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ABSTRAK 

 

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TERHADAP 

PELESTARIAN SITUS ISTANA KOTA PIRING 

( Studi terhadap Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang nomor 8 tahun 2010 

Tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional,dan 

Museum ) 

 

 Istana Kota Piring termasuk kawasan cagar budaya  di Kota Tanjungpinang 

yang sudah diusulkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya ( BPCB ) , ini merupakan  

situs kerajaan yang masih memiliki artefak bangunan arsitektural dan makam. Di sisi 

lain keberadaannya berdampingan dengan pemukiman penduduk yang semakin 

bertambah sehingga  memerlukan penanganan yang serius agar dapat dilestarikan 

serta mengembangkan kepariwisataan pada masa kemudian. Adanya nilai lebih itu 

menjadikan Pemerintah Kota berkeinginan untuk  memanfaatkan benda cagar budaya 

tersebut menjadi salah satu daya tarik wisata Kota Tanjungpinang karena memiliki 

sejarah melayu. saat ini Kota Tanjungpinang sudah memiliki perda yang mengatur 

tentang kepurbakalaan, namun turunan dari perda tersebut ( Peraturan Walikota / 

Surat Keputusan ) masih belum dimiliki oleh Pemerintah  Kota Tanjungpinang.  

Sehubungan dengan itu, maka dapat dikemukakan pertanyaan penelitian 

(Research Question) adalah  Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang  Nomor  8 Tahun 2010 tentang  Tentang Pengelolaan 

Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional,dan Museum di Situs Istana Kota 

Piring?  

 Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut maka dilakukan suatu 

tahapan analisis kualitatif  yang terdiri dari analisis ukuran dan tujuan kebijakan, 

analisa sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam 

melaksanakan perda tersebut, analisa karakter dari staf pelaksana kebijakan, analisa 

komunikasi antar instansi yang berkepentingan, analisa lingkungan ekonomi, dan 

politik masyarakat yang bermukim di Situ Istana Kota Piring.  

 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2010 belum terlaksana 

dengan baik dikarenakan beberapa faktor yaitu, pada Peraturan Daerah tersebut tidak 

dijelaskan cagar budaya mana saja yang harus dilindungi, sumber daya yang tidak 

memadai, tidak terjalinnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

dengan Instansi lain, Tidak dibuatnya Peraturan walikota mengenai pelestarian Istana 

Kota Piring sebagai bentuk dukungan politik. beberapa upaya pelestarian yang telah 

dilakukan oleh Pemerintah kota Tanjungpinang ialah pemasangan plang informasi 

benda cagar budaya dan membuat atap makam yang dilakukan beberapa tahun lalu 

namun kondisinya sekarang tampak kumuh dan tidak terawat. 

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pelestarian, Cagar Budaya 



ABSTRACT 

 

CITY GOVERNMENT POLICY TANJUNGPINANG FOR CULTURE 

HERITAGE PRESERVATION KOTAPIRING PALACE                                

(Studies of local regulation Number 8, 2010 Concerning Management of 

Archaeological, Historical, Traditional Values, and Museum) 

 

 Kota piring Palace is included as a nature preserve in Tanjung Pinang city 

that has been proposed to BPCB. It is an empire archeological site that still has 

architetural building and grave. Besides, this palace is located side by side with the 

citizens’ settlement that increases more so that it needs a serious handling in order to 

preserve and develop the tourism later on. Because of those excellents, the goverment 

intends to use those nature preserve things as a power of attraction of Tanjungpinag 

tourism becuase of having Malay history. Nowadays, Tanjungpinang has already had 

territory regulation that regulates about archaelogical but the copy of that territory 

regulation (Mayor Regulation / Decision Letter ) has not still been had by 

Tanjungpinang goverment yet.  
 

Referring to those issues, it can be stated a research question as follow, “How 

is the implementation of teerritory regulation of Tanjungpinang city Number 8, 2010 

about the management of archaelogical, histrorical, traditional value, and museum in 

archeological site of Kota Piring Palace?” 
 

To answer that research question so that a research has been done in the form 

of qualitative analysis that consists of measurement analysis and the purpose of 

policy, resources analysis  that Tanjungpinang city has in implementing that territory 

regulation, character of  policy’s implementer analysis, communication analysis 

among  the related institute, economic environment, social, and politic analysis  of 

society who live around Kota Piring Palace. 

Tanjungpinang city territory regulation Number 8, 2010 2010 about the 

management of archaeological, historical, traditional values and museums has not been 

run well yet well due to several factors: the local regulation is not described cultural 
heritage which must be protected, inadequate resources, not establishment of coordination 
between the Department of Education and Culture with other Agencies, Not made 
regulations regarding the preservation of the mayor of the City Palace Plate as a form of 

political support. Some of the conservation efforts that have been done by the 

goverment of Tanjungpinang city are installing the information gate of nature 

preserve things and building roof for the graves that were done several years  ago 

but the condition seems dirty and unwell.  

