh Dinas Purbakala gu

na pemeliharaan sebuah monumen, maka berlakulah pasal ter-
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eebut ini

Penetapan ganti kerugian dalam prosedur yang biasa 

adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pe

milik/penguasa benda dan Dinas Kepurbakalaan sebagai vakil 

pemerintah, berbeda terhadap ganti kerugian yang diakibat- 

kan karena pelanggaran atau kelalaian sehingga timbul pe

nyitaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2, 3, 4, 5,

6, 7, dan 8 mengatak&n:

2, Dalam hal kelalaian ia dapat diiegur 0 & E agar me- 
laksanakan pekerjaan yang dianggap perlu guna peme- 
liharaan benda tersebut dalam jangka waktu yang di- 
tetapkan oleh Direktur 0 & E ia berkewajiban mengi- 
kuti petunjuk yang diberikan oleh atau atas nama Ke- 
pala Dinas Purbakala.

3- Bila pemilik atau penguasa tidak melakukan pekerja- 
an yang dimaksudkan di bawah ayat 2 maka pekerjaan 
ini dapat dilaksanakan oleh negara setelah mana se- 
luruh atau sebagian biaya dibebankan kepada pemilik 
atau penguasa.

4. Bila tujuan sebuah menumen menimbulkan kerugian ata^i 
bahaya bagi monumen, maka monumen itu dapat disita 
atas nama negara, juga tanpa pemberitahuan lebih da- 
hulu, bahwa kepentingan umum menghendaki penyitaan 
itu.

5* Dalam hal itu Kepala Dinas purbakala dapat segera 
memerintahkan pe ngambil alihan monumen. Setelah itu 
ia selekas mungkin mengusulkan penyitaan kepada Gu- 
bernur Jenderal.

6. Gubernur Jehderal memerintahkan atau menolak usul 
penyitaan itu setelah mendengar saran Direktur 0 &
E.

7# Bila penyitaan diperintah maka Gubernur Jenderal m e 
merintahkan penawaran ganti kerugian kepada pemilik 
atau penguasa.
Bila penawaran ini belum dilakukan juga dalam waktu
3 bulan, atau yang berkep^itingan tidak puas dengan 
apa yang ditawarkan itu maka ganti kerugian itu di- 
tetapkan oleh tiga orang a'hli, yakni dari raasing-ma- 
sing pihak menunjuk seorang dan kedua orang ini ber- 
sama-sama menunjuk lagi orang ketiga.

8. Ralau penyitaan ditolak maka monumen tersebut segera
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diserahkan lagi kepada pemilik atau yang berhak dan 
kerugian yang dialatninya, karena penyitaan monumen 
itu diganti.
penawaran dan penetapan ganti rugi dilaksanakan se
suai dengan ayat 7 di atas.

Uraian pasal tersebut di atas berpokok pada timbul- 

nya kelalaian oleh pihak pemilik/penguasa monumen, pihak 

Jawatan Kepurbakalaan dalam usaha untuk mengatasi dengan 

jalan memberikan teguran dan petunjuk demi pemeliharaan mo

numen, Tindakan lebih lanjut yang dapat dilakukan oleh Ja

watan Kepurbakalaan yaitu mengerjakan sendiri tentang peme

liharaan dan perawatannya, kemudian pihak Jawatan Kepurbe- 

kalaan dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh biaya 

dipikul oleh pemilik/penguasa monumen tersebut. Kalau di- 

tinjau lebih lanjut lagi dapat disimpulkan bahwa ada seba

gian dari pemilik/penguasa monumen, merasa dikurangi atau 

hilang sama aekali haknya terhadap benda monumen meskipun 

untuk itu pemilik/penguasa telah mendapat ganti kerugian 

dan benda monumen tetap berada di rumahnya. Pertimbangan 

lain apabila seseorang memiliki benda-benda kuno (antik) 

disekitar atau di dalam rumahnya, maka hal itu merupakan 

prestise (harga diri) atau dapat mengangkat status sosial 

di kalangan masyarakat sekitarnya. Dari kejadian-kejadian 

tersebut ternyata bahwa banyak diantara pemilik/penguasa 

benda monumen mengkomersilkan (diperdagangkan) yang semata- 

mata untuk kepentingan pribadi dan sebagai hiasan dalam atau 

luar rumah untuk membuktikan bahwa dirinya seorang bangsa- 

wan, Dalam keadaan yang demikian, maka kita dihadapkan pada
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suatu problema. pemecahan yang dapat diembil, yaitu menya- 

darkan betapa sulit dan biaya yang tidak sedikit apabila 

pemeliharaan dan perawatan terhadap monumen yang sudah ber- 

penyakit, eebagai contoh: rehabilitasrCandi Borobudur.

Selanjutnya penetapan ganti kerugian yang diberikan 

tergantung pada 6tatuB hak atas barang atau benda tersebut, 

apakah la berupa hak milik yang telah turun temurun sebagai 

warisan keluarga atau barang temuan ataupun pembelian dipa- 

sar umum seperti di toko barang kuno (antik); ganti kerugi

an terhadap barang temuannya sudah tentu lebih kecil dari- 

pada ganti kerugian terhadap hak milik sebagai hak turun- 

temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai semua 

orang atas sebuah benda bergerak dan tidak bergerak.

Upaya keberatan terhadap jumlah ganti kerugian yang 

ditetapkan oleh penguasa masih dimungkinkan, dalam hal ini 

pasal 4^ayat 2 Monumenten Ordonnantie Stb. 1931 No. 238 (li- 

hat hal. 21). Dengan demikian Monumenten Ordonnantie Stb. 

1931 Nomor 238 memberikan kemungkinan bagi pemilik atau pe- 

megang hak untuk naik banding terhadap keputusan Gubernur 

Jenderal dengan membentuk semacam arbitrasi, agar lembaga 

ini sebagai penengah dan menetapkan jumlah ganti kerugian, 

bila penetapan ganti kerugian yang dilakukan atau dalam hal 

yang ditawarkan kepadanya dipandang tidak layak. Mengingat 

pentingnya masalah pencabutan hak atas benda bergerak atau 

tidak bergerak berupa bangunan serta tanah yang dianggap 

“mempunyai nilai tersendiri dalam perkembangan sejarah Indo-
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-nesia untuk kepentingan umum sebagaimana tersebut di atas, 

maka perlu dalam praktek pelaksanaan tindakan tersebut di- 

lakukan dengan hati-hati dan adil bijaksana. prosedur pen- 

cabutan hak atas tanah serta benda-benda yang ada di atas- 

nya telah diatur tersendiri dalam Undang-undang Nomor 20 

Tahun 1961 dan peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1973 

yang mengatur tentang acara penetapan ganti kerugian atas 

pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di etas- 

nya.

c. Perizinan.

Pengelolaan lingkungan hidup erat kaitannya dengan 

masalah perizinan, sebab pemberian izin pada seseorang atau 

lembaga untuk melakukan perbuatan, apabila salah dapat me- 

nimbulkan kerugian yang tidak sedikit, dengan kata lain 

perizinan merupakan kunci pokok dalam pengelolaan lingkung

an hidup,

prosedur perizinan perlu ditentukan secara terbuka. 

