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PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan
Indonesia dalam kegiatan pembangunan dewasa iniJse- 

lain membangun hal-hal yang bersifat material perlu juga 
membangun hal-hal yang bersifat nonmaterial/ spiritual. 
Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka masalah kebu- 
dayaan khususnya peninggalan sejarah dan purbakala hen- 
daknya juga mendapat perhatian dari pihak pemerintah*

Hal ini disebabkan karena dari peninggalan sejarah dan 
purbakala dapat kita ketahui sejarah rnasa lalu, kebesaran, 
dan keagungan bangsa Indonesia; juga dapat menyingkap 

asal-raula suatu ilmu pengetahuan, misdlnya, dalam ilmu 
biologi, ekonomi, sejarah, dan lain sebagainya.

Naraun juga disadari oleh pemerintah bahwa penge- 
nalan dan penghayatan akan arti penting peninggalan seja

rah dan purbakala tersebut masih sangat sedikit sekali 
dimiliki oleh bangsa Indonesia; bahkan ada sebagian dari' 
penduduk Indonesia yang dengan sengaja dan untuk kepen- 
tingannya sendiri telah mengambil peninggalan sejarah dan

*
purbakala tersebut yang selanjutnya dijual kepada orang 
lain atau dijual ke luar-negeri dengan harga tinggi. Hal- 

hal di atas bila dibiarkan terus maka dapat dipastikan 
bangsa Indonesia nantinya tidak akan memiliki bukti-bukti 
peninggalan sejarah masa lalu yang sebenarnya bukti-bukti
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pentHggalan sejarah tersebut sangat penting bagi generasi 
yaag akaa datang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perlu 

ada suatu undang-undang ataupun peraturaa-peraturan yang 
sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini dan 

yang diharapkan dapat digunakan antuk sarana menyelatnat- 
kan dan melestarikan peninggalan sejarah daw purbakala 
lebih lanjut.

Penjelasan Judul
Judul di atas dimaksudkan untuk dapat menelaah 

daa raendalami lebih lanjut bila ada penemuan ataupun peng- 

galian benda-benda purbakala, baik yang seizin maupun yang 
tidak seizin pemerintah, juga untuk raengetahui tiadakan- 
tindakan apa yang selama. ini telah dilakukan pemerintah 

c.q. pejabat bidaag permuseuman, sejarah, dan kepurbaka- 
laan.

Alasan Pemilihan Judul
Disebabkan karena masih yedikit pembahasan yang 

menyangkut tentang peninggalan sejarah daa purbakala'; 
baik itu pembahasan dari sudut penghayatan seseorang 
akan arti penting peninggalan sejarah dan purbakala mau
pun dari sudut perlindungan hukumnya.
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Tujuan Penullsan

Untuk memperbanyak dan memperjelas pembahasan 
khuausnya yang menyangkut perlindungan hukumnya sehingga 
dari penulisan ini diharapkan dapat lebih memperjelas 
peraturan-peraturan yang sudah ada selama ini.

Pendekatan Masalah

Menggunakan metode yuridis formal dengan berdasar 
pada beberapa peraturan-peraturan tentang peninggalan se- 

jarah dan purbakala yang sampai saat ini masih berlaku 
di Indonesia, Di samping itu juga berdasar pada literatur 

literatur yang ada dan kelaziman-kelaziman yang dilakukan 
pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut di atas.

Sumber Data

Menggunakan literatur yang menyangkut pokok per- 
masalahan, perundang-undangan yang masih berlaku di bi- 

dang kepurbakalaan, dan sebagai pelengkap perundang-un- 
dangan tersebut dalam pelakaanaannya ditambah dengan ins- 
truksi-instruksi pemerintah yang telah diterbitkan.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Diperoleh dari studi literatur, wawancara dengan 
pejabat yang berwenang c.q. kepala bidang permuseuraan, 

eejarah, da* kepurbakalaan apabila ada hal-hal yang be- 

lum ada peraturaunya ataupun sebab-sebab yang lain* Se-
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lanjutnya di antara data yang ada ini dipadukan kemudian 

dianalisa untuk menguraikan dan rnembahaa penuliaan skrip

si ini.
Pengolahan datanya menggunakan metode diskriptif 

yaitu, dengan menjabarkan dan menguraikan data yang te
lah terkumpul dan metode komparatif yaitu, dengan mem- 
bandingkan data yang sudah diperoleh.

Analisa Data
Undang-undang tentang peninggalan sejarah dan pur

bakala yang sekarang ada masih merupakan peninggalan dari 
zaman pemeriitahan Hindia Belanda. Ini tidak berarti kita 
laluidengan begitu saja menerima perundang-undangan ter

sebut, tetapi hal ini hauya digunakan jangan sampai ada 

kekosongan hukum apabila kita menghadapi perkara yang 
menyangkut tentang peninggalan sejarah dan purbakala.
Juga karena ternyata sampai saat ini setelah Indonesia 
merdeka belum ada perundang-undangan peninggalan sejarah 
dan kepurbakalaan yang disusun oleh pemerintah Indonesia.

Berdasar hal-hal tersebut di atas maka dapatlah 
kita menggunakan Monumenten Ordonnantie Stb. No. 238 

Tahun 1931 selama belum ada perundang-undangan yang di- 

buat oleh pemerintah Indonesia dengan tetap mendasarkan 
diri pada pasal 32 Undang-undang Dasar 194-5, pasal 1: 2,

4 jo. pasal 2: 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1960.
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Fertanggungjawaban Slstematlka

Pembahasan dalam skripsi ini saya bagi dalam 4 bab 
dengan alasan sebagai berikut:

Supaya dapat dipahami lebih dulu apa latar bela-. 4 
kangnya sehingga benda-benda purbakala itu perlu dilin- 
dungi dan apa pula yang dimaksud dengan benda-benda pur- - 

bakala, mencakup apa saja, maka dalam bab 1 ini akan sa
ya bahas hal-hal yang berhubungan dengan benda-benda 
purbakala, Juga akan dibahas atau diperjelas mengenai 

manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari peninggalan 
sejarah dan purbakala dan dikhususkan pada bidang-bidang 
peng-atahuaa tertentu.

Setelah kita benar-benar memahami bahwa peninggal- 
an sejarah dan purbakala itu ber^una bagi kehidupan sua- 

tu baisgsa dan dengan berdasar pada pasal 33 Undong-undang 

Dasar 1945# pasal 2: 1 UUPA( maka apakah aegala kegiatan 
yang dilakukan yang berkaitan dengan peninggalan sejarah 
daa purbakala ini Juga akan dikuasai oleh negara ?.
Untuk itulah maka dalam bab II ini berisi undang-undang 
maupun instruksi-i»struksi yang menunjukkan bahwa segala 
kegiatau yang dilakukan yaig mempuuyai kaitan dengan pe- 
ninggalaa sejarah dan purbakala ini juga akan dikuasai 
oleh negara.

Dalam kaitannya dengan perlindurigan peninggalan 

sejarah dan purbakala yang pada akhir-akhir ini meraang
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sedang menjadi perhatian pemerintah, bagaimana kalau. ada 
orang-orang yang secara kebetulan menemukan benda-benda 

purbakala atau ada orang~orang yang memang sengaja meng- 
gali taipa izin pejabat yang berwenang ?. Jawaban menge- 
nai hal ini akan saya rangkum juga dalam bab XI yang 
mengatur hak dan kewajiban dari orang-orang seperti yang 
telah tersebut tadi.