Keywords: Implementation, Wildlife, Cultural Heritage 

 



BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kota Tanjungpinang merupakan kota tua yang memiliki banyak peninggalan 

budaya baik yang sudah ditetapkan menjadi Cagar Budaya Nasional maupun yang 

masih berupa situs-situs yang sudah diusulkan untuk menjadi cagar budaya. Kota 

Tanjungpinang pada bulan Agustus 2001 resmi ditetapkan menjadi kota otonom 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 ini dikenal dengan Kota 

Gurindam yang meninggikan marwah budaya. 

 Salah satu situs peninggalan sejarah yang ada di Kota Tanjungpinang adalah 

Istana Kota Piring  yang terdapat di Pulau Biram Dewa (Malam Dewa, Malim Dewa) 

atau Niram Dewa sebagaimana masyarakat sekitar menyebutnya, Istana ini konon 

dibangun pada tahun 1722-1784 oleh Yang Dipertuan Muda Riau IV, Raja Haji 

Fisabilillah, Biram Dewa adalaha Gajah Putih (Tanjungpinang Pos, 25 Februari 

2014). 

 Pulau Biram Dewa sendiri luasnya  3,5 ha merupakan pulau terbesar di hulu 

Sungai Galang Tg Pinang. Dulunya dilokasi ini terdapat  pusat pemerintahan 

Kesultanan Melayu Johor-Pahang-Riau era pemerintahan Yang Dipertuan Muda 

(perdana menteri) Daeng Marewa (1722-1728), Daeng Celak (1728-1745), Daeng 

Kamboja (1745-1777), dan Raja Haji (1777-1784). Di lokasi ini sekarang hanya 

tinggal makam Daeng Marewa, Daeng Celak dan makam Tun Abbas (Tun bendahara 



Johor) dan beberapa makam keluarga atau pengikut mereka. Selain makam ada juga 

ditemukan pecahan batuan yang dimanfaatkan penduduk sekitar untuk pondasi rumah 

dan pagar yang sengaja disusun dan kemungkinan bongkahan batu itu adalah pondasi 

istana raja dulunya, lalu ada juga pecahan-pecahan keramik dan piring tua yang 

disimpan penduduk setempat  (Kompasnia, 27 Mei 2013). 

 Istana Kota Piring menyisakan sebagian dinding benteng dan bentukan yang 

diduga merupakan bagian pondasi dari bangunan-bangunan yang ada di komplek 

tersebut serta dua makam bercungkup (beratap), sumur pemandian Putri, dinding 

berdenah U yang dipercaya sebagai dok perahu Lancang Kuning. Sejak tahun 1995 di 

atas situs bersejarah ini telah berdiri 23 rumah tinggal keluarga pendatang dan terus 

bertambah sampai sekarang, 1 Surau, (www.rajaalihaji.com. 22 November 2013). 

 Beberapa pecahan batuan kemungkinan merupakan bagian pondasi bangunan 

Istana Kota Piring ditemukan telah dimanfaatkan untuk pondasi beberapa rumah 

tinggal atau disusun sebagai pagar halaman. Pecahan keramik berukuran sedang yang 

pada tahun 1994 mudah ditemukan berserakan di atas permukaan situs (Murtiyoso 

:1994 dalam www.rajaalihaji.com. 22 November 2013), namun sekarang pecahan 

keramik tersebut jarang ditemukan.  

 Pembangunan kawasan perumahan yang hanya berseberangan sungai 

dikhawatirkan juga akan berimbas pada kelestarian artefak Istana Kota Piring, selain 

itu maraknya pembangunan rumah warga seakan menjadi ancaman tersendiri 

terhadap kelestarian puing-puing peninggalan Istana Kota Piring. 

http://www.raja/
http://www.raja/


 Usaha penyelamatan dan upaya pelestarian terhadap arsitektur bangunan-

bangunan yang pernah ada sangat mendesak untuk dilakukan, sehingga bagian 

dinding benteng yang tersisa tidak menjadi lebih parah kondisinya, serta kesejarahan 

Istana Kota Piring di Pulau Biram Dewa dan kekhasan arsitektur bangunannya 

menjadi lebih dikenal.  

 Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian benda cagar budaya dan 

kepurbakalaan, Kota Tanjungpinang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2010 Tentang Pengelolaan  Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, 

dan Museum. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2010 

mengamanatkan supaya menjaga dan melestarikan situs-situs peninggalan sejarah 

yang ada di Kota Tanjungpinang, akan tetapi aturan yang telah dibuat itu seakan tidak 

berdampak signifikan terhadap pelestarian benda-benda bersejarah ini.  

 Permasalahannya bahwa nilai benda cagar budaya didasarkan pada 

karakteristik yang meencakup terbatas, tidak diperbaharui, tidak dapat dipindahkan, 

dan mudah rapuh sehingga perlu melakukan perlindungan, pemeliharaan, 

pengamanan, perawatan, pemugaran, dan sebagainya terhadap benda cagar budaya.  

 Situs Istana Kota Piring yang tidak terawat dengan baik sehingga puing-puing 

benda tinggalan sejarah tersebut terancam punah. Berdasarkan asumsi penulis, hal ini 

diarenakan kurangnya upaya pelestarian dan lemahnya pengawasan dinas terkait serta 

kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar terhadap pentingnya melestarikan 

benda-benda tinggalan sejarah. 



 Pemukiman penduduk yang makin padat mengkhawatirkan keberadaan dan 

kelestarian Situs Istana Kota Piring karena banyak rumah yang dibangun 

berdampingan dan bahkan ada yang berada di atas tapak situs. Seharusnya 

peninggalan sejarah budaya ini tidak terganggu dan tetap dipelihara keberadannya. 

Hal ini menjadi sangat menarik untuk dilakukan penelitian mendalam.  

B. Perumusan masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang diangkat pada 

penelitian ini adalah, Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, 

Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum terhadap pelestarian  Situs Istana 

Kota Piring? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional,dan Museum terhadap pelestarian  

Situs Istana Kota Piring? 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan referensi bagi semua pihak/kalangan yang memerlukannya 

sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna terutama bagi penulis dan pembaca 

lainnya guna menambah pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan 

lainnya.  



D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

 Penelitian mengenai Pelestarian Situs Istana Kota Piring ini merupakan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data yang berupa lisan dari Instansi pemerintah dan orang-orang yang diamati. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan 

Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang 

3. Jenis Data  

 Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini ialah: 

a. Jenis Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau 

informan tanpa perantara.  

b. Jenis Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini 

berupa dokumen-dokumen. 

4. Informan 

 Informan adalah beberapa orang yang dalam penelitian menjadi narasumber 

untuk memberikan data atau orang yang memberikan keterangan. Informan disini 

merupakan orang-orang yang benar-benar mengetahui segala macam informasi yang 

dibutuhkan oleh penulis.  



 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam proses 

pengumpulan datanya hanya berusaha mendapatkan informasi yang memenuhi 

kebutuhan dalam penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan 

purposive sampling, yaitu dipilih denngan pertimbangan dan tujuan tertentu. 

Tabel.1.1 

Jumlah Informan dalam Wawancara 

 

No Informan Jumlah 

1 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Tanjungpinang 

1 orang 

2 Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Tanjungpinang 

1 orang 

3 Anggota Satpol PP Kota Tanjungpinang 1 orang 

4 Tokoh Masyarakat Pulau Biram Dewa 1 orang 

5 Masyarakat Pulau Biram Dewa  5 orang 

 Jumlah 9 orang 

Sumber : Data Penelitian 2013 

 

5. Teknik pengumpulan data 

 Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti membahas permasalahan ini 

dengan  pendekatan kualitatif serta kajian yang bersifat deskriptif analisis. Artinya, 

data, fakta, dan informasi yang terkumpul dari wawancara mendalam (depth 

interview) terhadap stake holder 

6. Teknik Analisa Data 

 Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisa data kualitatif yaitu 

penulis menganalisa data-data yang didapat dari responden kemudian dituangkan 



dalam bentuk tulisan. Data tersebut dikembangkan dengan mengacu pada kerangka 

pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian, guna 

mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Kerangka Teoritis  

1. Ilmu Pemerintahan 

 Taliziduhu (2000:7) mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan dapat 

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja 

publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang 

diperintah akan jasa publik dan layanan publik, dalam hubungan pemerintahan. 

 Sedangkan  Menurut Ndraha (2011:7): 

 “Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari 

bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-

publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) 

pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”. 

 

 Berdasarkan beberapa teori diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa 

Ilmu Pemerintah ialah ilmu yang mempelajari bagaimana mengurus pemerintahan, 

memberikan layanan kepada publik serta menjalankan roda pemerintahan dengan 

efisien dan efektif. 

2. Pemerintahan Daerah 

Definisi pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut: 

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 



prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945”. 