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang menerima akibat 

langsung dari pemberian izin oleh penguasa dapat ikut me- 

mikirkan atau mempertimbangkan, juga sekaligus dapat men- 

cerminkan negara demokrasi.

Monumenten Ordonnantie Stb. 1931 Nomor 238 mengatur 

masalah perizinan ini dalam pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

dan 9 yang menyatakan:

1. Dilarang mengeksport dari Hindia Belanda tanpa izin 
Kepala Dinas Purbakala; benda-benda yang dicatat se- 
mentara atau tetap di dalam daftar monumen pusat
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atau yang sesuai dengan pasal 8 ayat 2 dianggap di- 
catat sementara, maupun benda-benda yang berasal 
dari zaman sebelum Islam, meskipun tidak tercatet 
pada daftar tersebut.

Bunyi ayat 1 menyatakan bahwa diperbolehkan untuk 

mengeksport benda-benda monumen, tetapi harus ada izin da

ri Kepala Dinas purbakala. Di sinilah kekurangan dari or- 

donansi ini, sebab bunyi ayat ini kontradiksi apabila di- 

bandingkan dengan bunyi pasal-pasal terdahulu yang menya

takan bahwa sebuah monumen dikuasai oleh negara. Selanjut- 

nya perlu kita ingat bahwa ordonansi ini merupakan pening

galan Kolonial Belanda, jadi apa yang tercantum semata-ma- 

ta hanya demi keuntungan penjajah semata.

2. Tanpa seizin Kepala Dinas purbakala dilarang mem- 
perbaiki sebuah monumen, menghancurkannya, merobah 
Wujudnya, bentuk atau penggunaannya, mengambil ben
da-benda yang tidak bergerak dari sebuah monumen 
atau memisahkan ke lain tempat benda-benda berge
rak milik monumen atau pun bagian dari monumen.

3, Kepala Dinas purbakala dapat mengadakan syarat-sya- 
rat pada perizinan tersebut.

4* Pengawasan atas .pelaksanaan izin ada di tangan Di
nas Purbakala.

5. Atas permintaan tertulis atau dengan tilgram dari 
Kepala Dinas Purbakala maka Asisten Residen yang 
bersangkutan di jawa dan Madura, dan di tempat la
in Kepala Daerah, memerintahkan untuk mengindahkan, 
mencegah atau melakukan segala yang telah dilaku
kan, dijalankan atau diabaikan tanpa izin Kepala 
Dinas Purbakala ataupun yang tidak sesuai dengan 
syarat tersebut ayat 3 dan bila dipandang perlu 
atas beban biaya para pelanggar. Kecuali dalam ke- 
adaan darurat, hal tersebut berlaku sesudah pemilik, 
yang berhak atau yang menguasai monumen bersangkut
an, diberi peringatan oleh atau atas nama Kepala Di
nas purbakala.

7- Kepala Dinas Purbakala, pejabat dari dinasnya yang 
ditunjuk olehnya dan orang-orang lain yang membawa 
surat kuasa tertulis dari Kepala Dinas Purbakala 
diperkenankan mendekati monumen tersebut,
Bila permohonan izin secara tertulis ditolak maka
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yang bersangkutan melalui Asisten Kesiden untuk Ja
va dan Madura, untuk lain-lain tempat melalui Kepa- 
le Daerah masing-masing, dapat minta izin mendekat 

. kecuali pada bagian-bagiah yang menurut peraturan 
agama dan pendapat ulama diakui umum dilarang men
dekat.

9, Gubernur Jenderal memutuskan apakah pada tanah-te- 
nah yang dinayatakan sebagai monumen kegiatan atau 
kehutanan dapat diizinkan atau tidak.

Eerdasarkan aturan di atas, maka izin dari pengelo

laan cagar budaya dikeluarkan oleh Kepala Dinas purbakala 

dengan pengertian bahwa perubahan atau pemugaran terhadap 

sebuah cagar budaya yang telah sah menurut Konumenten Or- 

donnantie Stb. 1931 Nomor 238 harus dengan izin Kepala Di

nas Purbakala.

Pengajuan izin dengan jalan tertulis dari yang ber

sangkutan dialamatkan pada Kepala Dinas Purbakala, dengan 

dilampirkan foto-foto lengkap (dari depan, belakang, sam- 

ping kiri dan kanan) dari monumen itu. Persyaratan-persya- 

ratan tersebut bukan merupakan suatu hambatan dalam pemu

garan monumen melainkan bertujuan menghindari jangan sam

pai berubah atau hilang ciri-ciri khasAeaslian monumen 

tersebut. Dalam masalah pemugaran terhadap cagar budaya ti

dak ada perkecualian, artinya siapa pun boleh memugar asal 

mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan atau menjadi 

ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas purbakala yang ber- 

laku.

Selanjutnya pengawasan terhadap pelaksanaan izin 

yang telah dikeluarkan oleh Dinas purbakala ini, dilaku- 

kan oleh Dinas purbakala dengan menunjuk beberapa orang
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petugas yang seluruhnya dari Dinas purbakala. Hal ini per

lu agar jangan terdapat penyimpangan dari bentuk atau per- 

syaratan-persyaratan lain yang dikeluarkan oleh Dinas Pur

bakala. Bila terjadi penyimpangan dengan cepat dapat dike- 

tahui dan diberi peringatan atau diambil tindakan, Dinas 

Purbakala dalam hal ini perlu mengadakan sarana lain seba

gai usaha preventif guna menghindari hal-hal yang dapat 

berakibat negatif, dengan cara memberikan penerangan dan 

brosur-brosur kepada pengunjung museum, penyuluhan di da

lam surat kabar, majalah, mengadakan seminar dan ceramah- 

ceramah khusus mengenai cagar budaya, di samping memberi

kan informasi tentang pariwisata budaya, Faktor lain yang 

dapat menunjang untuk pegangan dalam pemberian izin yaitu 

Analisis Dampak Lingkungan (Andal). Andal adalah salah sa- 

tu cara untuk menganalisis dampak dari kegiatan pembangun

an, sehingga pembangunan itu sendiri juga meroelihara dan 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sarana seperti ini 

hendaknya dipergunakan:.oleh Dinas purbakala dalam rangka 

pengelolaan cagar budaya secara terpadu, sehingga Dinas 

Purbakala tidak lagi merasa khawatir dalem mengeluarkan 

izin seperti dikatakan Siti Sundari Rangkuti:

... . Persyaratan-persyaratan izin perlu ditaati, se- 
dang untuk kepastian hukum sarana keberatan (inspraak) 
dan sarana banding (beroepsinstantie) merupakan jamin- 
an bagi penduduk. Dengan keterbukaan dalam masalah per
izinan, masyarakat diberi kesempatan menyatakan penda- 
pat terhadap keputusan yang dikeluarkan yang menyang- 
kut kepentingan ekologis . . ,'
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Penetapan mengenai radius atau sampai berapa meter 

persegi wilayah sebuah cagar budaya, ini diatur dalam pe- 

sal 6 ayat 9 Jo pasal 1 ayat 1 sub c Monumenten Ordonnan

tie Stb. 1931 Nomor 238. Dengan mengikutsertakan Departe- 

men Pertanian dan Kehutanan dapat diadakan koordinasi dan 

pengelolaan secara baik, misalnya melalui pertemusn-perte- 

muan secara tetap dan efektif, sehingga masing-masing pi

hak merasa puas atau tidak merasa dirugikan akibat suatu 

keputusan. Kalau kita perhatikan uraian di atas, maka 88- 

ngatlah besar peranan dari laboratorium purbakala dan 

ahli purbakala yang nantinya diharapkan sebagai penengah 

diantara perbedaan pendapat dalam pengelolaan cagar buda

ya secara terpadu.

Pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa perizinan 

rcemegang peranan penting dalam menjalankan usaha yang 

bersangkut dengan masalah lingkungan hidup, khususnya be- 

gi perlindungan cagar budaya.

d. Ketentuan pidana.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Ding- 

kungan Hidup diatur dalam pasal 22 yang menyatakan:

1. Earang siapa sengaja melakukan perbuatan yang me- 
nyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemar- 
nye lingkungan hidup yang diatur dalam undang-un
dang ini atau undang-undang lain diancam dengan 
pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun 
dan atau denda sebanvak-banyaknya Rp 100,000.000,00 
(seratus juta rupiah).

2. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuat
an yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau
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cemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang- 
undang ini atau undang-undang lain diancam pidana 
dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) ta
hun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000,000,
00 (satu juta rupiah).

3* Perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal 
ini adalah kejahaten dan perbuatan sebagaimana ter
sebut dalam ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

Penjelasan dari pasal 22 undang-undang tersebut me-

nyatakan bahwa:

Mengingat akibat perusakan dan atau pencemaran ling
kungan dapat berbeda-beda, maka pasal ini hanya menen- 
tukan ancaman pidana maksimal.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur eegi-segi 
lingkungan hidup tetap dapat menetapkan ancaman pidana 
yang jumlahnya tidak melebihi ancaman pidana yang di- 
tetapkan dalam pasal ini. jumlah denda sebagaimana ter
sebut dalam pasal ini adalah nilai nominal pada saat 
mulai berlakunya undang-undang ini.

Ketentuan dari pasal dan penjelasan pasal tersebut 

telah mengatur secara lengkap tentang ancaman yang akan di- 

jatuhkan terhadap para pelanggar lingkungan hidup. Sebagai 

tindakan pemberatan terhadap pelanggaran dan kejahatan, ma

ka hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana denda dan penjara 

atau kurungan secara bersamaan*

Terhadap pelestarian cagar budaya, juga terdapat ke

tentuan pidana dalam pasal 12 Monumenten Ordonnantie Stb. 

1931 Nomor 238 yang mengatur sebagai berikut:

1. Pelanggaran-pelanggaran dari ketentuan-ketentuan 
pasal 6 ayat (1) atau (2) dan pasal 9, tidak dipe- 
nuhinya kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dengan 
pasal 7 ayat (1) atau (2) atau pasal 8 ayat (1) mau- 
pun tidak dipenuhinya syarat-syarat yang diajukan 
dibawah pasal 6 ayat (3) dan pasal 9 dihukum dengan 
tahanan sebanyak-banyaknya tiga bulan atau denda u- 
ang setinggi-tingginya 500 gulden.

2. Jika tindakan yang dapat dihukum menurut ayat (1) 
di atas dilakukan oleh karena suatu badan hukum,ma
ka tuntutan hukuman dilaksanakan dan hukuman dija-
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tuhkan terhadap para penguasa atau perwakilan di 
Hindia Belanda.

3* Benda-benda termaksud dalam pasal 6 ayat (1) pasal 
7 ayat (1) dan (2) pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 
yang dimiliki terhukum dinyatakan disita.

4. Hal-hal yang dianggap kena pidana dalam ayat (1)di- 
anggap sebagai pelanggaran.

Apabila kita perhatikan, terdapat dua peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang pemidanaan. Ke

tentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 adalah ter- 

baru, di sini terlihat adanya perubahan dalam hal berat- 

nya, baik pidana penjara atau pun denda terhadap pelaku. 

Selanjutnya tentang kriteria perbuatan yang diberikan 

oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 terjadi perubahan. 

Monumenten Ordonnantie Stb. 1931 Nomor 238, pasal 12 ayat

4 menyatakan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran, se- 

dang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 membedakan 

dua jenis perbuatan pidana yaitu perbuatan yang disengaja 

dianggap sebagai kejahatan, sedang perbuatan yang dilaku

kan karena kelalaian dianggap sebagai pelanggaran dengan 

sanksi yang lebih ringan dibanding dengan kejahatan.

Dengan adanya dua peraturan perundang-undangan yang 

mengatur satu hal yang sama tidak terjadi dualisme, hal 

ini terbukti dari pasal 24 Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1982 menyatakan: "pada saat mulai berlakunya undang-undang 

ini semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan de

ngan lingkungan hidup tetap berlaku, sepanjang tidak ber- 

tentangan dengan undang-undang ini", Jadi, berdasarkan ke

tentuan peralihan, maka khusus mengenai ketentuan pidana
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yang berlaku dsn sebagai pedoman bagi kita dalam memutus- 

kan perkara kejahatan atau pelanggaran terhadap cagar bu

daya adalah ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang 

Nomor 4- Tahun 1982, sedang ketentuan yang diatur dalam 

Monumenten Ordonnantie Stb. 1931 Nomor 238 tidak berlaku.

3. Peraturan-neraturan Pelaksanean Monumenten Ordonnantie 

Stb. 1931 Nomor 238

Masalah pelestarian cagar buflaya sudah ada sejak 

zaman kolonial Belanda, hal ini terbukti dengan dikeluar- 

kannya'Monumenten Ordonnantie Stb. 1931 Nomor 238. Usaha- 

usaha melestarikan cagar budaya-* sudah timbul sebelum itu, 

seperti, "pemugaran candi Borobudur yang pertama oleh GG 

Raffless".8

Setelah Indonesia merdeka, terhadap undang-undang 

tersebut perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan agar 

lebih sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. 

Sebagai tindak lanjut dari pikiran tersebut, keluarlah 

berbagai keputusan antara lain:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Februari 
1960 Nomor pem 65/1/7, tentang Pelanggaran^pelang- 
garan terhadap Monumenten Ordonnantie Stb. 1931 
Nomor 238.

2. Keputusan presiden RI Nomor 372 Tahun 1962 tentang 
Koordinasi dan pengawasan terhadap Tugas-tugas Ke
polisian Khusus dari Instansi/Javatan Sipil.

3. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Men
teri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral tanggal 23 
1970 Nomor 27 AApb/11/1970 Nomor Kep-62/Y&flW/l/ 
1970, Nomor Kep 3 GBI/1970 tentang Pembawaan/Pengi- 
riman Barang-barang keluar Daerah pabean Indonesia 
secara bebas dari ketentuan-ketentuan Devisa.
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4* Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tang- 
gal 15 Agustus 1972 Nomor 8A-5/1972 tentang penga- 
roanan Benda-benda purbakala.

Berbagai peraturan tersebut merupakan pelengkap 

dan penyerapurnaan terhadap Monumenten Ordonnantie Stb.

1931 Nomor 238, karena dianggap kurang memadai untuk me

lindungi cagar budaya dan dimaksudkan pula untuk mengisi 

kekosongan hukum sebelum undang-undang yang bersifat na

sional tentang pelestarian cagar budaya terbentuk.

