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Perubahan sistem pemerintahan sentralistik menjadi sistem desentralistik 

sebagaimana dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah No.32 tahun 2004 

membawa konsekuensi terjadinya perubahan terhadap pengelolaan warisan budaya 

bangsa. Perubahan sistem pemerintahan tersebut menempatkan peran pemerintah 

yang semula merupakan operator tunggal dalam pelestarian warisan budaya, 

selanjutnya menjadi fasilitator, dinamisator, dan koordinator dalam pengelolaan 

warisan budaya, yaitu dalam pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar 

budaya.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja potensi cagar budaya 

yang terdapat di Kota Tanjungpinang dan untuk mengetahui peran pemerintah, 

berupa bentuk kegiatan maupun kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan, yaitu pelindungan, 

pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Berdasarkan pemaparan tersebut 

peneliti berusaha merumuskan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran 

pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan fenomena sosial tanpa ada 

perbandingan dan menjawab hipotesa.  

Hasil penelitian adalah sudah cukup baik, namun belum maksimal peran yang 

dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang dalam 

mengelola, yaitu melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya 

secara sederhana, adanya juru pelihara di lokasi cagar budaya, mengadakan 

sosialisasi cagar budaya, dan menfaatkan cagar budaya sebagai media pendidikan 

untuk para siswa. Namun secara kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan cagar 

budaya perlu dilakukan kejelasan seperti revisi perda yang sudah tidak relevan  lagi 

digunakan saat ini, dan kebijakan untuk mengatur tim ahli cagar budaya untuk Kota 

Tanjungpinang.  

Saran dari penelitian ini adalah pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten 

dan tenaga ahli cagar budaya yang ada khususnya dibidang kebudayaan, 

meningkatkan anggaran untuk pengelolaan cagar budaya, penataan dan 

pengembangan kelembagaan secara efekti dan efesien. 
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Changes in the government system as centralized to a decentralized system in 

the Local Government Act 32 of 2004 brought changes to the management of the 

consequences of the nation's cultural heritage. Changes in the governance system puts 

the government's role which was originally a single operator in the preservation of 

cultural heritage, then becoming a facilitator, motivator, and coordinator in the 

management of cultural heritage, namely the protection, development and utilization 

of cultural heritage.  

The purpose of this study was to determine the role of government, a form of 

activities and policies implemented by the Department of Education and Culture 

Tanjungpinang in management, namely protection, development and utilization of 

cultural heritage. Based on the exposure of researchers trying to formulate a research 

problem is how the management role performed by the Department of Education and 

Culture Tanjungpinang. The research method used is descriptive qualitative research 

is research that describes social phenomena without comparison and answer 

hypotheses.  

The result of the research is already quite good, but not maximized the role 

performed by the Department of Education and Culture Tanjungpinang in managing, 

protecting, developing and utilizing a simple cultural heritage, in the presence of 

interpreters maintain a cultural heritage site, the socialization of cultural heritage, and 

utilize reserves culture as a medium of education for the students. But the policy 

regarding the management of cultural heritage needs to be clarity as revised 

regulations that are no longer relevant in use today, and policies to manage a team of 

heritage experts to Tanjungpinang.  

Suggestions from this study is that the government, especially the Department 

of Education and Culture is to increase the capacity of human resources who are 

competent and expert cultural heritage, especially in the field of culture, increasing 

the budget for cultural heritage management, structuring and development of 

institutional effectiveness and efficient manner. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia sangat menjamin kemajuan, pengembangan dan 

pemeliharaan kebudayaan daerah yang menjadi kekayaan kebudayaan nasional, hal 

ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 dinyatakan 

bahwa, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia 

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan 

nilai-nilai budayanya Koentjaraningrat memberikan definisi kebudayaan merupakan 

sebagai sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 

1990: 180).  

Menurut J.J. Hoeningman kebudayaan memiliki 3 wujud, yaitu : gagasan 

(wujud real), aktifitas (wujudnya tindakan), dan arftefak (wujudnya karya). Salah satu 

wujud kebudayaan yang berupa artefak adalah cagar budaya, cagar budaya 

merupakan kekayaan warisan budaya bangsa. Cagar budaya memiliki arti penting 

untuk ilmu pengetahuan, pengembangan sejarah, kebudayaan,  sebagai pembentuk 

jati diri bangsa, pembentuk persatuan dan kesatuan bangsa, releksi sebagai kebesaran 

masa lampau, kekuatan dan sarana untuk memperkokoh rasa cinta tanah air (rasa 

nasionalisme) dan jati diri bangsa. 