Walaupun sudah ada peraturan-peraturan yang raeng+- 
aturnya dengan pasti tetapi tetap saja terdapat pelang- 
garan-pelanggaran yang dilakukan, baik dengan sengaja 

atau tidak; dan dalam bab III ini aka* dikemukakan pe- 
langgaran-pelanggaran apa saja yang masih terjadi dan 
Xangkah-Iangkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah 
untuk mengatasinya.

Pada akhirnya dalam bab IV akan saya kemukakan ke 

simpulan dari uraian seluruh bab yang terdiri dari bebe- 
rapa butir dan tidak lupa pula sedikit saraa yang mung- 
kiu dapat membantu pemerintah dalam usaha meleetarikan 
peninggalan sejarah dan purbakala yang tersebar di selu
ruh tanah air Indonesia.
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P3NGERTIAN .DAN ARTI PANTING 

BENDA-BENDA PURBAKALA

1. Latar Belakang Perlunya Penemuan Benda-benda Purbaka
la

Umumnya orang berpendapat bahwa yang dimaksud de
ngan benda-benda purbakala itu adalah benda-benda yang 
berada dalam tanah ataupun yang tidak berada dalam tauah 
yang diaaggapnya tua, kuiao, dan berbentuk aneh, walaupun 
dari beutuk yang aneh itu sebenarnya dapat kita ketahui 
bila kita amati benar bahwa itu adalah suatu bentuk ter- 
teutu, miaalnya alat-alat rumah tangga, alat-alat pertu- 

kangan, dan lain aebagainya. Hal ini disebabkan karena 
be»da tersebut bentuknya sangat sederhana dan kasar, te- 

tapi dapat juga terjadi benda-benda yang dimaksud itu ha- 

lus buataanya dan hampir membuat orang tidak percaya bah
wa benda tersebut dibuat oleh tangan-tangan manusia seca- 
ra alami dalam arti tanpa bantuan alat-alat yang 3erba 
modem -

Namu*, bila kita pelajari lebih mewdalam lagi ter- 
nyata apa yang dimaksud dengan benda-benda purbakala itu 
raencakup semua benda-benda hasil karya manusia, fosil- 

fosil dari tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia yang 
periah ada dan hidup beretus-ratus bahkan beribu-ribu
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tahun yang lalu, Juga apabila dari tiap-tiap betida yang 

kita temukan itu kita teliti lagi temyata benda yang 
kelihatannya tidak mempunyai arti itu dapat menyingkap 
sesuatu makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya, apa
bila kita raenemukan semacara cangkul yang terbuat dari ba- 

tu yang kasar dan kuno; dari sini dapat kita bayangkan 
bahwa mereka eudah mempunyai ide benda tersebut nantinya 
akan diguaakan untuk mencangkul tanah, aedang dipandang 

dari sudut keindahannya ternyata dapat kita ketahui bah

wa hasil karya mereka belum serapurna karena buatannya 
yang kasar dan bentuknya yang terlalu sederhana. Dengan 
demikian juga dapat kita ketahui bahwa tingkat kehidupan 
mereka masih sangat sederhana. Contoh lain, yaitu bilg ki- 

ftaJ;nieReiBuiiah;‘'(:fosil dari suatu tumbuh-tumbuhan yang ada 

dalam tanah, maka analisa tepung sari dari puluhan ribu 
tahun yang lalu ternyata masih dapat tersimpan dalam ta
nah dan dengan bantuan mikroskop tepung sari itu diteliti, 
dieelidiki sehingga dapat kita ketahui jenis tumbuhan 
yang pernah hidup dan berkembang pada waktu-waktu terten
tu. Tentunya masih banyak lagi pengetahuan-pengetahua* 
yang dapat kita ambil dari benda-benda purbakala yang 
kita temukan; dan semakin banyak benda-benda itu ditemu- 
kan, semakin banyak pula manfaat yang dapat kita peroleh.

Untuk mendapat garabaran yang lebih jelas tentang 
apa itu benda purbakala, maka perlu ada suatu ketentuan 

yang pasti tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi
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agar suatu benda dapat digolongkan sebagai benda purbaka

la sehingga nantinya tidak akan kita dapati bermacam-ma- 
cam pendapat mengenai apa yang disebut dengan benda pur
bakala dan tentunya tidak semua benda yang ada dalam ta

nah disebut sebagai benda purbakala.
Berdasar pasal 1: 1 Monumenten Ordonnantie Stb, 

238-1931 dapat saya simpulkan bahwa untuk dapat disebut 

sebagai betida purbakala atau monumen harus memenuhi per- 
syaratan sebagai berikut:

1. terhadap benda-benda yang bersangkutan harus berumur 
sedikit-dikitnya lima^.puluh tahun atau lebih, hal ini 
d^pat kita ketahui dari t a h u n - t a f r u n  yang tertera dalam 
bsnda yang bersangkutan, atau bila tidak ada petunjuk 

angka pada benda tersebut, maka dapat kita ketahui me- 
lalui pada lapisan tanah yang keberapa benda itu ber- 
ada dan masih banyak lagi car?) yang dapat digunakan 

untuk mengetahui umur suatu benda yang ada dalam tanah 
(misalnya, dengan bantuan ilmu botani, zoologi, kimia, 
fisika, perbintangan/ astronomi, dan lain sebagainya);

2, terhadap benda yang bersangkutan harus mempunyai arti
*

penting bagi prasejarah, sejarah, kesenian, dan palaeo- 
anthropologi.

Sedang benda-benda yang dapat disebut sebagai ben
da purbakala meliputi: bagian benda-benda atau kelompok 
benda-benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, ju- 
ga sisa-sisanya yang dibuat oleh tangan manusia, tanah-
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tanah yang mempunyai petunjuk yang kuat bahwa di dalam- 

nya terdapat benda-benda yang dipandang peuting dari su
dut palaeoanthropologi.

Uraian di atas mencakup pengertian benda-benda 

purbakala dengan segala aspeknya dalam kehidupan bangsa 
Indonesia sehingga dengan deraikian segala aspek yang ter* 
kandung dalam peninggalan sejarah dan purbakala di tanah 

air kita dapat diungkapkan kembali. Semakin nyatalah ki- 
ni arti penting peninggalan sejarah dan purbakala, baik 
sebagai sumber suatu pengetahuan maupun sebagai warisan 
nenek moyang yang mempunyai nilai tinggi bagi bangaa In
donesia maupun keturunannya kelak di masa mendatang.

Peniaggalan sejarah dan purbakala ini diperuntukr.  ̂
kan bagi seluruh dan demi kesejahteraan maeyarakat, dalam 

arti sebagai saleh satu kekayaan nasional bangsa Indone*- 
sia. Berdasar hal tersebut maka pengelolaannyapun kemu- 
dian diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan bu*yi pa

sal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: 
"Bumi dan air dan kekayaan alarn yang terkandung di dalam- 
nya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk aebesar- 
besarnya kemakmuran rakyat."