Penyempuranaan terhadap Konumenten Ordonnantie 

Stb. 1931 Nomor 238 dalam bentuk yang beraneka ragam, mi- 

salnya: berupa keputusan bersama antara departemen atau 

keputusan satu departemen, i^rtruksi-instruksi dan seba- 

gainya.

Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Februari 

1960 keluar berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Ke

pala Dinas Purbakala tentang adanya pelanggaran. Dari ke

tentuan tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa aparat kea- 

manan khusus yang roengawasi/menjaga cagar budaya tidak di- 

ganggu oleh penduduk yang belum mengerti nilai cagar buda

ya bagi harkat dan martabat bangsa. Selanjutnya sebagai 

tindak lanjut dari pengamanan cagar budaya Menteri Dalam 

Negeri sesuai dengan wilayah wewenangnya menginstruksikan 

kepada para Gubernur, Bupati untuk lebih meningkatkan pe- 

ngawaean agar tidak sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran 

terhadap Monumente.n Ordonnantie Stb. 1931 Nomor 238.

Keputusan Presiden RI Nomor 372 Tahun 1962 merupa

kan penambahan, sebab mengenai lembaga pengawasan terhadap
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Sebuah monumen/cagar budaya dalam Monumenten Ordonnantie 

Stb. 1931 Nomor 238 tidak diatur. Jadi, kalau dalam Ins

truksi Menteri Dalam Negeri lebih bersifat mengajak ker- 

ja sama antar Departemen Pendidikan dan Xebudayaan deng

an Departemen Dalam Negeri beserta aparatnye yang ada di 

daerah, lain halnya dengan Keputusan Presiden RI, yang 

lebih merupakan suatu penambahan yaitu pembentukan badan 

pengawasan (polisi khusus) dengan tugas mengawasi serta 

menjaga agar jangan sampai terjadi gangguan-gangguan.‘ter

hadap cagar budaya, Mengenai koordinasinya tetep pada Ke- 

polisian negara setempat.

Keputusan bersama tiga menteri yaitu, Menteri per- 

dagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral tang- 

gal 23 Maret 1970, dalam pasal 7 juga mencantumkan ten

tang cagar budaya. Pasal tersebut lebih memerinci dan mem- 

berikan tambahan yang belum tercantum dalam pasal 6 ayat 1 

Monumenten Ordonnantie Stb. 1931 Nomor 238. Hal ini dapat 

kita bandingkan bunyi kedua pasal tersebut, pasal 7 -.Surat 

Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, 

dan Gubernur Bank Sentral tanggal 23 Maret 1970 yang ber- 

bunyi sebagai berikut:

"Barang-barang purbakala (barang-barang kuno dan ba- 
rang-barang lain yang mengandung unsur sejarah) tidak 
diperkenankan untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean In
donesia. baik secara Barang Pindahan/Bawaan, maupun 
barang fenumpang, barang Kiriman (hadiah-hadiah dan/ 
atau contoh-contoh), terkecuali dengan seizin Departe
men Perdagangan atas rekomendasi dari Departemen pen
didikan dan Kebudayaan cq Direktorat Benda-benda Pur- 
bakala".
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pasal 6 ayat 1 Monumenten Ordonnantie Stb. 1931 No

mor 238:

1. Dilarang mengeksport dari Kindia Belanda tanpa izin 
Kepala Dinas purbakala; benda-benda yang dicatat se- 
mentara atau tetap di dalam daftar monumen umum pu
sat atau yang sesuai dengan pasal 8 ayat (2) diang
gap dicatat sementara, maupun benda-benda yang ber- 
ada dari zcman sebelum Islam, meskipun tidak terca- 
tat pada daftar 'tersebut.

Dari uraian di atas terdapat persoalan, yaitu penga- 

turan yang kurang sempurna dalam undang-undang, sehingga di- 

perlukan dukungan peraturan perundang-undangan lain yang 

berfungsi pelengkap atau penyempurnaan undang-undang terda- 

hulu. Permasalahan seperti ini bukan barang baru untuk kita, 

bahkan sudah diketahui pleh para ahli kita, tapi sampai saat 

ini belum ada undang-undang yang bersifat nasional dan meng- 

atur secara jelas, terperinci dan tuntas mengenai cagar bu

daya. Dewasa ini oleh Departemen pendidikan dan Kebudayaan 

sedang disusun suatu Rancangan Undang-undang tentang Benda 

Cagar Budaya, yang diharapkan segera dapat ditetapkan seba

gai undang-undang yang dimaksud oleh pasal 14 Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penge

lolaan Lingkungan Hidup,

5
Tim Arkeologi, "Berantakan, Situs Purbakala di De- 

sa Nambaan", Kompas, 20 Februari 1984, h. I.

^Uka Tjandrasasmita, "Fungsi Peninggalan Sejarah 
dan Purbakala dalam pembangunan Nasional", Analisis Kebuda
yaan, No. 1 Tahun I, 1980, h. 96.
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Siti Sundari Rangkuti, "Masalah Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan di Kotamadya Surabaya*1", Fakultas" 
Hukum Universitas Airlangga, ^38^t̂ h^~^2.

o
Haryati Soebadiyo, "pemugaran Candi Borobudur1', 

Wawancara TV, 2 Maret 1983, Jakarta.
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B A B  III

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KOTAMADYA DATI II SURABAYA

1• Cagar Budaya di Kotamadya pat! II Surabaya

Dalam era pembangunan yang telah dicanangkan oleh pe

merintah untuk lebih memperbaiki taraf hidup rakyat kebijak- 

sanaan pemerintah ditujukan kepada pemerataan pembangunan, 

sehingga pembangunan tidak saja bersifat materiil, melain- 

kan haruslah diperhatikan juga segi spiritual, Sehubungan 

dengan hal tersebut cagar budaya memegang peranan penting 

terutama dalam rangka perwujudan kota sesuai dengan karek- 

teristik penduduknya, seperti digariskan dalam Tap MPR Nomor 

II Tahun 1983 tentang GBKK bab II sub C butir 5 antara lain 

menyatakan sebagai berikut:

"Azas perikehidupan dalam keseimbangan, ialeh keseim- 
bangan dalam kepentingan-kepentingan, yaitu antara ke- 
pentingan kedunlaan dan akhirat, antara kepentingan 
materiil dan spiritual, antara kepentingan jiwa dan ra- 
ga, antara kepentingan individu dan masyarakat, antara 
kepentingan perikehidupen darat, lautP dan udara serta 
antara kepentingan Nasional dan Internasional".

Berdasarkan uraian di atas, nyatalah bahwa sangat 

perlu adanya keseimbangan dalam pembangunan antara satu de

ngan lainnya, agar terdapat suatu kehidupan yang terjalin 

secara serasi. Khusus mengenai kota Surabaya, sejarah telah 

mencatat bahwa Surabaya adalah "kota pahlawan", yang ditan- 

dai dengan adanya peristiwa 10 November 1945, seperti ter-
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cfcntum dalam pertimbangan Walikotamadya Dati II Surabaya

untuk menetapkan hari jadi kota Surabaya mengatakan, "Bah

wa sejak dahulu rakyat Surabaya dan bangsa Indonesia pada 

umumnya bertekad tidak mau dijajah dan membuktikan Suraba

ya sebagai Kota pahlayan11,

Masalah pengaturan cagar budaya di Kotamadya Dati 

II Surabaya, sehubungan dengan pembangunan yang dilaksana- 

kan berdasarkan peraturan Daerah Kotamadya Dati II Suraba

ya Nomor 23 Tehun 1978 yaitu tentang Master Plan Surabaya 

Tahun 2000, berpedoman pada Monumenten Ordonnantie Stb. 

