
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Benda cagar budaya merupakan benda warisan kebudayaan nenek moyang yang masih 

bertahan sampai sekarang dan merupakan sumber daya yang terbatas dalam jumlah serta 

jenisnya, serta merupakan sumber  yang tidak terbaharui dan juga memiliki sifat rapuh oleh 

karena itu upaya penyelamatan terhadap benda cagar budaya diperlukan sesuai kondisi 

ketahananya (survival condition). Benda cagar budaya inipun merupakan sumber daya yang 

sering diklaim oleh berbagai pihak dan pengaksesanya sering kali dimanfaatkan untuk berbagai 

kepentingan seperti pariwisata, penambahan dan perobohan fungsi pada bangunan perkotaan, 

bahkan sering pula kita dapatkan adanya pemberitaan tentang perubahan fisik bangunan yang 

berupa pembongkaran. 

Perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan penggunaan lahanpun seringkali 

menimbulkan berbagai ancaman terhadap kerusakan dan kemusnahan benda cagar budaya, 

ancaman yang dilakukan oleh adanya aktivitas manusia seperti ini seringkali dirasakan sebagai 

ancaman yang membutuhkan penanganan besifat darurat/segera seperti adanya penemuan baru 

ataupun yang bersifat terencana dengan adanya kegiatan sebagai dampak pembangunan. 

Mengingat hal tersebut, maka langkah dan survei yang dilakukan untuk merekam  nilai 

data adalah merupakan salah satu kegiatan penyelamatan data yang dilakukan melalui 

pendokumentasian sebagai upaya pelesatarian  dan perlindungan benda cagar budaya, oleh 

karena itu hasil perekaman data yang dilakukan melalui inventarisasi dan dokumentasi benda 



cagar budaya adalah untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan penanganan benda cagar 

budaya selanjutnya. 

Dari bahasan bab-bab sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Pemeliharaan merupakan salah satu usaha pelestarian benda cagar budaya yang dilakukan 

 secara berkesinambungan, baik dengan sistem sederhana ataupun dengan cara modern. 

 Pemeliharaan situs yang telah dilaksanakan pada saat ini, sebagian besar adalah pemeliharaan 

 secara tradisional, dengan juru pelihara sebagai pelaksananya, selain pemeliharaan secara 

 tradisional tersebut masih terdapat metode pemeliharaan lain yang meliputi konservasi, dan 

 rehabilitasi. Dengan demikian perlu dilakukan efektivitas pelaksanaan pemeliharaan benda 

 cagar budaya dengan juru pelihara yang tersedia. Secara garis besar pelaksanaan pemeliharaan 

 benda cagar budaya  di Jawa Barat telah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terdapat 

 permasalahan-permasalahan yang menganggu kelancaran pemeliharaan tersebut.  

2. Untuk mendukung pelaksanaan  pemeliharaan benda cagar budaya, maka diperlukan usaha 

pemecahaan beberapa masalah yang masih muncul dalam kegiatan pemeliharaan tersebut, 

permasalahan tersebut antara lain belum terawatnya situs yang dipelihara, kemampuan juru 

pelihara yang belum memadai dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan yang belumaksimal 

dan hal itu harus segera dilakukan upaya pemecahan masalah yaitu dengan cara Mengangkat 

sumber daya manusia (juru pelihara) disesuaikan dengan situs yang ada  di Jawa Barat, karena 

hal ini bisa menjadikan pemeliharann benda cagar budaya menjadi merata dan maksimal 

dalam perwatannya, melakuakan pelatihan terhadap juru pelihara dalam melakukan 

pelaksanaan pemeliharaan benda cagar budaya. 

3. Bentuk benda cagar budaya ada bermacam-macam, pemeliharaan terhadap benda cagar 

 budaya juga dibutuhkan ilmu yang berbeda, apabila benda cagar budaya tersebut terkena 



 penyakit langkah awal yang dapat dilakuakan dalam perwatan menggunakan bahan kimia 

 yang sudah teruji, selain itu juga bisa melakukan perwatan secara tradisional. 