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki cagar budaya yang cukup 

menarik untuk dilihat adalah cagar budaya yang terdapat di Kota Tanjungpinang. 

Dahulunya Tanjungpinang merupakan pusat Kesultanan Melayu Johor-Pahang-Riau 

tahun 1722-1784 (Tuhfat An-Nafis, Raja Ali Haji, Malaysia Publication Ltd, hal 

187). Kota Tanjungpinang banyak memiliki benda, bangunan dan struktur cagar 

budaya, seperti Cagar Budaya yang terdapat di Pulau Penyengat, Kawasan 

Senggarang, dan yang terdapat di pusat Kota Tanjungpinag (kawasan kota lama).  

Hal tersebut tentunya dalam melaksanakan pembangunan Kota 

Tanjungpinang diharapkan untuk dapat memperdayakan potensi cagar budaya yang 

dimiliki dengan mengelola dengan baik agar tetap lestari keberadaannya dan dapat 

dimanfaatkan. Sehingga generasi penerus dapat mengetahui kejayaan masa lalu yang 

pernah terukir di Kota Tanjungpinang ini serta dapat dimanfaatkan juga untuk sarana 

pendidikan, sejarah  dan serta dapat berdampak pada bidang ekonomi, yaitu menjadi 

objek pariwisata budaya. 

 Dalam hal ini, peran pemerintah Kota Tanjungpinang diharapkan mampu 

mengkoordinir dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Tanjungpinang dalam pengelolaan cagar budaya yang ada agar tetap lestari melalui 

upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya untuk memperkokoh jati 

diri bangsa dan kebanggaan nasional, pembentuk persatuan dan kesatuan bangsa, 

menjadi ketahanan budaya dan dapat mengingkatkan nilai penting yang ada di benda 

cagar budaya tersebut. Oleh karen itu penulis mengangkat judul “peran pemerintah 

Kota Tanjungpinang Dalam Pengelolaan Kebudayaan” (Studi Pada Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja potensi cagar budaya yang ada di Kota Tanjungpinang ? 



2. Bagaimana peran pemerintah kota Tanjungpinang (dinas pendidikan dan 

kebudayaan) dalam pengelolaan kebudayaan khususnya yang berwujud artefak, 

yaitu cagar budaya? 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.  

 

1. Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, Penelitian 

deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

sejumlah variable-variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang 

sedang diteliti. 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Tanjungpinang. 

3. Jenis Data :Data primer dan Data Sekunder 

4. Informan 

  Penelititan ini menggunakan teknik purposive sampling, Adapun yang 

menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a.)  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

b.)  Kepala Bidang  Kebudayaan; 

c.)  Tokoh Masyarakat ;  

d.)  Juru Pelihara Cagar Budaya; 

e.)  Penjaga Museum. 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data: Observasi (pengamatan); 

Interview (wawancara); Dokumen; 

 

D. Teknik Analisa Data Reduksi data; Penyajian Data; Penarikan kesimpulan;  

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Peran 

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran 

ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 

di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854). Menurut Veitzhal Rivai (2003:148), 

Peran dapat diartikan sebagai prilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang 

dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap 

pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berprilaku. Pemimpin 

didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan 

bagaimana penanggungan peran berprilaku. Fakta bahwa organisasi 

mengidentifikasikan pekerjaan yang harus dilakukan dan prilaku peran yang 

diinginkan berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan 

megenai peran penting dalam mengatur prilaku bawahan. 



Sedangkan peranan menurut Soerjono Soekanto, (2002: 243) adalah 

merupakan aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak 

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. 

Menurut kamus sosiologi (193:440) Peranan adalah aspek dinamis 

kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban, prilaku actual dari 

pemegang kedudukan, bagian dari aktifitas yang dimainkan seseorang. Tingkah laku 

seseorang yang memainkan suatu kedudukan tertentu itulah yang disebut sebagai 

peranan sosial (Koentjaraningrat, 1990:136).  

Berdasarkan beberapa konsep di atas dapat disimpulkan bahwa peran 

merupakan seperangkat kegiatan atau serangkaian perbuatan yang diharapkan 

dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang atau lembaga 

karena kedudukannya dalam suatu masyarakat. 

B. Otonomi Daerah 

     Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992), otonomi adalah pola 

pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota 

berdasarkan asas desentralisasi. Menurut Riwu Kaho (2007:30), Otonomi daerah 

adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, 

mengendalikan dan mengembangkan urusan daerahnya dengan menghormati 

peraturan perundangan yang berlaku.  