Berbagai macam usaha pemerintah dalam mengelola 
benda-benda tersebut baik dengan jalan preventif yaitu, 
dengpn mengadakan penerangan melalui TV, radio, ataupun 
mass media lainnya, lokakarya benda-benda purbakala pada 

waktu-waktu tertentu dan masih banysk lagi cara lain yang
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dapat dilakukan pemerintah; maupun dengan jalan represif 
yang terutama ditujukan terhadap pelanggaran seperti pen- 

curian, penggalian liar, penyelundupan, dan lain sebagai- 

nya yang kesemuanya ini diperlukan bagi peningkatan dan 
pengamanan di tempat-tempat peninggalan sejarah dan pur
bakala yang penting-penting.

Sebaliknya sebagai imbalannya pemerintah mengha- 

rapkan agar masyarakat mau memahami dan menghayati akan 
arti penting benda-benda purbakala itu sebagai sumber pe- 

ngetahuan bagi diri sendiri dan bagi generasi mendatang. 
Lebih-lebih maayarakat Indonesia yang dikenal sebagai ma
syarakat yang berbudaya, maka usaha pemerintah Itu hen- 
daknva ditangga.pl secara positif, dalam arti misalnya, 

bila secara kebetulan seseorang itu menemukan seeuatu 
benda yang diduga sebagai benda purbakala, hendaklah ben- 

da tersebut diserahkan pada pemerintah atau pejabat yang 

berwenang dan bukannya dimaksudkan untuk dimiliki sendiri* 
Dirasakan begitu mengecewakan bagi pemerintah bila raeng- 

adakan pengrusakan atas benda tersebut yang dapat ditaf- 
sirkan lebih jauh lagi berarti merusak limngkungan yang

*
ada di aekitar kita yang sebenaraya harus kita lestarikan; 

jelas hal ini menyimpang dari apa yang dikehendaki peme

rintah.
Dapat juga saya kemukakan di sini pendapat dari Nyoman 
N. Sujaua untuk menunjang uraian di atas yang mengatakan:
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"Merusak lingkungan sebenarnya adalah menghancurkan ke- 
budayaan itu sendiri."^

Dari pendapat Nyoman N, oujana di atas dapat kita 
mengerti bahwa bilamana masyarakat Indonesia merusak ke- 
budayaannya sendiri dan tidak mau menghargainya maka da
pat dipastikan bahwa masyarakat Indonesia nantinya akan 

menjadi masyarakat yang tniskin akan kebudayaannya sen

diri.

2. Tln.jauan Umum tentang Arti Pentlng Benda-benda Purba
kala

a. Tinjeuan dari sudut biologi
Hasil penelitian ilmu pengetahuan yang banyak me- 

Hirabulkan persengketaan dan beraifat hakiki adalah hasil 
penelitian fosil kerangka manusia, sedang ,dari fosil turn- 
buh-tumbuhan dan hewan walaupun ada tetapi persoalan yang 
dihadapi tidaklah serumit bila dibandingkan dengan peneli
tian dari foBil kerangka manusia.

Seperti kita ketahui banyak terdapat pertentangan 
antara para sarjana dan tokoh-tokoh agama khususnya ten-

*

tang asal-usul manusia. Para sarjana berpendapat bahwa 
manusia yang ada sekarang ini pada mulanya berasal dari 

binatang. Pendapat ini didasarkan pada fosil manusia

^Nyoman N. Sujana, "JSkologi Budaya dan Pencemaran 
Lingkungan", Surabaya Post, 19 Februari 1983, h.6.
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purba yang ditemukan, sehingga dari fosil itu dapat me-
reka simpulkan bahwa manusia itu bermula dari binatang

yang dinamakan kera, selanjutnya dengan proses evolusi
berubah menjadi manusia yang mempunyai wujud seperti yang
ada sekarang ini.

Di lain pihak kalangan apama menolak pendapat ini.
Mereka berpedoman pada ajaran agama yang telah lazim

yaitu, bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan bukannya

berasal dari evolusi binatang purba.

Bila pendapat-pendapat tadi dibahas secara terpi-
sah maka jelas tidak akan ada penyelesaiannya bahkan akan
meninbulkan konflik yang eukar didamaikan, karena pada
mulanya memang sudah mempunyai titik tolak yang berbeda.
Berkaitan dengan hal di ata3 dap^t saya kemukakan diaini
kutipan kata mutiara dari Ghardin SJ, seorang biarawan,

filauf, dan palaentolog dari Perfjncis, 18 81-1955 :  "Saya
mengakui, bahwa ketegangan antara ilmu pengetahuan dengan

iman seharusnya diluluhkan bukan dengan jalan menghilang-
kan salah satu atau dengan mempertentangkan satu sama la-

2inf melainkan dengan jalan memadukannya."
Bila ditelaah lebih mendalam lagi kata-kata Char

din di atas maka menurut saya dalam rnenghadapi masalah

pMajalah psikologi populer Anda, no. 68, Juli 1982,
h.51.
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8eperti ini hendaknya aeauatu yang menyangkut iraan sese

orang selalu dikembalikan pada Tuhan, lebih-lebih dalam 
negara Indonesia yang mengutamakan sila ke-Tuhanan Tang 
Maha Esa dalam dasar negaranya. Juga kiranya pernyataan 
Chardin di ataa dapat diterima secara umum, dengan alas- 
an sebagai berikut:

1. bila seseorang itu terlalu mengandalkan dirinya sen
diri maka dia lalu akan menjadi manusia yang super me- 

nurut pemikirannya dan yang dapat mengerjakan segala- 

galanya* Keadaan demikian bila dibiarkan berlarut- 
larut akan menjadikan dia seorang atheis yang tidak 

mau mengakui bahwa di luar dirinya masih ada sesuatu 

yang lebih berkuasa;
2. sebaliknya, bila seseorang itu terlalu menitik-berat- 

kan pada segi agama £tau imannya dan tidak mau tanggap 
akan lingkungan di sekitarnya, maka juga akan menga- 
kibatkan dunia ini tidak akan mengalami kemajuan; ka-re 

navndalam agamapun juga disebutkan bahwa manusia dicip 
takan adalah untuk mengolah dunia demi kelangaungan 

dan kesejahteraan manusia itu sendiri.
Jadi pada hakekatnya antara iltnu pengetahuan yang kita 
kejar dan iman itu harus selalu berjalan seimbang ( ora 
et labora )» sehingga hasil yang dicapai nantinya benar- 
benar akaii bermanfaat bagi manusia itu sendiri baik se
cara jasraaniah maupun secara rohaniah.
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Khusus dalam pembahasan saya akan arti penting 

peninggalan sejarah dan purbakala ditinjau dari audut 

biologi ini saya akan menitik-beratkan pada arti penting- 
nya penemuan fosil manusia itu bagi bidang kedokteran 
yang makin berkembang saat ini. Juga tidak begitu mem- 

persoalkan lebih jauh lagi dengan roembahaanya sampai ke 

asal-usul manusia, karena memang materi dalam bab ini 
hanya mencakup kegunaan benda-benda atau fosil kerangka 
manusia itu saja bagi pengetahuan tertentu.