 

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, 

maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan segala urusan-

urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah 

dan DPRD berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

3. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum 

Pasal 1 menjelaskan bahwa pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai 

tradisional dan museum yang selanjutnya disebut pengelolaan adalah serangkaian 

kegiatan yang meliputi pengkajian, perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan 

pemanfaatan di bidang kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum. 

 Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar 

budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan 

memanfaatkannya. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi 

fisik cagar budaya tetap lestari. Pelindungan adalah upaya mencegah dan 

menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara 

penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. 

Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-

besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya 

(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1) 



Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2010 pasal 4 menyebutkan bahwa Walikota 

memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan di bidang 

kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum. Guna kepentingan 

kepurbalaan maka dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa dinas berkewajiban : 

1. Melakukan upaya pelestarian, pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan 

atas tinggalan budaya, situs dan lingkungannya;  

2. Melakukan sosialisasi kepurbakalaan sesuai dengan standar teknis arkeologis 

kepada masyarakat luas secara sistematis dan terarah.  

Pelaksanaan kewajiban tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat 

setempat, para ahli dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Masyarakat sekitar 

situs cagar budaya yang dengan sengaja atau tidak sengaja menemukan atau memiliki 

benda cagar budaya wajib mendaftarkannya kepada dinas terkait guna dilakukan 

proses lebih lanjut (Pasal 7 Perda Kota Tanjungpinang nomor 8 tahun 2010) dan jika 

benda cagar budaya yang dimiliki masyarakat tersebut mengalami kerusakan atau 

hilang maka wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Pemerintah Daerah dalam 

jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diketahui hilang atau 

rusaknya benda cagar budaya tersebut (Pasal 9 ayat (1) Perda Kota Tanjungpinang 

nomor 8 tahun 2010). 

Tujuan utama dari peraturan daerah tersebut ialah melestarikan tinggalan 

budaya serta mengelola guna pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, sosial 

budaya, agama, serta pariwisata.  



Untuk pencapaian tujuan tersebut maka Walikota Tanjungpinang melalui 

dinas terkait berkewajiban: 

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, pendi- 

dikan dan pariwisata (Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 5) 

4. Pengertian Kebijakan Publik 

 Wayne persons berpendapat bahwa publik berarti aktifitas manusia yang 

dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, 

atau setidaknya oleh tindakan bersama (Wayne Persons:2006). 

William N. Dunn (1999) mengatakan bahwa,  

 “kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling 

berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang 

yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, 

kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-

lain”. 

 

5. Implementasi Kebijakan 

 Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berarti pelaksanan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan 

suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. 



 Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaiamana 

dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa: 

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 

kebijakan dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian 

implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang 

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang 

mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. 

 

Joko Widodo (2010:88) memberikan kesimpulan pengertian bahwa :  

“Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang 

termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh 

pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.  

 Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan 

tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut Wahab 

(2005:63) “implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat 

kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan 

(target group)”.  

6. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan  berdasarka   

beberapa teori 

 

1. Teori Merilee S Grindle (1980) 

 

 Merilee S grindle (1980) memberikan pandangannya tentang implementasi 

dengan mengatakan secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu 

kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak 

dari suatu kegiatan pemerintah (Merilee S Grindle, 1980 dalam Budi Winarno, 

2012:149). 



Implementasi kebijakan menurut Grindle adalah:  

a. Isi Kebijakan  

 Yaitu apa yang ada dalam kebijakan yang berpengaruh terhadap proses 

implementasi kebijakan. Isi kebijakan meliputi 6 variabel:  

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. 

2. Jenis manfaat yang dihasilkan.  

3. Derajat perubahan yang diinginkan.  

4. Kedudukan pembuat kebijakan.  

5. Sikap pelaksana kebijakan.  

6. Sumber daya yang dikerahkan.  

b. Konteks Kebijakan  

 Yaitu gambaran mengenai bagaimana konteks politik mempengaruhi  

kebijakan tersebut. Konteks kebijakan ini meliputi 3 variabel, yaitu :  

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi aktor yang terlibat. 

2. Karakteristik lembaga penguasa.  

3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (Wibawa, 1994:220).  

2. Teori Edward III (1980) 

 Berdasarkan pendapat Edwards dalam Widodo (2011:98) mengemukakan 

adanya 4 variabel baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi proses 

implementasi, yaitu :  

a. Komunikasi 

c. Sumber Daya  



c. Disposisi  

d. Struktur Birokrasi  

3. Teori Donald Van meter dan Carl Van Horn (1975) 

 Donald Van Meter dan Carl Van Horn  merumuskan model implementasi 

kebijakan yang disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975), model 

ini sengaja dilakukan guna meraih kinerja yang tinggi dari sebuah kebijakan yang 

berlangsung dalam hubungan berbagai variabel, variabel-variabel tersebut yaitu: 

1. Standar dan sasaran kebijakan/ Ukuran dan tujuan kebijakan; 

2. Sumber daya; 

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;  

4. Karakteristik agen pelaksana; dan 

5. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. 