      Menurut Hanif Nurcholis (2007:30) Otonomi daerah adalah hak penduduk 

yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan 

mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan 

yang berlaku  

       Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Otonomi daerah 

merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik 

kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan 

mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing 

dan mengacu kepada kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya. 

Adapun tujuan dari otonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

pelayanan umum, dan daya saing daerah.   

C. Konsep Pengelolaan 

       Istilah pengelolaan dalam bahasa Inggris adalah management. Selain berarti 

pengelolaan, management juga dapat berarti kepemimpinan, ketatalaksanaan, 

kepengurusan, pembinaan, penguasaan. Oleh karena itu, penulis menggunakan istilah 

kepengurusan dan penguasaan untuk membahas konsep pengelolaan pada penelitian 

ini. Berdasarakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengelolaan adalah proses, cara, 

perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan 

tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan 

organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam 

pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.  

      Kegiatan pengelolaan sangatlah diperlukan dalam berbagai bidang di 

kehidupan ini. Kegiatan pengelolaan juga telah dilakukan baik oleh personal maupun 

kelompok. Menurut George dan Leslie (2005:1) menyatakan, Manajemen adalah 

suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan dari 

suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasi atau maksud-maksud yang 



nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah managing -

pengelolaan-, sedang pelaksananya disebut manajer atau pengelola. 

       Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 

tentang cagar budaya bab 1 ketentuan umum ayat 1 nomor 21, pengelolaan berarti 

upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya 

melalui kebijkan pengaturan perencanan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk 

sebesar-besarnya kesejahtraan rakyat. Berdasarkan  Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2010, pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang 

meliputi pengkajian, perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan 

di bidang kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum. 

 Pada pengelolaan cagar budaya agar tetap lestari terdapat 3 upaya yang dapat 

dilakukan pemerintah daerah sebagai daerah yang otonom, yaitu: 

1. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, 

kehancuran, dan kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, 

zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. 

2. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar 

budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi 

secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.  

3. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-

besarnya kesejahtraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. 

(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010,  BAB I Ketentuan Umum pasal 1 

ayat 23, 29, 33) 

       Berdasarkan definisi ahli di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa 

pengelolaan adalah suatu proses terhadap upaya perlindungan, pengembangan dan 

pemanfaatan cagar budaya.   

D. Cagar Budaya 

Menurut Pasal 1 Bab I ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2010 tentang Cagar Budaya mengandung beberapa pengertian tentang cagar budaya, 

yaitu: 

a.) Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda 

cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar  

budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu 

dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, 

ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses 

penetapan. 

b.) Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, 

baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau 

bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan 

kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. 

c.) Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda 

alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang 

berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. 

d.) Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua 

Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau 

memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 

Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Daerah adalah untuk memperlambat hilangnya warisan budaya dari wilayah 

Indonesia. Presepsi bahwa cagar budaya memiliki nilai ekonomi yang 

menguntungkan apabila diperjual belikan, secara bertahap dapat digantikan dengan 



pemanfaatan bersifat berkelanjutan agar dapat dinikmati kehadirannya oleh generasi 

mendatang. Peran Pemerintah Daerah menjadi tantangan yang patut dipertimbangkan 

untuk mencapai maksud ini. Hanya melalui pendekatan pengelolaan yang bersifat 

menyeluruh (holistik) harapan rakyat yang dirumuskan menjadi undang-undang, 

peraturan pemerintah, peraturan mentri dan peraturan daerah dapat direalisasikan oleh 

semua pemangku kepentingan. Masyarakat daerah mampu menjadi garda terdepan 

menjaga kekayaan budaya miliknya sebagai kekayaan bangsa yang dibanggakan oleh 

generasi mendatang. 

E. Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam 

Mengelola cagar Budaya. 

Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 semangat otonomi 

daerah dalam pengelolaan cagar budaya agar tetap lestari, yaitu sebagai berikut: 

a.) Mekanisme register nasional cagar budaya, mulai dari tahap pendaftaran, 

pengkajian, dan penetapan warisan budaya yang berwujud untuk ditetapkan 

sebagai cagar budaya atau tidak. 

b.) Pola hubungan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam 

menyampaikan hasil penetapan cagar budaya termasuk dalam hal 

penghapusan cagar budaya. 

c.) Pengelolaan register nasional cagar budaya. 

d.) Pemeringkatan status cagar budaya, dalam kaitannya dengan kriteria, 

intervensi penanganan, dan pengelolaan suatu cagar budaya di masing-

masing tingkatan wilayah kewenangan. 

e.)  Sistem zonasi dalam pelindungan cagar budaya sesuai dengan tingkatan 

kewenangannya. 

f.) Melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari tahap pendaftaran, 

pengkajian, dan penetapan cagar budaya baik sebagai kelompok pendaftar 

maupun sebagai tim ahli cagar budaya. Disamping itu, masyarakat juga 

terlibat dalam kegiatan pelestarian secara aktif yaitu pelindungan, 

pemanfaatan, dan pengembangan, maupun pengawasan cagar budaya. 

g.) Masyarakat dapat memiliki dan menguasai cagar budaya. 

h.) Warisan budaya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak baik 

sebagai identitas, penguatan jati diri, dan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Bab 

VIII pasal 95 tugas pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan cagar 

budaya melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, adalah sebagi berikut 

: 

1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan 

pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. 

2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya 

mempunyai tugas: 

a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan 

kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam 

pengelolaan bagar Budaya; 

b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin 

terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya; 

c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya; 

d. menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat; 

e. menyelenggarakan promosi bagar budaya; 



f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi 

cagar budaya;  

g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk 

benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan 

sebagai cagar budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang 

mengalami bencana; 

h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian 

warisan budaya; dan 

i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya. 

Adapun yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dalam pengelolaan cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 

adalah sebagai berikut : 

a. menetapkan etika pelestarian cagar budaya; 

b. mengoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan 

wilayah; 

c. menghimpun data cagar budaya; 

d. menetapkan peringkat cagar budaya; 

e. menetapkan dan mencabut status cagar budaya; 

f. membuat peraturan pengelolaan cagar budaya; 

g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian cagar budaya; 

h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; 

i. mengelola kawasan cagar budaya; 

j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, 

penelitian, dan museum; 

k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan; 

l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan 

pelestarian cagar budaya; 

m. memindahkan dan/atau menyimpan cagar budaya untuk kepentingan 

pengamanan; 

n. melakukan pengelompokan cagar budaya berdasarkan kepentingannya 

menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat 

kabupaten/kota; 

o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan 

p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang 

dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya cagar budaya, baik 

seluruh maupun bagian-bagiannya. 

F. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah 

Menurut Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang, Nomor 8 Tahun 2010 

tentang pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum bab III 

pasal 5, pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab di bidang 

kepurbakalaan, yaitu : 

1.) pendataan, pencatatan dan pendokumentasian terhadap tinggalan budaya 

yang tersebar di Daerah dan atau yang dikuasai masyarakat; 

2.) penyelamatan terhadap penemuan tinggalan budaya yang masih terkubur 

di dalam tanah; 

3.) pengkajian ulang terhadap penemuan tinggalan budaya; 

4.) pengaturan pemanfaatan untuk kepentingan, agama, sosial, budaya, 

pendidikan dan pariwisata. 



Pada pasal 6, dijelaskan bahwa dinas memiliki kewajiban dalam hal kepurbakalaan 

(benda cagar budaya), yaitu : 

a. melakukan upaya pelestarian, pemeliharaan, perlindungan dan 

pemanfaatan atas tinggalan budaya, situs dan lingkungannya; 

b. melakukan sosialisasi kepurbakalaan sesuai dengan standar teknis 

arkeologis kepada masyarakat luas secara sistematis dan terarah. 

Berdasarkan Uraian Tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam 

pengelolaan benda cagar budaya penulis membuat suatu penarikan kesimpulan bahwa 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki beberapa wewenang yang sama 

dalam pengelolaan cagar budaya seperti dalam mewujudkan, menumbuhkan, 

mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan 

kewajiban masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya. 

G. Kerangka Berfikir  

Adapun yang menjadi kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAGAN 1 

Kerangka Berfikir Penelitian 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber : Olahan data peneliti tahun 2014 

 

 

 

 

Peran Pemerintah 

Otonomi daerah 

Cagar Budaya Kota 

Tanjungpinang/Potensi cagar budaya 

Kewenangan pemerintah daerah 

Peran pemerintah kota tanjungpinang dalam pengelolaan 

kebudayaan yang berwujud artefak, cagar budaya. Melindungi, 

Mengembangkan dan Memanfaatkan cagar budaya. 