1931 Nomor 238 dengan ditambah peraturan pelaksanaan lain- 

nya yang berbentuk Kepres atau Instruksi Menteri dan seba- 

gainya.

Mengenai pengelolaan cagar budaya di Kotamadya Da

ti II Surabaya, pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Sura

baya sampai saat ditulisnya skripsi ini belum membu&t per

aturan khusus, Peraturan Daerah untuk pelestarian cagar 

budaya sangat diperlukan bagi pembangunan Kotamadya Dati 

II Surabaya sebagai kota pahlawan, Sebab kalau masih ber

pedoman pada Monumenten Ordonnantie Stb. 1931 Nomor 238 

dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang bersifat me

ngatur secara umum, sangat kurang menguntungkan bagi upa- 

ya pelestarian cagar budaya, seperti, misalnya: pengguna- 

an gedung Internatio dan Hotel LMS.
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2. Wewenang Adminlstratlf

Anggapan bahwa hukum hanya sekedar kaidah atau nor* 

ma-norma untuk mengatur hubungan antsr manusla sudah di- 

tinggalkan. Dewasa ini berkembang pandangan bahwa hukum da

lam artian luas dan mencakup kaidah-kaidah, prasarana ser- 

ta keadaan dari manusia-manusia penegak hukum itu sendiri 

sebagai sarana pembangunan. Berbicara tentang peranan hu

kum dalam rangka pembangunan, kita harus memberikan perha- 

tian terhadap kedudukan hukum dalam arti seluas-luasnya, 

Dalam masyarakat yang bersahaja semula tugas hukum 

hanyalah untuk mengatur hubungan antar manusia, Adapun tu- 

juan negara dalam keadaan demikian adalah untuk mengatur 

atau menjaga ketertiban agar tidak terjadi benturan antara 

kepentingan berbsgai individu. Negara tidak terlalu banyak 

mencampuri kegiatan d£n membiarkan adanya semacam "free 

fight" dalam usaha mencukupi keperluan warganya, namun, 

dalam abad modern ini tugas negara telah jauh menjangkau 

ke depan. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban. 

Cita-cita di seluruh dunia agar setiap anggota masyarakat 

dapat menikmati kemakmuran secara adil dan merata. Negara 

harus menjadi 11 waif are state'1 dan untuk mencapai cita-cita 

ini peranan campur tangan negara dalam berbagai bidang ke

giatan bukan saja tidak dapat dihindarkan, malahan diper- 

lukan. Hal ini disebabkan karena si lemah berhak atas per- 

lindungan dan bantuan negara agar dapat menikmati taraf 

hidup yang layak.
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^ N l V E R S r T A S  A I R L a n q o a

Begitu juga peranan pemerintah Daerah mengenai pe

ngelolaan Cagar Budaya terlebih dahulu perlu mengetahui 

status dan tingkat hirarkhi Surabaya sebagai Kotamadya Da

ti II, berdasarkan ketentuan pasal 72 Undang-undang Nomor

5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanasn azas dekonsentrasi, wila- 
yah negara kesatuan HI dibagi dalam wilayah-wilayah 
-propinsi dan ibukota negara.

2. Wilayah Propinai dibagi dalam wilayah-wilayah Kabu- 
paten dan Kotamadya.

3. Wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam wilar 
yah-wilayah Kecamatan.

4. Apabila dipandsng perlu sesuai dengan pertumbuhan 
dan perkembangannya, dalam wilayah Kabupaten dapat 
dibentuk Kota Administratif yang pengstura.nnya di- 
tetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diu-

raikan di atas, roaka status dan tingkat hirarkhi Surabaya

dalam administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

a. Sebagai daerah otonom delam pelaksanaan azas desen- 
tralisasi, Surabaya adalah Dati II dengan segalake- 
wenangannya dan kewajibannya dalam mengatur Rumah 
tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undang- 
an yang berlaku.

b. Sebagai wilayah Administratif dalam rangka pelaksa
naan azas dekonstrasi, Surabaya disebut Kotamadya 
dan merupakan perangkat pemerintah Pusat dalam me- 
nyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah 
dalam hal ini Surabaya.

Apabila dikaitkan dengan materi yang tercantum da

lam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka Surabaya merupa 

kan daerah otonomi tingkat II dan wilayah Administratif 

dengan sebutan Kotamadya. Bila dikaitkan dengan Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pelaksana 

an Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe
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merintahan di Daerah tentang Pembagian Wilayah butir 6 

sub b yakni Kotamadya Dati II Surabaya. Dengan demikian, 

Walikotam&dya mempunyai tanggung jawab yang besar atas 

majunya Kotamadya Dati II Surabaya. Selanjutnya Walikota- 

raadya mempunyai dua fungsi yaitu; sebagai Kepala Daerah 

Otonomi mempimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab 

penuh tentang jalannya Pemerintahan Daerah. Sebagai Kepa

la Wilayah Tingkat II yang memimpin penyelenggaraan urus- 

an pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintahan Pu- 

sat di'Daerah, ia dituntut untuk mempunyai kecakapan di 

bidang pemerintahan dan dapat dipercaya sepenuhnya oleh 

Pemerintah* Secara keseluruhan dalam nenjalankan tugas 

dan kewenangannya Walikotamadya Dati II Surabaya merupa

kan penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wila- 

yahnya, dalam arti bertindak sebagai Administrator peme

rintahan, Administrator pembangunan dan Administrator Ma

syarakat, dalam kedudukannya sebagai aparat Pemerintah 

Pusat. Hal ini sesuaiv.dengan ketentuan pasal 80 dan 81 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe

merintahan di daerah yang berbunyi:

Kepala Wilayah sebagai wakil pemerintah adalah pengu
asa di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam ar
ti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangun
an dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. 
Wewenang, Tugas, dan Kewajiban Kepala Wilayah adalah:
a. membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya 

sesuai dengan kebijaksanaan, ketentraman dan keter- 
'tiban yang ditetapkan oleh pemerintah;

b. melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang 
pembinaan ideologi negara dan politik dalam negeri 
serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebi-
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jaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah;
c. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatsn 

Instansi vertikal dan antar Instansi vertikal deng
an Dinas-dinas Daerah, baik dalam perencanaan mau- 
pun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan 
hasil guna yang sebesar-besarnya;

d. memibimbing dan mengawasi penyelenggaraan Pemerin
tahan Daerah;

e. mengusahakan secara terus-menerus agar segala pera
turan perundang-undangan dan peraturan di jslankan 
oleh Instansi-instansi pemerintah dan pemerintah 
Daerah serta pejabst-pejab£t yang ditugaskan untuk 
itu serta mengsmbil segala tindakan yang menjamin 
kelancaran penyelenggaraan Pemerintah; ■

f. melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan 
padanya;

g. melaksanakan segala tug£6 pemerintahan yang tidak 
termasuk dalam tugas suatu Instansi lainnya.