7. Pengertian Cagar Budaya 

 Dalam Pasal 1 Bab 1 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 

yang dimaksud dengan:  

 “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat  kebendaan berupa Benda 

Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar  

Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya didarat dan/atau di air yang perlu dilestarikan  

keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi  sejarah, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”.  

 

 “Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang 

mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar 

Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu”.  

 

 

 

 



8. Pelestarian Cagar Budaya 

 Dalam rangka mencapai tujuan pelestarian dari suatu karya budaya,maka ada 

tahap-tahap persiapan maupun pelaksanaan pelestarian. Tahap-tahap yang umumnya 

dilakukan dalam pelestarian adalah sebagai berikut: 

1. Meneliti dan mengungkapkan nilai-nilai penting cagar budaya. 

2. Melindungi sebagian atau seluruh cagar budaya agar dapat bertahan lebih 

lama dalam sistem budaya. 

3. Sedapat mungkin menghambat kerusakan atau merosotnya nilai-nilai 

pentingnya. 

4. Menyajikan dengan sebaik-baiknya nilai-nilai penting cagar budaya agar 

dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. 

 Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 mengatakan 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang wajib menjaga dan  merawat Cagar 

Budaya dari pencurian, pelapukan,  atau kerusakan baru. 

B. Konsep Operasional 

 Untuk lebih memudahkan dalam menganalisa, maka penulis menggunakan 

model implementasi kebijakan Donal Van Meter dan Carl Van Horn yang disebut 

dengan A Model of The Policy Implementasion (1975), model ini sengaja dipilih 

karena penulis beranggapan bahwa model implementasi Van Meter dan Van Horn 

mencakup semua hal yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang nomor 8 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, 

Kesejarahan, Nilai Tradisional,dan Museum di Situs Kota Piring.   



Beberapa variabel menurut Donal Van Meter dan Carl Van Horn  yang digunakan 

untuk mengetahui kinerja dari sebuah kebijakan yaitu: 

1. Standar dan sasaran kebijakan/ Ukuran dan tujuan kebijakan 

a. Kejelasan isi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2010 

b. Sosialisasi 

2. Sumber daya   

a. Sumberdaya Manusia 

b. Finansial 

c. Sarana dan Prasarana 

3. Karakteristik agen pelaksana  

 Agen pelaksana adalah orang-orang yang diserahi tugas sebagai 

implementor dari Peraturan Daerah Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2010. 

4. Hubungan antar organisasi 

Komunikasi dan saling koordinasi antar instansi 

5. Lingkungan ekonomi, politik 

  Lingkuungan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar Situs Istana 

Kota Piring dan dukungan politik yang dilakukan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang terhadap Instansi yang bersangkutan.  

 

 



BAB III 

GAMBARAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG 

 

A. Sejarah 

 Berdasarkan Sulalatus Salatin kawasan kota ini merupakan bagian dari 

Kerajaan Melayu, setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugal, Sultan Mahmud Syah 

menjadikan kawasan ini sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Malaka. Kemudian 

menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Johor, sebelum diambil alih oleh Belanda 

terutama setelah Belanda menundukan perlawanan Raja Haji Fisabilillah tahun 1784 

di Pulau Penyengat. 

 Pada masa kolonial Belanda, Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi 

pusat pemerintahan dari Residentie Riouw pemerintah Hindia-Belanda. Kemudian di 

awal kemerdekaan Indonesia, menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau.  

B. Pemerintahan 

 Pada tahun 2002 terpilih Dra. Hj. Suryatati A. Manan sebagai Walikota 

pertama melalui pemilihan oleh DPRD Kota Tanjungpinang. Pada tahun 2007, Dra. 

HJ. Suryatati terpilih kembali untuk menjadi Wali Kota Tanjungpinang. Kemudian 

pada tahun 2012, digantikan oleh H. Lis Darmansyah yang menang pada 

PEMILUKADA 2012. 

 Wilayah administrasi pemerintahan Kota Tanjungpinang dibagi menjadi 4 

kecamatan dan 18 kelurahan. Kecamatan-kecamatan di Kota Tanjungpinang adalah:  



1. Kecamatan Tanjungpinang Barat yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu: 

Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kelurahan Kemboja, Kelurahan Kampung 

Baru, dan Kelurahan Bukit Cermin. 