Analisa 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Potensi Cagar Budaya Yang Terdapat Di Kota Tanjungpinang  
 Kota Tanjungpinang memiliki 64 cagar budaya, baik yang berupa benda, 

situs, bangunan dan kawasan cagar budaya yang tersebar di seluruh wilayah Kota 

Tanjungpinang, di kecamatan Bukit bestari terdapat 1 cagar budaya, di kecamatan 

Tanjungpinang Kota terdapat 53 cagar budaya, di kecamatan Tanjungpinang 

Timur terdapat 7 cagar budaya, di kecamatan Tanjungpinang Barat 3 cagar 

budaya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tanjungpinang kaya akan potensi cagar 

budaya yang harus dikelola dengan baik agar tetap lestari baik dari pelindungan, 

pengembangan dan pemanfaatannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. 

 

B. Peran dinas  pendidikan dan kebudayaan  dalam melindungi cagar 

budaya  

1. pemerintah kota Tanjungpinang melalui dinas Kebudayaan dan pariwisata 

meletakkan plank nama untuk benda-benca cagar budaya yang tidak 

bergerak baik monument hidup dan monument mati, contohnya di SD-

SMP Bintan, Vihara darma sasana, tugu proklamasi di jalan merdeka, 

gereje GPIB dan situs Istana kota rebah. (dapat dilihat pada daftar 

lampiran dokumentasi). 

2. dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum. 
didirikan tempat persinggahan  pengunjung di area cagar budaya dengan 

memperhatikan kelestarian cagar budaya yang ada seperti, pendopoh di 

kompleks makam belanda yang berada di kamboja, di situs istana kota 

rebah di senggarang dan di kawasan mesjid penyengat dan sekitarnya. 

(dapat dilihat pada daftar lampiran) 

3. Adanya juru peliharan di setiap cagar budaya yang tidak dikelola oleh 

masyarakat sebanyak 15 orang, seperti kota rebah, situs istana kota piring, 

kawasan cagar budaya pulau penyengat dan beberapa makam penting. 

BPCB batu sangkar memberi bantuan untuk biaya juru pelihara sebanyak 

8 orang. 

4. Melakukan inventarisasi cagar budaya yang terdapat di Kota 

Tanjungpinang, daftar cagar budayanya dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 

diatas. Hal ini sudah sesuai dengan wewenang pemerintah daerah dalam 

otonomi daerah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 pasal 96 ayat 1 

c, menghimpun data cagar budaya. 

5. Melakukan control terhadap informasi dari masyarakat tentang perusakan 

kawasan atau lokasi cagar budaya. Menampung informasi tersebut dinas 

telah melakukan tugasnya dalam melakukan penyidikan kasus 

pelanggaran hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2010.  

6. Mengadakan alat-alat kebersihan untuk lokasi cagar budaya yang 

memiliki Juru pelihara, seperti meletakkan tong sampah di lokasi 

kawasan cagar budaya.  

7. Melakukan perbaikan-perbaikan ringan sesuai dengan kondisi keuangan 

yang ada. Namun, jika kondisi cagar budaya rusak berat, akan dilaporkan 



ke pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk mendapat perlindungan 

lebih lanjut. 

 

C. Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mengembangkan Cagar 

Budaya. 
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan sosialisasi akan arti 

Mengembangkan dalam hal informasi penting dari cagar budaya kepada 

dinas-dinas terkait seperi imigrasi, bea cukai, kepolisian agar sama-sama 

dapat menjaga benda cagar budaya dari „oknum‟ yang akan mencuri 

maupun memusnahkan cagar budaya dan juga kepada masyarakat.  

2. Pengembangan cagar budaya dalam hal potensi nilai yang dilakukan 

dinas pendidikan dan kebudayaan hanya sebatas melindungi cagar budaya 

secara fisik, seperti yang peneliti tulis dibagian peran dinas dalam 

melindungi cagar budaya. Namun pengembangan secara kebijakan belum 

ada dikarenakan belum adanya peraturan daerah terbaru yang mengatur 

tentang cagar budaya itu sendiri, dalam hal ini juga dinas pendidikan dan 

kebudayaan belum melakukan tugas dan wewenangnya dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2010 pasal 95 ayat 2 b yang berbunyi: 

mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin 

terlindungnya dan termanfaatnya cagar budaya. 

3. Pengembangan cagar budaya dalam  hal promosi cagar budaya tidak 

dilakukan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan karena merupakan tugas 

dan fungsi dari dinas pariwisata dan ekonomi kreatif . 