Seperti dlketahui bahwa pada masa sekarang penge
tahuan manusia akan struktur tubuh manusia semakin ber
kembang, bahkan mungkin nantinya manusia dapat meramal- 

kan bagaimana type dan bentuk murmsia pada masa-masa 
yang akan datang sekaligus juga dapat diranialkan faktor- 

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terbentuknya 
3truktur tubuh manusia. Pendapat ini tentu saja didasar- 
kan pada penemuan fosil manusia yang pernah hidup bebera- 
pa waktu yang lampau dengan struktur tubuh yang berbeda. 
Dari struktur tubuh yang berbeda ini juga dapat diperki- 
rakan karena lingkungan yang ada di sekitar mereka roenun- 
tutnya untuk hidup, bersikap, dan berbuat yang seauai de
ngan alam lingkungannya♦

Penelitian aelanjutnya, dari fosil yang diteraukan 
kemudian dibandingkan satu sama lain ( dengan membanding- 

kan bentuk tengkorak kepalanya yang meliputi rahang atas 

dan bagian belakang kepala, bentuk dahi, lengkungan di
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atas mata, mulut, susunan gigi, dan isi kepala manusia ) 

sehingga akhimya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
beribu-ribu tahun yang lampau pernah hidup manusia dengan 
struktur tubuh yang berbeda-beda dari zaman ke zaman.

b. Tinjauan dari sudut ekonomi

Seperti kita ketahui bahwa untuk melihat obyek 
wisata tertentu seseorang diharuskan untuk membayar se- 
jumlah uang. Uang yang terkumpul itu nantinya dapat di

gunakan untuk memelihara benda yang dijadikan obyek wi

sata, untuk memelihara dan menjaga lingkungan sekitarnya, 
ataupun sebagian diperuntukkan bagi kas pemerintah daerah 
setempat dan dapat digunakan pula untuk menunjang pem- 
bangunan daerah yang bersangkutan.

Pada zaman dahulupun peraungutan uang seperti di 
atas juga sudah pernah dilakukan. Misalnya, obyek wisa

ta di desa Poh Sarang, Semen-Kediri yang berbentuk gere- 
ja dengan gaya arsitektur yang dinamakan Jawa Murni, di- 
raana bila ada pertunjukan yang dilakukan di halaman ge- 
reja tersebut pengunjung yang hadir untuk melihatnya 
dikenakan biaya yang pada waktu itu untuk sekali pertun
jukan dikenokan lima puluh gulden. Tentunya masih banyak 
lagi obyek wieata yang tersebar di seluruh pelosok tanah 
air Indonesia yang dapat menarik wisatawan dari dalam 

dan luar negeri.
Disamping itu ada satu hal lagi yang harus diper-

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TINJAUAN SINGKAT DARI SEGI HUKUM AGRARIA 
TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
BENDA-BENDA PURBAKALA 
 

AMIARTUTI KUSMANINGTYAS



hatikan yaitu, dalam hal pemeliharaan dan perawatan ben

da-benda yang dijadikan obyek wisata. Dengan demikian 
bila pemeliharaan dan perawatan dilakukan dengan seksama 
maka benda-benda itupun akan menjadi lebih awet dan da
pat bertahan lebih lama lagi, tetapi yang lebih penting 
lagi adalah bahwa dari benda-benda itu dapat.digunakan 

sebagai salah satu sarana penunjang pembangunan. Dikata- 

kan sebagai salah satu penunjang pembangunan karena un
tuk melihat suatu obyek wisata tertentu seperti telah 

diuraikan di atas seseorang akan dikenakan biaya yang 
tertentu besarnya, juga untuk orang asing yang akan ma- 

suk ke Indonesia akan dikenakan biaya baik yang berupa 
pajak ataupun biaya-biaya persyaratan lainnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak yang 

dikenakan terhadap orang asing juga merupakan salah satu 
sumber pendapatan negara dan bila pendapatan negara ini 
meningkat dapat diharapkan perekonoraian Indonesia juga 
akan lebih baik, Dengan demikian juga cita-cita untuk 
memajukan kesejahteraan umum dapat segera tercapai baik 
secara jasmani maupun rohani.

c. Tinjauan dari sudut sejarah

Sejarah kehidupan masyarakat pada umuranya raencakup 
banyak hal baik yang menyangkut kehidupan politik, ekono- 

rai, soeial, seni budaya maupun yang menyangkut berbagai 
upaya masyarakat untuk dapat mempertahankan kelangsungan
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hidupnya, Demikian pula pada masyarakat dahulupun juga 
mempunyai sejarah kehidupan yang mencakup banyak hal 

walaupun corak-corak yang ada dalam masing-masing bidang 
itu masih sangat sederhana. Bila demikian lalu manfaat 
apa yang dapat kita peroleh dari sejarah kehidupan ma
syarakat pada waktu yang lampau.?.

Untuk ini baiklah kita teliti lebih dulu semua 

karya-karya yang telah dibuat, karena hanya dari karya- 
karya inilah kita dapat mengetahui bagaimana corak kebu

dayaan, tingkat pengetahuan, tingkat kehidupan, dan se- 
lera masyarakat pada waktu-waktu tertentu.

Corak kebudayaan masyarakat pada waktu yang lam

pau dapat kita-ketahui melalui relief pada caridi-candi 
yang menggambarkan bermacam-macain arti * • Misalnye, jenis- 

jenis kesenian yang pernah ada, sekaligus dari bentuk re
lief itu dapat kita ketahui bagaimana alam pikiran pern- 
buatnya yang tentunya berbeda dalam tiap-tiap zaman, Se- 

perti yang dikatakan Soekraono:M. . . hasil kebudayaan 
itu hanyalah berupa benda-benda buatan manusia, aedang- 
kan alam pikirannya tersembunyi atau tersimpul di dalam 
benda-benda tersebut.”

Juga dari benda-benda tersebut dapat kita ketahui

^Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia, 
jilid II, cet, V, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1973, h.6o.
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kapan benda itu dibuat, pada saat apa, dan apa gunanya, 
karena pada benda-benda tersebut biasanya tertulis juga 
angka-angka dalam bahasa jawa kuno ataupun bahasa sanae- 
kerta yang menyebutkan makna, saat, dan gunanya benda 
itu dibuat. Hisalnya, penemuan prasasti di tengah sawah 
dukuh Mojoduwur di seberang sunp-ai ledak, sehingga dari 

prasasti itu dapat diketahui kapan prasasti itu dibuat. 

Menurut tanda tahun 924 Syaka atau 1002 Masehi dapat di

ketahui bahwa prasasti tersebut dibuat pada pemerintah- 
an Darmawangsa yang daerah kekuasaannya meliputi selu- 
ruh daerah Jawa Timur dan selalu berusaha melebarkan wi- 
layah kekuasaannya.

Juga dari bahan-bahan yang digunakan dalam pem- 

buatan benda-benda tersebut dapat kita ketahui bagaima- 
ns tingkat kehidupan ekonomi mereka pada saat itu, kare

na tidak sedikit benda-benda yang ditemukan itu terbuat 
dari logam, perunggu, bahkan dari emas, seperti yang di- 

katakan Soekmono:‘'"Kecuali arca-arca dari batu, banyak 
sekali pula arca-arca dari logam, sebagian terbesar di
buat dari perunggu. Ada juga yang dibuat dari emas, dari

A \
perak, dan dari perunggu berlapis emas/’

Dari penjelasan di atas sebenamya dapat kita ke-

^Soekmono, op.clt.f h.102.
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tahui dan dapat kita jadikan bukti baik bagi sejarah ke

hidupan masyarakat aaat ini rnaupun bagi generasi roenda- 
tang,,Juga dapat kita jadikan cermin bagi masyarakat 
khususnya masyarakat Indonesia bahwa pada masa lalupun 
sudah terdapat susunan masyarakat yang teratur, masyara
kat yang raakmur dengan kekayaan alamnya baik yang sudah 
tersedia. maupun yang masih terpendam dalam tanah, sehing- 

ga tidak mustahil negara Indonesia pada waktu yang lalu 

selalu menjadi aumber pertikaian untuk dapat memiliki 

dan menguasainya.
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PERATURAN-PERATURAN YANG MENGATUR,
SERTA HA!C DAN KfcWAJIBAN 

PENEMU BENDA-BENDA PURBAKALA

1. Peraturan-peraturan yang; Mengatur tentang Benda-benda 

Purbakala

Banyak manfaat yang dapat diambil dari peninggalan 
sejarah dan purbakala seperti yang telah diuraikan dalam 
bab-bab di muka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya 

benda-benda itu tidak hanya bagi golongan ilmuwan saja 
tapi lebih dari itu yaitu, juga bagi seluruh rakyat. 