2. Kecamatan Tanjungpinang Timur yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, yaitu: 

Kelurahan Melayu Kota Piring, Kelurahan Kampung Bulang, Kelurahan Air 

Raja, Kelurahan Batu IX, dan Kelurahan Pinang Kencana. 

3. Kecamatan Tanjungpinang Kota yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu: 

Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan 

Senggarang, dan Kelurahan Penyengat. 

4. Kecamatan Bukit Bestari yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, yaitu: 

Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Dompak, Kelurahan Tanjung 

Ayun Sakti, Kelurahan Sei Jang, dan Kelurahan Tanjung Unggat. 

C. Wisata Sejarah 

1. Pulau Penyengat 

 Pulau Penyengat  dahulunya tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi 

juga pusat kebudayaan dan keagamaan. Maka tak heran jika hingga saat ini, 

peninggalan dari masa keemasan Kesultanan Riau masih dapat ditemui di pulau ini 

antara lain Masjid Raya Sultan Riau, Kompleks Makam Raja Haji Fisabilillah, 

Kompleks Istana Kantor, Kompleks Makam Raja Abdul Rahman, Perigi Putri, 

Benteng Pertahanan Bukit Kursi, dan banyak lainnya.  

 Kisah yang diceritakan secara turun temurun dalam Masyarakat Melayu, 

Pulau Penyengat digambarkan sebagai mas kawin yang diberikan oleh Sultan 



Mahmud Marhum Besar, Sultan Riau periode 1761-1812 Masehi, kepada Engku Putri 

Raja Hamidah, putri dari Raja Haji Fisabillah. Pulau ini merupakan pulau museum 

karena banyak peninggalan sejarah dan budaya melayu. 

2. Istana Kota Piring 

 Dulunya dilokasi ini terdapat  pusat pemerintahan Kesultanan Melayu Johor-

Pahang-Riau era pemerintahan Yang Dipertuan Muda (perdana menteri) Daeng 

Marewa (1722-1728), Daeng Celak (1728-1745), Daeng Kamboja (1745-1777), dan 

Raja Haji (1777-1784).  

 Bangunan istana terdiri dari tiga tingkat. Tingkat pertama terbuat dari bahan 

semen bercampur tanah liat bertahtakan pinggan yang didatangkan dari negeri Cina 

pada masa pemerintahan Dinasti Ming (1350-1668 M). Pinggan (piring) berwarna 

hijau putih dengan gambar pohon kayu Shongthai dan burung. Tingkat kedua 

bertahtakan tembaga dari Manila, Filipina. Tembaga berupa talam yang berukirkan 

ragam warna. Sedangkan, tingkat ketiga berdindingkan kaca putih dari Belanda, di 

bagian atas terbuat dari ijuk berwarna hitam (Haluan Media.com. diunduh pada 10 

juni 2014). 

 Di lokasi Istana Kota Piring sekarang ini tinggal Makam Daeng Marewa, 

Daeng Celak dan Makam Tun Abbas (Tun bendahara Johor) dan beberapa makam 

keluarga atau pengikut mereka, selain itu juga terdapat tempat Pemandian Putri, 

Benteng Istana dan dok kapal yang diyakini warga sekitar sebagai tempat berlabuh 

Kapal Lancang Kuning dahulunya serta pecahan keramik masa kerajaan yang saat ini 

disimpan dirumah beberapa warga. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2010  

 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Bidang Kebudayaan memiliki 

adalah pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2010 

memiliki Tugas Pokok: Melakukan inventarisasi peninggalan Sejarah, 

Kepurbakalaan, dan Nilai Budaya serta Kesenian, menyiapkan bahan pembinaan, 

pengembangan dan pemantauan. Fungsi: (1) Pelaksanaan urusan penyusunan 

program dibidang sejarah, kepurbakalaan, dan nilai budaya serta kesenian; (2) 

Pelaksanaan urusan pembinaan dan upaya pengembangan dibidang sejarah, 

kepurbakalaan dan nilai budaya serta kesenian; (3) Pelaksanaan tugas lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.  

 Sebagai pelaksana dari PERDA tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

dalam hal ini Bidang Kebudayaan  sudah melakukan beberapa upaya melindungi dan 

melestarikan benda tinggalan sejarah yang terdapat di Kota Tanjungpinang khususnya 

Situs Istana Kota Piring, salah satunya dengan cara mempekerjakan seorang dari 

warga sebagai juru pelihara Situs Istana Kota Piring. 