Setelah kita mengetahui secara panjang lebar menge

nai Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Surabaya dan Kepa

la Wilayahnya menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan bagaimana hubungannya dengan instansi verti

kal lainnya, maka sampailah pada pokok nersoalan yaitu 

sampai sejauh manakah wewenang Pemerintah Daerah dalam 

pengelolaan cagar budaya di Kotamadya Dati II Surabaya, 

khususnya dalam hubungannya dengan pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master plan Surabaya 

Tahun 2000.

Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan 

Hidup menyatakan: "pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam 

kaitannya dengan keterpaduan dan pelaksanaan kebijaksana- 

an jiasional .jtentang pengelolaan lingkungan hidup, di da

erah dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya pasal 1 den 

2 SKB (Surat Keputusan Eersama) Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Negara pengawasan Pembangunan dan. Lingkungan Hi-

dup Komor ^ p -oITa S ^ / 79' tentang penfrelol£ian Sumber 

Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah antara lain, J)erbu- 

nyi:

1. para Gubernur, Bupati/Walikotamadya, Kepala Dae
rah bertanggung javab atas pengelolaan sumber-sum- 
ber alam dan lingkungan hidup di daerahnya masing- 
masing.

2, Pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hi
dup yang dimaksud dalam pasal 1 meliputi pengatur
an, perencanaan dan pelaksanaan pendayagunaan eum- 
ber-sumber alam bagi kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat, dalam hubungannya dengan pemeliharaan ke- 
lestarian, pengembangan dan peningkatan mutu ling
kungan hidup di daerah yang bersangkutan.

Walikotamadya Dati II Surabaya berdasarkan pera

turan perundang-undangan di atas merupakan pucuk pimpin- 

an di Surabaya dan mencakup pengelolaan lingkungan hidup 

khususnya cagar budaya, Masalah cagar budaya di Kotamadya 

Dati II Surabaya banyak bersangkut paut dengan Departemen- 

departemen lain sebagai contoh: Radio Republik Indonesia 

Surabaya, berada di bawah Depertemen Pendidikan dan Kebu- 

dayaan dan sebagainya. Sebagai jalan keluar yang dapat di- 

tempuh hanyalah dalam bentuk perjanjian bersama atau le

bih dikenal dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara 

pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian, Walikotamadya Dati II Surabaya 

dengan perangkat peraturan yang ada dan memberi wewenang 

kepadanya untuk mewujudkan Surabaya "Kota pahlawan" sesuai
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jdengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1978 tentang Mas- 

ter Plan Surabaya Tahun 2000, maka tindakan yang dapat 

diambil adalah mengkoordinasi maksud-maksud para pihak 

untuk kemudian mengambil suatu keputusan yang sejalen 

dengan kehendak untuk mewujudkan Surabaya "Kota pahlawan" 

tanpa merugikan masing-masing pihak.

3. Pengelolaan Cagar. Budaya dalam Rangka Pelaksanaan Pera

turan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya Nomor 23 Tahun 

1978 tentang Master Plan Surabaya Tahun 2000

Dalam rangka pembangunan Kota Surabaya sebagai Ko

ta pahlawan, pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Surabaya 

melakukan upaya berupa pemugaran dan pembangunan monumen 

di tempat-tempat yang strategis seperti: Monumen Perjuang- 

an Tahun 194 5 di Jalan Mayjen Sungkono, Monumen Garuda Mu- 

ka di Jalan Darmawangsa dan Kertajaya. Hal ini berpedoman 

pada Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya Nomor 23 

Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya Tahun 2000. Dalam 

pembangunan Kota Surabaya sebagai Kota pahlawan, iraka Pe

merintah Daerah telah membuat suatu program yang tersusun 

sebagai berikut:

sebagai Rencana pendahuluan, dokumen Out Line Plan me
rupakan hasil pencapaian salah satu tahap dari tiga 
tahap rencana kota;
a. Out Line Plan,
b. Master Plan dan
c. Detailed Plan.

Master Plan merupakan tindakan lanjut Out Line 

■'Plan dan memuat rencana jangka panjang sampai tahun 2000.
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Surabaya dalam era pembangunan haruslah mengikuti hal- 

hal yang tercantum dal&m faster Plan tersebut, hal ini 

sesuai dengan bunyi pasal 1 sub b peraturan Daerah Nomor 

23 Tahun 1978 yang berbunyi: "Merupakan kesatuan prinsin- 

prinsip pemban/mnan dan petunjuk-petunjuk yang harus di- 

taati oleh aparat pemerintah maupun masyarakat". Dengan 

adanya pasal tersebut segala pihak yang melaksanakan pe- 

mugaran/membuat suatu monumen sebagai suatu peringatan 

atau mengenang jasa-jasa para p&hlawan terdahulu, yang 

berada di Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya diharusken 

menyesuaikan diri dengan Master plan tersebut. Selanjut

nya Master Plan mempunyai tujuan:

Dalam orientasi yang demikianlah, maka Master plan
Surabaya Tahun 2000 mengarahkan tujuan pembangunan
lokal (Surabaya) pada peningkatan:
a. pemeliharaan Surabaya sebagai Kota Pahlawan.
b. Taraf hidup warga kota dengan pendepatan perka- 

pita riil yang layak.
c. Pembangunan kota di bidang industri, perdagangan, 

maritim, pendidikan (Indramardi), dan garnisun.

Sedangk&n sasaran adalah cukup tersedianya:

1, Keeempatan kerja/lapangan kerja (karya), perumah- 
an dan fasilitas pemukiman (wisma), prasarana, 
dan sarana (marga). fasilitas pendidikan, sosial, 
dan bud&ya (wiyata), fasilitas hiburan/rekreasi 
(suka), serta hal-hal lain sebagai pelengkap (pe- 
nyempurnaan), dalam artian materiil dan spiritual.

2. pr&sarana dan sarana yang meraadai dalam rangka pe
ningkatan fungsi historis dan karskteristik Kota 
Surabaya.

Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Surabaya telah 

' membentuk suatu tim dengan Surat Keputusan Walikotamadya 

Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 653A/K/1978 tentang Ko- 

-misi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (PPLH) Kots-
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madya Dati II Surabaya. Diharapkan komisi ini berfungsi 

sebagai pengawas dan pengendali dari pencemaran lingkung

an hidup khususnya cagar budaya dalam rangka terwujudnya 

Surabaya sebagai Kota pahlawan. Komisi ini dibentuk de

ngan beranggotakan petugas dari berbagai departemen, me- 

ngingat bahwa masalah lingkungan hidup banyak berssngkut 

paut dengan berbagai disiplin ilmu, seperti bunyi butir 

pertama Surat Keputusan Nomor 653AJK/1978 antara lain:

Membentuk komisi Pengendalian pencemaran Lingkungan
Hidup (PPLH) Kotamadya Dati II Surabaya dengan susun-
an dan personalia sebagai berikut:
I* Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kotama

dya Dati II Surabeya;
II. Sekretaris : Kepala Dinas perindustrian Kota

madya Dati II Surabaya
III. Anggota : 1. Direktur Utama perusahaan Air

Kinum Kotamadya Dati II Sura 
baya

2. Kepala sub Direktorat Pemba
ngunan Kotamadya Dati II Su
rabaya

3. Kepala sub Direktorat Keter
tiban Umum Kotamadya Dati II 
Surabaya

4. Kepala sub Direktorat Pereko- 
nomian Kotamadya D&ti II Su
rabaya

5- Kepala Bagian Lalu Lintas dan 
Assainering Dinas Pekerjaan 
Umum Kotamadya Dati II Sura
baya