Dikatakan demikian karena penelitian-penelitian yang me- 
reka hasilkan nantinya juga akan diperuntukkan bagi rna- 

ayarakat.
Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa peninggalan 

sejarah dan purbakala penting bagi dan menjadi milik ma- 

syarakat, karena itu perlu ada suatu badan yang mengelo- 

lanya sehingga kegunaan peninggalan sejarah dan purbakala 
itu benar-benar dapat dinikmati masyarakat.

Sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 
jo. pasal 2; 1 dan 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1960, ma
ka sernua yang menyangkut kepentingan rakyat banyak akan 
dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan selu
ruh rakyat. Sedang hak menguasai dari negara dapat meli- 

puti, mengatur, menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan,
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persediaan, pemeliharaan, menentukan dan mengatur hubung- 

an hukum antara bumi, air, dan ruang angkasa, menentukan 

dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan per- 
buatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Sebenarnya sebelum adanya ketentuan seperti yang 
telah disebutkan tadi yaitu, sejak tahun 1901 audah ada 
usaha-usaha untuk mengatur kegiatan mengenai peninggalan 

sejarah dan purbakala atau arkeologi, tetapi khusus ha- 
nya untuk daerah Jawa dan Madura. Demikian juga pengatur- 
annya diserahkan pada auatu komisi yang dinamakan Oudheid- 

kundige Commissie, selanjutnya puda tahun 1913 pemerintah 
Bindia Belanda mendirikan instansi reami yang menangani 
maealah kepurbakalaan yaitu Oudheidkundige Dienst yang 
wilayah kegiatannya meliputi seluruh nusantara.

Baru pada tahun 1931 Oudheidkundige Dienst mener- 
bitkan Monumenten Ordonnantie yang isinya memberikan we- 

wenang hukum dalam raenanggapi masalah-masalah arkeologi, 
dan berdasar pada pasal II Aturan Peralihan Undang-undang 
Dasar 1945 maka Monumenten Ordonnantie masih tetap ber- 
laku sampai saat ini.

Walaupun Monumenten Ordonnantie masih tetap b6r- 
laku sampai saat ini, tapi ternyata tidak semua pasal- 

pasal yang ada di dalamnya dapat diberlakukan secara mut- 
lak. Hal ini disebabkan, karena alam dan lingkungan yang 

ada pada waktu Monumenten Ordonnantie ini dibuat, berbe* 
da dengan alam dan lingkungan yang ada pada saat ini.
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Lebih aneh lagi adalah bahwa sampai saat ini belum ada 

peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan Monumen
ten Ordonnantie.

Dengan adanya keperluan yang mendesak yang harus 
diatur dengan segera, aedang dilain pihak belum ada per
aturan pemerintah untuk pelaksanaanpya, maka dikeluar- 
kanlah peraturan yang berupa instruksi-instruksi dari 
berbagai departemen. Instruksi-instruksi itu dapat saya 
sebutkan disini antara lain:
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah No. 

Pem. 65/1/7/60, tanggal 5 Februari 1960, tentang pe- 
langgaran-pelanggaran terhadap Monumenten Ordonnantie 
Stb. 238-1931 yang ditujukan kepada para guberour, Ke

pala Daerah Istimewa Jogyakarta, Kepala Biro Pemerin- 

tahan Umum Pusat Kotapraja Jakarta Haya;
2* Instruksi Menteri Pendidikan Jan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 8/M/72, tanggal 15 Agustus 1972, tentang 
pengartian benda-benda purbakala, ditujukan kepada pa
ra kepala perwakilan departemen pendidikan dan kebu- 
deyaan;

3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 01/A1/ 

1973, tanggal 8 Januari 1973, tentang kerja sama ke
pala perwakilan departemen pendidikan dan kebudayaan 

dengan kepolisian negara RI dalam pengamanan/ penye- 

lamatan cagar budaya nasional/ Indonesia;

4. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri
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Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral No. 27/A/Kpb/lI/ 
1970, No. KE0-62/MK/III/2/1970, No. KEP. 3 GBI/1970, 
serta penjelasannya mengenai pasal 7 dan 9 keputusan 

bersama tersebut;
5. Instruksi KOPKAMTIB No. INS-002/K0PKAM/1973, tentang 

pengamanan cagar budaya nasional/ Indonesia, tanggal 

27 Januari 1973, yang ditujukan kepada kepala KAPOLRI, 

para LAKSUS PANGKOPKAMTIB Y/ilayah, para LAKSUS PANG

KOPKAMTIB Daerah;

6. Petunjuk Pelaksanaan No. JUK1AK/LIT/01/IV/1973, ten
tang pengamanan dan penyelamatan benda-benda purbaka
la dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 April 1973 
oleh kepala kepolisian RI, kepala lembaga litbang;

7. Surat Kepala Badan Koordinasi Khusus a.n. Kepala Ke
polisian RI yang ditujukan kepada para KADAPOL se In
donesia u.p. KABAKOPPOLSUSDAK tanggal 10 Januari 1976, 
No. Polsus/17/I/1976f perihal pengamanan, penyelamatan 

dan perlindungan benda-benda cagar budaya nasional;
8* Keputusan Presiden RI No. 372 Tahun 1962, tentang ko

ordinasi dan pengawasan terhadap tugas-tugas kepoli- 
eian oleh alat-alat kepolisian khusus dari instansi- 
inatanei/ jawatan sipil;

9, Memorandum Menteri Negara Pemerintahan Aparatur/ Wa- 
kil Ketua Bappenaa tanggal 17 Nopember 1973, perihal: 
proyek pengembangan/ pembinaan kebudayaan dan proyek 
promosi pariwisata, kepada: 1. Menteri Perhubungan,
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2. Menteri P dan K;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

No. 0222 e, Tahun 1980, merupakan pedoman struktural 
fungsional bagi direktorat perlindungan dan pembina- 
an peninggalan sejarah dan purbakala untuk melaksa- 
nakan tugaa-tugasnya.

Dari peraturan-peraturan tersebut dapat kita ke- 

tahui bahwa pemerintah dalam mendngani peninggalan seja
rah dan purbakala itu tidak hanya diserahkan pada satu 

departemen saja, tapi juga melibatkan departemen-depar- 
temen lain seperti departemen kepolisian, kejaksaan, ke- 
hakiman, dalam negeri, luar negeri, keuangan dan bea cu- 
kai, perdagangan, agama, dan departemen lain yang berke- 
pentingon baik di pusat maupun dl daerah.