 Sebelum menempatkan juru pelihara, dulu pernah dilakukan Pemasangan 

plang informasi cagar budaya, plang larangan merusak cagar budaya dan pembuatan 

atap makam pada tahun 2010 juga pernah dilakukan sewaktu Bidang Kebudayaan 

masih tergabung dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 



 Berdasarkan pantauan yang penulis lakukan di lokasi penelitian, terlihat 

benda-benda tinggalan sejarah yang ada di Situs Istana Kota Piring tampak tidak 

terawat, mulai dari benteng istana sebagian sudah roboh, rumah warga yang 

menempel di dinding benteng, dok perahu Lancang Kuning sudah mulai tertimbun 

lumpur dan bangunan atap makam sebagian sudah ada yang roboh serta masih 

banyak keramik-keramik peningalan kerajaan masa dulu yang masih tersimpan di 

rumah warga dengan kondisi yang tidak terawat. Hal ini menandakan bahwa 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2010 tidak berjalan dengan 

baik. 

B. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Kinerja Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap Pelestarian Situs Istana Kota 

Piring 

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

a. Kejelasan isi kebijakan 

 Muatan Materi pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 

2010 tidak memiliki kejelasan secara terperinci mengenai cagar budaya dan situs-

situs mana saja yang perlu dilestarikan serta tidak dijelaskan juga mengenai apa saja 

yang harus dilakukan untuk melestarikan cagar budaya dan situs-situs yang ada di 

Kota Tanjungpinang. 

b. Sosialisasi 

 Kegiatan sosialisasi secara langsung kepada warga yang bermukim di sekitar 

Situs Istana Kota Piring belum pernah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan 



Kebudayaan. Hal ini tidak sesuai dengan Hal ini tentu tidak sesuai dengan yang 

diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 tahun 2010 Pasal 6 

ayat (1) b yang menyatakan  Dinas Berkewajiban melakukan sosialisasi 

kepurbakalaan sesuai dengan standar teknis arkeologis kepada masyarakat luas secara 

sistematis dan terarah. 

2. Sumber Daya 

a. Sumberdaya Manusia 

 Sumber Daya Manusia yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak 

kompeten dibidang cagar budaya menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  

Pengelolaan  Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan museum di Situs 

Istana Kota Piring.  

 Dilihat dari segi jumlah staf yang bekerja di Bidang Kebudayaan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang hanya berjumlah sepuluh orang. 

dari sepuluh orang staf hanya satu staf yang memiliki latar belakang pendidikan 

kebudayaan. Minimnya jumlah staf serta kurangnya staf yang memiliki latar belakang 

pendidikan kebudayaan tidak bisa mengurusi cagar budaya dan situs-situs yang ada di 

Kota Tanjungpinang secara maksimal. 

b. Finansial 

 Alokasi aggaran untuk mengurusi semua cagar budaya dan situs-situs yang 

ada di Kota Tanjungpinang termasuk Situs Istana Kota Piring hanya 20% dari jumlah 

ideal yang dibutuhkan, selain itu jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, 



anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang menurun 70%. 

Subarsono (2013:91) mengatakan walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan 

secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk 

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. 

c. Sarana dan Prasarana 

 Keterbatasan anggaran juga berdampak terhadap pengadaan sarana dan 

prasarana penunjang untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang 

Nomor 8 Tahun 2010. Bidang Kebudayaan tidak memiliki sarana prasarana 

penunjang kerja mereka dilapangan seperti mobil operasional dan peralatan lain yang 

dibutuhkan. Selama ini hanya sebatas pengadaan alat kebersihan seperti sapu, 

cangkul dan lain-lain yang diserahkan kepada juru pelihara. 

3. Karakteristik Agen Pelaksana 

 karakter dari staf yang bekerja di Bidang Kebudayaan tidak ada yang 

memiliki trade record  buruk, semua stafnya bekerja sesuai dengan arahan 

pimpinannya. Namun staf Bidang Kebudayaan yang bertindak sebagai agen 

pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang jarang turun ke lokasi Situs 

Istana Kota Piring disebabkan oleh tidak tersedianya mobil operasional. 

 Bidang kebudayaan yang tidak berdiri sendiri (digabung dalam instansi lain) 

sehingga adanya proses birokrasi panjang dan rentan waktu yang dibutuhkan untuk 

pengambilan suatu keputusan terkait pelestarian cagar budaya khususnya Istana Kota 

Piring. Usulan pengambilan suatu kebijakan berasal dari Seksi Kepurbakalaan, 

kemudian disampaikan ke Kepala Bidang Kebudayaan, lalu ke Kepala Dinas. Namun 



jika Bidang Kebudayaan berdiri sendiri tanpa tergabung dalam instansi lain maka 

proses birokrasi dan rentan waktu yang dibutuhkan bisa diefektifkan sehingga 

pengambilan sebuah kebijakan bisa berjalan dengan mudah dan membutuhkan waktu 

yang lebih singkat. 