6. Kepala Dinas Pengairan Bran- 
tas Seksi Konokromo

7. Kepala Dinas Pertanian Rakyat 
Kotamadya Dati II Surabaya.

Langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak Pe

merintah Daerah Kotamadya Dati II Surabaya sebagai reali- 

sasi dari pembangunan Kota Surabaya sebagai Kota pahla

wan antara lain sebagai berikut:
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Pemeliharaan Surabaya sebagai Kota pahlawan dila

kukan dengan:

1. mempertahankan dan melindungi (konservasi) 

bangunan bersejarah, peraugaran, dan pengembang- 

an Makam Pfihlawan baru;

2. pembangunan monumen-monumen perjuangan pada lo- 

kasi-lokasi bersejarah.

Dalam rangka memelihara dan membina ciri khas Su

rabaya sebagai Kota Pahlawan/Garnisun, lokasi-lokasi yang 

kini digunakan untuk kepentingan Hankam oleh Master Plan 

Surabaya Tahun 2000 dimasukkan sebagai lokasi-lokasi yang 

harus dilindungi.
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B A B  IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Setelah saya menguraikan secara panjang lebar menge-
a

nai beberapa masalah tentang eager budaya dalam bab-bab 

yang lalu, maka dalam bab ini saya mencoba untuk membuat 

ringkasan berupa kesimpulan mengenai hal-hal yang diuraikan. 

Hal ini dimaksudkan agar para pembaca dengan mudah mengingat 

kembali atas apa yang telah diuraikan, walaupun hanya garis 

besarnya saja,

Bangsa Indonesia pada saat ini sedang giat-giatnye 

melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk meningkat- 

kan taraf hidup raenuju masyarakat adil makmur sebagaimana 

dicita-citakan bangsa dan negara. Dalam era pembangunan 

pengelolaan lingkungan hidup banyak mendapat perhatian khu- 

susnya cagar budaya, ^ebab tidak kalah pentingnya untuk men- 

datangkan devisa bagi negara sebagai wisata budaya di sam- 

ping memelihara varisan budaya nasional yang sangat penting 

artinya bagi kelangsungan dan ketahanan budaya bangsa di ma- 

sa mendatang. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah mengam- 

bil langkah-langkah yaitu membuat peraturan perundang-undang

an guna melindungi dsn memugar beberapa monumen sebagai uea- 

ha pelestarian cagar budaya.
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Selanjutnya peraturan perundang-undangan tentang 

pelestarian cagar budaya sudah ada sejak zaman kolonial 

Belanda tetapi untuk east ini peraturan tersebut kurang 

menguntungkan terhadap pelestarian cagar budaya. Pemerin

tah telah mengambil langkah-langkah dalam mengisi keko- 

songan dengan penyempurnaan terhadap Monumenten Ordonnan

tie Stb. 1931 Nomor 238, tetepi hal ini tidak dapat di- 

pertahankan secara terus menerus, melainkan harus sece- 

patnya dibuat peraturan (undang-undang) seperti telah 

tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang 

Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup 

pasal 14 tentang pelestarian Cagar Budaya.

Surabaya yang telah dicanangkan sebagai "Kota pah

lawan" , maka pembangunan di Kotamadya Dati II Surabaya 

mengarah pada hal tersebut, hal ini sesuai dengan keluar- 

nya peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master 

Plan Surabaya Tahun 2000, mengingat Surabaya sebagai Ko- 

taraadya Dati II yang di d&lamnya terdapat berbagai ins

tansi vertikal dan berdasarkan peraturan perundang-undeng- 

an yang berlaku, Walikotamadya adalah pucuk pimpinan yang 

sekaligus Administrator pembangunan dan Koordinator dalam 

wilayahnya, merupakan suatu kesempatan dengan wewenang 

yang ada untuk mewujudkan cita-cita Surabaya sebagai "Ko

ta Pahlawan". Selanjutnya dengan mengsdakan kerjasama 

berbagai instansi vertikal yang ada di daerahnya meles- 

tarikan cagar budaya. Hal ini ditempuh karene sampai 8aat
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.ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menga

tur secara khusus tentang pelestarian cagar budaya di 

Kotamadya Dati II Surabaya dalam rangka mewujudkan Su

rabaya sebagai "Kota pahlawan".

Demikianlah kesimpulan yang dapat diambil dari 

uraian bab-b£b yang lalu, yang dalam menguraikan berti- 

tik tolak pada ketidaksempurnaan atas pelestarian cagar 

budaya secara tuntas dan jelas.

2. Saran

Berhubung dengan adanya beberapa masalah atau ke- 

kurangsempurnaan dalam pengaturan cagar budaya, seperti 

saya kemukakan pada uraian bab-bab yang lalu, maka dalam 

paragraf ini saya memberikan pendapat berupa saran-saran 

yang mungkin dapat digunakan untuk mencari jalan penye- 

lesaian masalah sebagai berikut:

a* Secepat mungkin sibuat peraturan perundang-un

dangan mengenai pelestarian cagar budaya secara tuntas 

dan jelas seperti diperintahkan dalam pasal 14 Undang- 

undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai pengganti Mo- 

numen1?,0rdonnantie Stb. 1931 Nomor 238 dan peraturan pe- 

laksanaannya,

b, Kotamadya Dati II Surabaya perlu membuat per

aturan lebih khusus dan berlaku untuk vilayah Kotamadya 

Dati II Surabaya, guna menunjang Peraturan Daerah Nomor
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23 Tahun 1978 tentan£ waster Plan Surabaya Tahun 2000.

c. Apabila undang-undang yang bersifat nasional 

dan lokal (Kotamadya Dati II Surabaya) mengenai pelesta

rian cagar budaya belum ada, maka sekedar mengurangi hal- 

hal yang tidak diinginkan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai dam- 

pak penting di Kotamadya Dati II Surabaya harus 

mendapat pengesahan dari Komisi PPLH Kotamadya 

Dati II Surabaya.

2. Secepatnya mengadakan pendataan tentang benda- 

benda dan bangunan yang bersangkut paut dengan 

perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut ke- 

merdekaan guna merealisasikan cita-cita peratur

an Daerah Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master 

Plan Surabaya Tahun 2000 yaitu Surabaya sebagai 

"Kota pahlawan".

3. Mengaktifkan pertemuan dan seminar tentang ling

kungan hidup khususnya tentang cagar budaya di 

segala lapisan masyarakat dan memupuk kesadar- 

an lingkungan.