 

D.   Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Memanfaatkan Cagar 

Budaya  
1. Untuk pendidikan. Membuat surat kesekolah-sekolah SMP dan SMA se- 

Kota Tanjungpinang yang ditujukan kepada guru-guru sejarah untuk 

membawa studi lapangan siswa mengunjungi cagar budaya yang ada dan 

berkunjung ke museum dari murid SD-SMA. 

2.  Untuk kebudayaan. Dilakukan dengan menjaga dan memelihara cagar-

cagar budaya yang ada dengan menempatkan juru pelihara, agar cagar 

budaya terpelihara, dan nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya 

tetap dapat diketahui dimasa yang akan datang sebagai warisan budaya 

sebagai penguat jati diri. Pemanfaatan dalam hal kebudayaan ini 

seharusnya disejalankan dengan tugas pemerintah dalam hal 

mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin 

terlindungnya dan termanfaatnya cagar budaya (Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2010, pasal 95 ayat 2b).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Pada Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran 

Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pengelolaan Kebudayaan (Studi Kasus Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang). Dalam Bab ini akan dikemukakan 

beberapa kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang 

Dalam Pengelolaan Kebudayaan (Studi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Tanjungpinang), maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kota Tanjungpinang memiliki 64 cagar budaya, baik yang berupa benda, 

situs, bangunan dan kawasan cagar budaya yang tersebar di seluruh 

wilayah Kota Tanjungpinang, di kecamatan Bukit bestari terdapat 1 cagar 

budaya, di kecamatan Tanjungpinang Kota terdapat 53 cagar budaya, di 

kecamatan Tanjungpinang Timur terdapat 7 cagar budaya, di kecamatan 

Tanjungpinang Barat 3 cagar budaya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota 

Tanjungpinang kaya akan potensi cagar budaya yang harus dikelola dengan 

baik agar tetap lestari baik dari pelindungan, pengembangan dan 

pemanfaatannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. 

2. Dinas Pendidikan  dan Kebudayaan telah melakukan peran sebagai 

fasilisator untuk pengelolaan cagar budaya baik secara melindungi, 

mengembangkan dan menfaatkan tetapi belum maksimal dikarenakan 

belum adanya turunan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang 

cagar budaya, seperti Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Mentri. 

Sehingga pemerintah daerah tidak dapat membuat peraturan daerah tentang 

cagar budaya. Adapun  upaya-upaya yang telah dilakukan dinas pendidikan 

dan kebudayaan Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan cagar budaya 

adalah telah menginventarisasikan daftar-daftar cagar budaya yang terdapat 

di wilayah Kota Tanjungpinang, menempatkan juru pelihara di lokasi cagar 

budaya yang sudah tidak digunakan seperti ketika dibangun (monument 

mati), Melakukan control terhadap informasi dari masyarakat tentang 

perusakan kawasan atau lokasi cagar budaya, Melakukan sosialisasi cagar 

budaya, membuat surat untuk sekolah SMP-SMA agar mengunjungi cagar 

budaya dan museum Kota Tanjungpinang. 

 

B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dari aparatur pemerintahan 

daerah dibidang kebudayaan yang lebih professional dan berkompoten 

sesuai bidangnya agar dapat melakukan tugasnya dengan maksimal. 

2. Diperlukan adanya peningkatan anggaran dalam pengelolaan cagar budaya 

itu sendiri.  

3. Diperlukan perhatian khusus dari pemerintah, khususnya walikota dalam 

hal membuat peraturan tentang cagar budaya itu sendiri dengan menaikkan 

kedudukan kebudayan dibagian tengah kebijakan agar dapat  terwujudnya 



Kota Tanjungpinang sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Industri 

Pariwisata serta Pusat Budaya Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang 

Agamis Sejahtera Lahir dan Bathin pada tahun 2020, sesuai dengan visi 

Kota Tanjungpinang. 

4. Diperlukannya Tim Ahli cagar budaya di Kota Tanjungpinang, karena 

memiliki Potensi cagar budaya yang perlu untuk diperhatikan secara serius 

oleh Pemerintah daerah Kota Tanjungpinang, hal itu juga sesuai dengan 

mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. 

5. Pemerintah sebagai pelayanan publik harus meningkatkan sosialisasi 

kesekolah-sekolah akan pentingnya nilai yang terkandung dalam cagar 

budaya yang perlu dan kepadaketahui seluruh lapisan masyarakat, agar 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melindungi, 

mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya dengan benar. 
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