Dengan demikian jelaslah bahwa peninggalan seja

rah dan purbakala benar-benar mendapat perhatian peme
rintah. Pernyataan ini diperkuat dengan:
1. adanya pasal 52 Undang-undang Daaar 1945 dan penjelas- 

annya yang merupakan landasan kebijakan konstitusio- 

nal dan Tap. MPR No. IV/MPR/1978, tentang Garis-garis 
Besar Haluan Negara yang merupakan landasan kebijakan 
operaional;

2. adanya Repelita secara bertahap yaitu, Repelita I-IIX 

yang mencakup program sub sektor kebudayaan, termasuk 
di dalamnya kegiatan-kegiatan dirjen kebudayaan de
partemen pendidikan dan kebudayaan yang menangani

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TINJAUAN SINGKAT DARI SEGI HUKUM AGRARIA 
TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
BENDA-BENDA PURBAKALA 
 

AMIARTUTI KUSMANINGTYAS



masalah peninggalan sejarah dan purbakala;

3. adanya berbagai departemen yang dikerahkan untuk ikut 
menangani kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh dirjen 
kebudayaan departemen pendidikan dan kebudayaan c.q. 
direktorat perlindun£an dan pembinaan peninggalan se
jarah dan purbakala.

2, Hak dan Kewajiban Penemu dan Orang-orang yang Sengaja 
Menggali Tanpa Izln Pejabat yang Berwenang

Adanya hubungan hukum antara orang-orang dan per- 
buatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa akan 
menimbulkan hak dan kewajiban seseorang terhadap negara 
sebagai penguasa tertinggi atas bumi, air, dan ruang . 
ftngkasa. Demikian juga halnya terhadap anggota masyara

kat yang memiliki dan menyimpan benda-benda purbakala 
dikenai kewajiban untuk menyerahkannya pada pemerintah, 
karena benda-benda purbakala itu audah dianggapnya seba- 

gai kekayaan nasional dan digunakan untuk kepentingan 
bersama masyarakat Indonesia.

Diharapkan penyerahan benda-benda purbakala itu
*

dilakukan dengan kesadaran dan kehendak sendiri sebagai 
anggota masyarakat yang raau inenghargai kebudayaan naeio- 
nalnya disamping adanya usaha-usaha himbauan dan penyu- 

luhan dari pemerintah yang menjelaskan dan mengharapkan 
kesadaran masyarakat akan arti penting benda-benda pur

bakala itu bagi seluruh masyarakat.
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Oleh aebab itu terhadap orang-orang yang secara 
kebetulan menemukan benda-benda purbakala juga dikenai 

kewajiban yang sesuai dengan pasal 7: 1 Monumenten Or

donnantie Stb. 238-1931 yaitu, untuk memberitahukannya 
dalam waktu yang ditetapkan (selama 14 hari) sebelumnya 
kepada kepala dinas purbakala dengan atau tanpa peranta- 
ra pejabat paraong praja.

Tentunya ketentuan di atas sudah tidak begitu me- 

ngena bila diterapkan pada masa kini, karena itu Direk- 
torat Jendral Kebudayaan Departemen P dan K Bidang Per- 

museuman, Sejarah, dan kepurbakalaan Propinsi Jawa Timur 
mengeluarkan suatu instruksi mengenai jalur laporan pe- 
nemuan benda-benda purbakala.

Jadi tindakan yang harus dilakukan seseorang bila 

menemukan benda-benda purbakala adalah, melaporkan kepa
da kepala desa* Selanjutnya kepala desa melaporkan kepa

da kakandep P dan K kecamatan c.q. camat, camat kemudian 
melaporkan kepada kakandep P dan K kabupaten/ kodya c.q. 
bupati/ walikota, bupati/ walikota melaporkan kepada ka- 
kanwil departemen P dan K propinsi. Laporan tersebut un
tuk daerah Jawa Timur diteruskan pada suaka peninggalan 
sejarah dan purbakala wilayah propinsi Jawa Timur di Mo- 

jokerto.
Selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh suaka pe

ninggalan sejarah dan purbakala wilayah propinsi Jawa Ti

mur di Mojokerto dapat berupa:
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1. penarikan di museum purbakala propinsi;

2* penarikan di tempat pengumpulan koleksi daerah;
3. pengamanan di tempat semula.

Setelah dibebani kewajiban untuk melapor atas pe- 
nerouannya dan lebih-lebih lagi atas laporan yang sudah 

di sampaikan, maka biasanya seorang penemu akan mendapat- 

kan imbalan* Sedang macam imbalan ini dapat berupa pia- 
gam penghargaan, hadiah dalam wujud benda tertentu, atau- 
pun berupa uang*

Umumnya untuk besar imbalan yang berupa uang ini 
belum ada peraturan-peraturan yang mengaturnya dengan 
pasti* Walaupun demikian pemerintah berusaha untuk meng- 
adakan kriteria atas benda-benda yang ditemukan; misalnya, 

apakah benda-benda itu terbuat dari emas, batu, logam, 

apakah fungsinya, dimana letak eatetikanya, dan apakah 
benda tersebut termasuk dalam program P dan K setempat. 
Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah, bahwa pem- 

berian imbalan ini tidak mutlak, tetapi bergantung pada 
kemampuan dan kebijakan pemerintah daerah setempat,

Disamping ada orang-orang yang secara kebetulan 
meneraukan benda-benda purbakala, ada juga orang-orang 
yang memang aengaja menggali tempat-tempat tertentu yang 
diduga di dalamnya terdapat benda-benda purbakala. Per- 
buatan semacam ini tentunya mempunyai maksudtmaksud ter- 
sendiri yaitu, untuk mencari keuntungan pribadi, menjual- 

nya dengan harga tinggi pada orang-orang yang mengerti
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tentang nilei benda-benda purbakala dalam paaaran antik.

Menghadapi masalah di atas jelas hal ini melang- 
gar apa yang sudah ditentukan dalam pasal 9 Monumenten 

Ordonnantie Stb. 238-1931 yang ditunjang dengan adanya 
Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah No, Pem. 

65/1/7/60, tanggal 5 Februari 19t»0, Instruksi Menteri .*
P dan K RI No. 8/M/72, tanggal V) Agustus 1972, Petunjuk 

Pelaksanaan No. JUKLAK/LIT/01/IV/1973, dan surat Kepala 
Kepolisian RI No. Polaus/17/1/76, tanggal 10 Januari 1976.

Semua* peraturan dan instruksi itu pada hakekatnya 
merupakan petunjuk yang melarang seseorang untuk mengga- 
li tanah yang di dalamnya diduga terdapat peninggalan 

sejarah dan purbakala dengan setnaunya saja tanpa memer- 
lukan izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu untuk 
menggali tanah yang di dalamnya diduga terdapat pening
galan sejarah dan purbakala sebenarnya sudah merupakan 
tugas dan wewenang dani Lembaga Pusat Penelitian Arkeo- 
logi Nasional yang berkedudukan di Jakarta.