4. Walikotamadya Dati II Surabaya harus peka terha

dap lingkungan hidup khususnya cagar budaya de

ngan mengaktifkan Komisi PPLH Kotamadya Dati II 

Surabaya agar kebijakan-kebijakan yang diambil 

tidak terlambat, sehingga tercipta lingkungan 

sebagaimana yang dicita-citakan.
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l&rapiran I

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II 

SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 1978 

TENTANG 

MASTER P U N  SURABAYA 2000 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTAKADYA KEPALA. DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka lkut menunjang pelak

sanaan pembangunan sebagaimana telah di- 

gariskan dalam G.B.H.N. serta untuk le- 

bih mengarahkan pertumbuhan dan pembang- 

unan kota, maka perlu disusun suatu ren- 

cans induk (Master Plan) kota yang ber

sifat jengka panjang dalam rangkaian pe- 

rencanaan pembangunan Nasional dan Regi

onal dengan meraperhatikan kedudukan Sura

baya sebagai daerah pusat pembangunan 

u-tama C dengan suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2* Ketetapan KPR RI No. IV/KPR/1978 ten

tang Garis-garis Besar Haluan Negara;

3. Undang-undang No. 16 tahun 1950 ten- 

tang pembentukan Daerah Kota Besar da

lam lingkungan Propinsi Java Timur/
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JfiWa Tengah/jawa Barat dan daerah Isti- 

mewa Yogyakarta juncto Undang-undang No.

2 tahun 1965;

4. Staatsvorming Ordonnantie Stb. 1948 Ko. 

168;

5. Staatsvorming Verordening Stb. 1949 No. 

40;

6. Surat Keputusan DPR-GR Kotamadya Suraba

ya tanggal 23 Nop 1970 Ko. 09/DPR-GR/

Kep 1S70 tentang Rencana pendahuluan 

(Out Line plan) Surabaya.

i MEMPERHATIKAK : 1. Kebijaksanaan-kebijaksanaan Departemen

Dalam Negeri di bidang pembinaan Perko- 

taan;

2. pidato pengar&han Saudara Gubernur Ke- 

pals Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam 

rangka pembahasan Master Plan Sirabaya 

2000 yang disampaikan dalam sidang ple- 

no terbuka DPRD Kotamadya Daerah Tingkat 

II Surabaya pada tanggal 19 Kei 1977. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotama

dya Daerah Tingkat II Surabaya.

K E K U T U S K A N 

KENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat

II Surabaya tentang Master Plan Surabaya 

2000.
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B A B  I 

KETENTUAN UMUM 

pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah Mas

ter Plan (Rencana Induk) Kota ialah suatu rencana kota yang 

memuat kebijaksanaan pembangunan kota Surabaya dengan keten- 

tuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Merupakan kerangka pembangunan masa depan kota dan mem- 

berikan petunjuk-petunjuk dasar pelaksanaan pembangunan 

untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2000 terutama me

ngenai: Arah pertutnbuhan dan pengembangan; Intensitas 

pola pembangunan serta jalur utama komunikasi*

b. Merupakan kesatuan-kesatuan prinsip Pembangunan dan pe- 

tunjuk-petunjuk kebijaksanaan yang harus ditaati oleh 

Aparat Pemerintah maupun masyarakat;

c. Bentuk penyajiannya berupa naskah Master Plan dan Pets 

Master Plan yang berskala 1 : 30.000.

Pasal 2

1. Master Plan menetapkan rencana penggunaan tanah dalam 

garis besar dan dibedakan dari rencana peruntukan ter- 

perinci dalam rencana detail;

2. Petunjuk dasar yang terdapat dalam Master Plan bersifat 

umum dan karenanya masih membutuhkan penafsiran dan pen- 

jabaran lebih teliti sebelum sampai pada tingkat pelak- 

sanaannya..
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B A B  II

NASKAH MASTER PLAN DAK PETA MASTER PLAN 

pasal 3

1. Master Plan Surabaya 2000 terdiri atas 1 (sstu) buku nas- 

kah Master Plan Surabaya 2000, 1 (satu) peta Master Plan 

yang berskala 1 ; 30.000 dan 2 (dua) buku pelengkap (bu

ku I dan buku II);

2. Buku-buku dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat diurai- 

kan sebagai berikut:

a. Buku Master Plan Surabaya 2000 merupakan inti dari 

isi buku I dan buku II;

b. Kedua buku pelengkap merupakan bagian yang tidak ter- 

pisahkan dari Kuku Master Plan Surabaya 2000;

c. Buku Master plan Surabaya 2000 dan peta Master Plan 

serta 2 (dua) buku pelengkap dimaksud dalam ayat 1 

pasal ini masing-masing ditanda tangani oleh Waliko- 

tamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabsya dan Ketua 

DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

3. Buku Master Plan Surabaya 2000 dan peta Master Plan ter

sebut di atas merupakan lampiran dari peraturan Daerah 

ini.

pasal 4

Buku Master Plan Surabaya 2000 terdiri atas 6 (enam) BAB

dengan perincian sebagai berikut:

a, BAB I : PENDAHULUAN, memuat hal-hal yang menyang-

kut pengertian Master Plan, maksud dari-
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pada penetapan Master Plan bagi Sura

baya, Tujuan dan Sasaran pembangunan 

serta intergritas pembangunan, azas- 

azas pembangunan, arah pembangunan 

jangke panjang dan kerangke penyusunan 

Master plan Surabaya 2000;

b. BAB II : UKDASAK PERENCANAAN PEMBANGUNAN, me-

nguraiken tentang landasen-landasan 

idiil, konstitusionil dan strukturil, 

operasionil dan konsepsionil dari pada 

pembangunan Surabaya;

c. BAB III : P O M S I  DAN PERKASa LAKAN, Menyajikan

hal-hal yang menyangkut potensi Sura

baya seperti filosofi dan sejarah, ke- 

pendudukan, pemerintahan, fisik, fasi

litas yang ada, teknologi dan dana atau 

keuangan.

Selain itu disajikan pula berbagsi per

masalahan kota Surabaya yang meliputi 

Kependudukan, wisma, karya, marga/pela- 

yanan teknis, agama dan kepercayaan 

terhadap Tuhan yang Maha Esa serta fesi- 

litas sosial lainnya;

d. BAB IV ; STRATEGI PEMBANGUNAN DAN RENCANA INDUKf

menguraikan tentang strategi pembangun

an, pola penyebaran penduduk, pola pe-
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nyediaan tanah, pola pengarahan dana dan 

daya serta administrasi pemerintahan,

Di samping itu bab ini menguraikan ten- 

tahg rencana induk yang meliputi dasar 

nembangunan berencana, kebijaksanaan pe- 

rencenean, rencana induk pembangunan Su

rabaya 2000, program pengembangan pemba

ngunan serta kebijaksanaan khusus;

PENUKJAKG- PELAKSANAAN RENCANA), mengurai- 

kan berbagai masalah pembanguan yang ber- 

sifat implementatif yaitu aspek hukum, 

aspek tats ^.aksana, aspek keuangan, aspek 

perencanaan teknis dan aspek oelaksanaan 

rencana;

e. BAB V : IKPLEKEKTASI PEKBANGUNAN (BEBERAPA ASPEK

f. BAB VI : PENUTUP,

B A B  III

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesu- 

dah tanggal pengundangannya.

Surabaya, 3 Agustus 1978 

Dewan perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Tingkat II Surabaya

Surabaya

ttd. ttd.

EDDY SOETRISNO H. SOEPARNO

Di sahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tang-

gal 26 Aguatus 1980 Nomor 650 - 440.
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