4. Komunikasi Antar Organisasi atau Instansi 

 Untuk melakukan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih parah maka 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Jika ada 

kegiatan-kegiatan baik dari masyarakat sekitar maupun pihak swasta seperti halnya 

penimbunan bakau dan penimbunan sekitar situs cagar budya, maka Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan akan berkoordinasi dengan Satpol PP Tanjungpinang 

guna mengambil tindakan lebih lanjut. Namun sejauh ini koordinasi dengan instansi 

lain belum pernah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini 

Bidang Kebudayaan.  

 Satpol PP Kota Tanjungpinang pernah menhentikan aktifitas penimbunan 

bakau yang berada di sekitar Situs Istana Kota Piring, namun hal itu bukan atas 

permintaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melainkan atas dasar laporan 

warga. 

5. Lingkunga Ekonomi dan Politik 

 Melihat kondisi ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar Kawasan 

Istana Kota Piring rata-rata tergolong  ekonomi menengah kebawah, sebagian besar 

berprofesi sebagai nelayan sehingga mereka sulit untuk memiliki tempat hunian di 

luar Situs Istana Kota Piring. Lahan hunian yang mereka tinggali dibeli dengan harga 



yang murah dari seorang yang bernama M. Ali Sidiq (tok ali) yang merupakan 

pewaris dari Istana Kota Piring. 

 Tidak adanya dukungan politik terhadap upaya pelestarian Situs Istana Kota 

Piring terbukti dari tidak dibuatnya Peraturan Walikota sebagai turunan dari 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2010 sehingga hal-hal teknis 

mengenai apa saja upaya pelestarian yang harus dilakukan terhadap Situs Istana Kota 

Piring tidak ada. Hal ini menjadi kendala staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang untuk melaksanakan Perda tersebut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Atas dasar pemaparan dan analisis yang penulis dapat dari berbagai literatur 

dan hasil wawancara terbuka dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta 

Kepala Bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Tanjungpinang 

dan beberapa orang warga yang bermukim di Kawasan Situs Istana Kota Piring 

tentang Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang Terhadap Pelestarian Istana Kota 

Piring, sebagaimana telah di bahas maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum belum terlaksana 

dengan baik terutama di Situs Istana Kota Piring. 

 Upaya pelestarian yang sudah dilakukan baru berupa pemasangan beberapa 

plang larangan merusak cagar budaya, informasi mengenai Istana Kota Piring dan 

membuat Kuncup (atap) Makam, namun kondisinya sekarang sudah tampak tidak 

terawat lagi. Sedangkan dinding Benteng Istana terlihat sangat tidak terawat lagi dan 

dok Kapal yang diyakini sebagai tempat sandaran Kapal Lancang Kuning terlihat 

sebagian sudah ditutupi lumpur. 

 Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: 



(1) Tidak terdapat kejelasan di dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 

Tahun 2010 mengenai cagar budaya mana saja yang harus dilindungi, Sosialisasi 

kepada masyarakat yang belum optimal; (2) Kurangnya Sumber Daya Manusia baik 

secara jumlah maupun kualitas dan terbatasnya anggaran serta tidak tersedianya 

sarana dan prasarana yang dimiliki Bidang Kebudayaan; (3) Tidak adanya koordinasi 

antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan institusi lain; (4) Kondisi ekonomi 

masyarakat yang berada di Situs Istana Kota Piring masih tergolong ekonomi 

menengah kebawah; (5) Tidak adanya dukungan politik terhadap pelestarian Situs 

Istana Kota Piring karena tidak dibuatnya turunan dari Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2010 berupa  Peraturan Walikota yang mengatur 

secara teknis terkait pelestarian Istana Kota Piring. 

B. Saran 

1. Mengoptimalkan upaya pelestarian dan pengelolaan Istana Kota Piring terkait 

implementasi peraturan daerah dengan mensosialisasikan pentingnya menjaga 

benda tinggalan sejarah dan lebih memberikan peran aktif kepada masyarakat. 

2. Menerbitkan Peraturan Walikota tentang pelestarian Istana Kota Piring 

sebagai turunan dari Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 

2010 terkait teknis  

3. Mengupayakan semaksimal mungkin agar Situs Istana Kota Piring ditetapkan 

menjadi cagar budaya tingkat nasional oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya 

(BPCB) yang terdapat di Batu Sangkar, Sumatra Barat. 



4. Diharapkan tinggalan budaya yang terdapat di Kota Tanjungpinang tidak 

hanya bermanfaat untuk kepariwisataan tetapi juga bermanfaat untuk dunia 

pendidikan. 
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