Dengan demikian terhadap orang-orang yang mengga
li tanpa izin yang berhak ini tentunya bukan hak yang 
akan diperoleh melainkan kewajiban dalam bentuk hukuman- 
lah yang harus dijalankan. Hal ini disebabkan karena me- 
reka secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan- 
ketentuan yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan pasal 

12: 1 Monumenten Ordonnantie Stb. 238-1931 maka hukuman 
yang harus dijalankan dapat berupa hukuman kurungan ae-
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banyak-banyaknya 3 bulan atau hukuman denda sebanyak- 
banyaknya 300 gulden. Sedang terhadap bendanya sendiri 

sesuai dengan pasal 12: 3 Monumenten Ordonnantie Stb. 
238-1931 dapat dilakukan penyitaan. Sayangnya dalam ins- 
truksi-instruksi yang ada berikutnya tidak mengatur sank- 
si-sanksi yang sesuai dengan situasi dan kondisi masya
rakat Indonesia pada saat sekarong ini.
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BAB III 
PERMASALAHAN YANG TIMBUL 

DAN
CARA MENGATASINYA

1• Permasalahan yang Timbul dengan Adanya Penemuan Benda- 
Benda Purbakala

Berbagai upaya dan cara yang sudah dilakukan oleh 
pemerintah untuk mengumoulkan kembali benda-benda purba
kala. Semuanya itu sebenarnya dimaksudkan bagi kepenting- 
an masyarakat Indonesia sendiri.

Ternyata uaaha pemerintah yang begitu baik itu ma
sih saja belum dapat dihayati oleh seluruh lapisan masya

rakat. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masalah 
yang timbul dan disebabkan oleh perbuatan manusia, disam- 

ping maaalah-masalah lain yang disebabkan oleh gangguan 
alam ataupun gangguan-gangguan lainnya, Dalam hal ini ma
salah yang timbul akibat perbuatan manusia dapat meliputi 
antara lain:

a. corat-coret dengan benda tajam atau cat pada bebera- 
peninggalan sejarah dan purbakala;

b. penyusunan kembali hanya dengan berdasar pada imaji- 
nasi tanpa ada dasar-dasarnya yang pasti misalnya, 
candi Jolotundo;

c* pemindahan hak pemilikan dengan penjualan atau pem- 

berian tanpa sepengetahuan instansi yang berwenang;
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d* pengrusakan pada benda itu sendiri oleh tangan-tangan 

usil.misalnya, dengan mengainbil batu-batu yang ter- 
susun pada benda-benda purbakala tanpa maksud apa- 

apa;
e. pengrusakan atas benda itu sendiri karena dianggap- 

nya benda-benda itu digunakan untuk penyembah^n ber- 

hala misalnya, yang pernah terjadi pada tahun 1965;
f. pemeliharaan yang terlalu raewah tapi ternyata meng- 

hilangkan fungsi aslinya misalnya, candi Badut;

g. perbaikan monumen tanpa sepengetahuan instansi yang 
berwenang;

h. penggalian (eksvakasi) liar;
i. penemuan benda-benda purbakala yang tidak dilaporkan 

kepada instansi yang berwenang;

j. penyelundupan benda-benda purbakala ke luar negeri.

Sedang masalah-masalah lain yang timbul akibat
gangguan alam ataupun gangguan lain dapat disebabkan
oleh:
a. banjir;
b. gempa bumi;
c. iklim;
d. prosese biokemis;
e. perang;

f. infiltrasi kebudayaan.

Mengingat makin maju dan berkembangnya tingkat
pengetahuan manusia tentunya tidak menutup kemungkinan
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usaha seseorang untuk melanggar suatu peraturan juga se- 

makin maju, barkembang, dan beraneka ragam*

Hal-hal seperti di .etas dapat juga dikatakan se

bagai salah satu penyebab adanya permasalahan yang tim
bul akibat perbuatan manusia*

2. Cara Mengataslnya yang Dilakukan Pemerintah

Menghadapi masalah-masalah seperti yang tersebut 
di atas dan karena pada prinsipnya benda-benda purbakala 
itu dimiliki oleh umum, maka v/ajarlah bila pemerintah 
,c.q. Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan 
Sejarah dan Purbakala berupaya dengan bermacaity-macam 

cara untuk melindungi dan menyelamatkan benda-benda pur
bakala itu dari bahaya kerusakan dan kemusnahannya,

Perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap 

benda-benda purbakala itu sendiri sebenarnya dapat ber- 
sifat:

1. tehnis arkeologis, yang berupa preservasi monumen, 
pemugaran, inventarisasi, eksvakasi penyelamatan, dan 
lain sebagainya;

%
2. yuridis administratif, berupa pengawasan terhadap pe- 

langgaran, perizinan, dan lain sebagainya.

Perlindungan yang bersifat tehnis arkeologis pa
da umumnya ditujukan bagi bahaya atau gangguan-gangguan 
yang disebabkan oleh alam, perang, Infiltrasi kebudayaan, 

dan lain sebagainya*
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Selama itu pula tindakan yang dilakukan pemerin

tah untuk mengatasi masalah di atas dapat berupa:
1. pemugaran atau restorasi;
2, pengawetan atau konservasi;
3* pemeliharaan atau preservasi.

Sebaliknya perlindungan yang bersifat yuridis ad- 

ministratif pada umumnya ditujukan untuk mengatasi masa- 
lah-masalah yang timbul akibat perbuatan manusia, yang 
pelaksanaannya dapat dilakukan secara preventif maupun 
repreaif.

Cara preventif yang dilakukan pemerintah selama 
ini berupa:

1. memberikan penerangan melalui TV, radio, dan mass'me
dia lainnya;

2. penyelamatan befida-benda purbakala yang terancam baha- 
ya pencurian atau bahaya alam;

3. memberikan pengarahan pada para pendidik dan memberi
kan ceramah pada kesempatan ke daerah-daerah;

4. mengadakan koordinasi antar departemen melalui rapat 
atau pertemuan yang diadakan;

5. pemberian hadiah atau piagam kepada penemu atau kepa
da juru pelihara,

Sedang cara repreaif, terutama ditujukan terhadap 
pelanggaran seperti pencurian, penggalian liar, penyelun- 

dupan, dengan dibantu oleh pihak yang berwenang dalam bi- 

dangnya, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, bea-
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cukai, dan lain sebagainya.

Salah satu bukti nyata perlindungan terhadap ben
da-benda purbakala yang akMr-akhir ini telah berhasil 

dilakukan pemerintah adalah dengan selesainya pemugaran 
candi Borobudur pada tanggal 23 Februari 1983 yang lalu.

Tentunya usaha yang sangat besar ini tidak.dapat 
lepas dari bantuan pihak lain dan sebagai timbal balik 

atas ini semua, maka dari pihak masyarakatpun diharapkan 
untuk mau berpartisipasi dalam usaha melestarikan pening

galan sejarah dan purbakala yang saat ini sedikit demi 
sedikit sedang dibenahi oleh pemerintah.
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BAB IV 
KS3IMPULAN DAN 5ARAN

1• Kesimpulan
Dari uraian pada bab-bab terdahulu pada akhirnya 

dapat saya simpulkan sebagai berikut:

a. bahwa peninggalan sejarah dan purbakala dapat juga di- 
golongkan sebagai kekayaan alam yang terkandung dalam 

tanah. Hanya saja manfaat yang dapat diambil dari pe
ninggalan sejarah dan purbakala itu tidak melulu ber

sifat material tapi lebih bersifat spiritual. Dikata- 
kan lebih bersifat spiritual dimaksudkan di sini ada
lah lebih berfungsi untuk membangun rohani bangsa In
donesia, Hal ini dapat terjadi melalui beberapa tahap; 

pada tahap pertama diperlukan adanya pengenalan terle- 
bih dahulu akan peninggalan sejarah dan purbakala ba- 
ru setelah itu ditanamkan pengertian dan manfaat-man- 
faat apa yang dapat diperoleh.
Bila semua itu nanti telah dapat dihayati oleh bangsa 
Indonesia, maka dengan sendirinya akan tumbuh rasa sa-

*
yang terhadap peninggalan sejarah dan purbakala yang 
ada di tanah air kita*

Seperti kata pepatah "tak kenal maka tak sayang", de
mikian juga kiranya hal ini dapat diterapkan terhadap 
peninggalan sejarah dan purbakala;

b. seperti telah disebutkan tadi bahwa peninggalan sejarah
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dan purbakala lebih berfungBi untuk membangun rohani 

bangea Indonesia dan karena hal ini juga mencakup ke- 
peotingan seluruh rakyat, maka sesuai dengan pasal 33 
Undang-undang Dasar 1945 dan pasal 2: 1 UUPA No, 5 
Tahun 1960 segala hal yang berhubungan dengan pening
galan sejarah dan purbakala ini akan dikuasai oleh ne

gara. Demikian pula mengenai perlindungan hukum dari 
peninggalan sejarah dan purbakala ini ternyata sejak 
zaman dulu sudah mendapat perhatian pemerintah. Ter- 
bukti dengan adanya Monumenten Ordonnantie Stb. 238- 

1931 yang member! wewenang hukum dalam menanggapi ma
salah arkeologi, juga adanya instruksi-instruksi dari 
berbagai instansi yang diterbitkan pada tahun-tahun 

berlkutnya. Hal ini menunjukkan betapa besar sebenar- 

nya perhatian pemerintah terhadap peninggalan sejarah 
dan purbakala yang ada di tanah air Indonesia;

c. perhatian pemerintah terhadap peninggalan sejarah dan 
purbakala tidak hanya meliputi benda-benda purbakala - 
yang sudah ditemukan, tapi juga meliputi benda-benda 
purbakala yang masih tersimpan dalam tanah.
Untuk itulah maka pada akhir-akhir ini pemerintah ju
ga menggalakkan kegiatan dalam menggali tanah-tanah 

yang diduga di dalamnya terdapat benda-benda purbaka
la melalui Lembaga Pusat Penelitian Arkeblogi Nasional, 
suatu lembaga yang memang bertugas dalam hal pengga- 
lian tanah dalam kaitannya dengan benda-benda purba-
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kala* Oleh karena itulah terdapat peraturan-peraturan 

yang melarang seseorang untuk menggali tanah yang di 

dalamnya terdapat benda-benda purbakala tanpa izin 
pejabat yang berwenang. Juga peraturan-peraturan yang 
mewajibkan seseorang untuk melaporkan pada pemerintah 
bila dia secara kebetulan menemukan benda-benda purba

kala, Sebagai imbalan atas ini seraua pihak pemerintah- 
pun juga memberikan rangsangan berupa hak-hak yang 

akan diperoleh bila seseorang benar-benar mematuhi 

apa yang diwajibkan pemerintah,
Semua upaya ini pada pokoknya dimaksudkan untuk me- 
ngumpulkan kembali peninggalan sejarah dan purbakala 

yang masih tersebar dan tersimpan di seluruh pelosok 
tanah air;

d. ternyata rasa memiliki terhadap peninggalan sejarah 

dan purbakala belum benar-benar tertanam dalam diri 

bangsa Indonesia, Pernyataan ini diperkuat dengan ma
sih banyaknya masalah-masalah yang timbul karena per
buatan manusia, baik itu yang disengaja atau tidak* 
Untuk itulah maka pihak pemerintah berupaya baik de
ngan cara represif maupun cara preventif. Hal ini di

maksudkan aupaya peninggalan sejarah dan purbakala; itu 
tetap awet, dapat bertahan lebih lama, dan dapat dija- 
kan bukti bahwa pada abad-abad yang lalupun nenek mo- 
yang kita sudah dapat membuat karya-karya yang begitu

%

indah dan menarik. Sekaligus juga dari karya-karya
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mereka dapat kita tarik auatu kesimpulan bahwa kehi

dupan mereka sehari-hari sudah mencerminkan kehidupan 
yang berpancasila. Hal-hal seperti inilah bila benar- 

benar dihayati oleh bangsa Indonesia maka Becara ti
dak langsung akan menumbuhkan semangat untuk hidup 

dan berperilaku yang lebih baik dan sesuai dengan ji- 
wa dari pancasila.

2. Saran

a. agar rasa sayang terhadap peninggalan sejarah dan pur
bakala dapat lebih mantap tertanam dalam diri bangsa 
Indonesia maka perlu ditingkatkan \pengetahuan seseo
rang tentang peninggalan sejarah dan purbakala; baik 

i'tiF~meialui pendidikan formal (di sekolah-sekolah) mau- 
pun informal (melalui TV, radio, pemutaran alide di. 
daerah-daerah, dan lain sebagainya). Dapat juga diada- 

kan semacara sayembara mengenai pengetahuan tentang pe

ninggalan sejarah dan purbakala yang dapat ditinjau 
dari berbagai macam segi. Dengan demikian hal ini di- 
makBudkan untuk lebih merangsang seseorang dalam menge- 
tahui dan mendelami hal-hal yang berkaitan dengan'ben
da-benda purbakala;

b. agar peraturan-peraturan yang ada dalam Monumenten Or- 

donnantie Stb. 238-1931 dapat berjalan efektif dan ju
ga karena ternyata sampai saat ini belum ada peraturan 

pelaksanaannya, maka perlu secepatnya dibuat peraturan
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pelaksanaan Monumenten Ordonnantie tersebut*
Bila mungkin juga dan memang sudah seharusnya perlu 
dibuat undang-undang yang baru untuk mengganti undang- 
undang yang sudah lama yang sudah tidak sesuai lagi 

dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat 
kini;

agar maksud pemerintah untuk mengumpulkan kembali pe

ninggalan sejarah dan purbakala dapat segera tercapai 
bila perlu pemerintah dapat mengganti macam dari hadi- 
ah-hadiah yang lazimnya diberikan dengan hadiah-hadiah 
yang lebih sesuai dengan selera masyarakat pada daerah 
tertentu. Tetapi pemberian hadiah ini tetap disesuei- 
kan dengan apa yang mereka ternukan dan disesuaikan ju

ga dengan keuangan pemerintah daerah seteinpat; 

pengetahuan akan peninggalan sejarah dan purbakala bi

la perlu dapat diberikan sedini mungkin pada anak-anak 

sehingga dengan menanamkan pengertian ini sejak kecil 
diharapkan kelak dia akan menjadi pribadi-pribadl yang 
mau memahami dan menghayati akan arti penting peningr- 
galan nenek moyangnya sendiri. Dengan demikian pada

*

akhimya akan terdapatlah generasi-generasi yang dapat 
bertanggung-jawab terhadap apa yang diwariskan oleh 
generasi sebelumnya.

Dilain pihak perlu juga ditingkatkan perlindungan dan 
pengawasan terhadap benda-benda purbakala yang sudah
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ditemukan, sehingga bila perlindungan dan pengawasan 

itu diperketat keraungkinan seseorang untuk merusak 

peninggalan sejarah dan purbakala itu juga makin ke- 

cil dan pada akhirnya diharapkan tidak ada sama sekali.
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