Akhirnya dengan adanya pemeliharaan situs yang baik, diharapkan benda cagar budaya 

 sebagai warisan luhur nenek moyang dan benilai sangat tinggi dapat dilestarikan dan di

 manfaatkan untuk kepentingan nasional. 

 

5.2 Saran 

 Keberadaan benda cagar budaya sangatlah penting dikarenakan benda cagar budaya 

memiliki hal – hal Kekunoan (archais), Nilai sejarah, Keunikan, kelangkaan, bentuk dan wujud 

yang menunjukan keindahan, kemegahan dan nilai seni. 

 Manfaat dari pengembangan benda cagar budaya di kemudian hari haruslah memiliki 

nilai pemanfaatan mulai dari manfaat ideologik, Manfaat akademik, dan juga memberikan 

manfaat ekonomi namun sejalan dengan itu semua diperlukan pengelolaan kawasan dan 

pelestarian kawasan yang harus ditingkatkan. Jawa Barat banyak memliki benda cagar budaya 

yang berpotensi untuk di kembangkan sebagai obyek wisata sejarah/ziarah dalam rangka 

menumbuhkan kemajuan perekonomian masyarakat. 

  Dengan tersampaikannya informasi tentang benda cagar budaya kepada masyarakat luas 

diharapakan dapat membantu dalam kepentingan pelestarian, pengembangan maupun 

pemanfaatanya. Namun demikian sarana/prasrana serta infrastruktur sebagai unsur penunjang 

pada umunya dipandang masih kurang mendukung sehingga perlu dibenahi dan dikembangkan 

dengan serius. Tentu saja harapan tersebut bisa terwujud apabila seluruh komponen yang terkait, 

baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta masyarakat turut berpatisipasi yang sinergis 



dalam melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan benda cagar budaya tersebut secara 

menyeluruh dengan baik dan benar.  

5.2.1  Saran untuk Fakultas dan Jurusan 

1. Pihak fakultas sebaiknya memberikan gambaran jelas tentang pelaksanaan praktik kerja 

lapangan sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan praktik kerja tersebut dengan 

sebaik-baiknya. 

2. Pihak fakultas harus dapat memberikan jalan keluar mengenai keterbatasan mahasiswa 

dalam bidang dunia kerja, sehingga menyulitkan pihak perusahaan dalam menempatkan 

dalam bidang apa mahasiswa tersebut ditempatkan dalam pelaksanaan praktik kerjanya. 

3. Pihak jurusan sebaiknya mempersiapkan mahasiswa agar mempunyai kemampuan non 

akademik, seperti etika dunia kerja, sehingga mahasiswa yang bersangkutan sanggup 

ditempatkan dibagian apapun dalam pelaksanaan praktik kerjanya.  

4. Pihak jurusan hendaknya sering melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan 

yang ada kaitannya dengan negara Jepang, sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan 

ilmu yang dipelajari diperkuliahan. 

 

5.2.2 Saran untuk Mahasiswa 

1.  Mahasiswa tidak boleh menganggap praktik kerja ini sebagai beban formalitas saja,  

  karena praktik kerja ini merupakan sarana untuk melatih diri dalam menghadapi dunia  

  kerja. 

2. Sebelum melaksanakan praktik kerja, bekali diri dengan pengetahuan tentang dunia kerja. 

 



 

3. Dalam memilih tempat praktik kerja, mahasiswa jangan terpaku kepada bidang studi 

 yang dipelajari karena tujuan praktik kerja ini adalah untuk melatih dan mengetahui dunia 

 kerja. 

4. Lakukanlah observasi tentang perusahaan dengan melakukan survei langsung ke tempat 

 praktik kerja yang dipilih. 

5. Selama melaksanakan praktik kerja mahasiswa harus menjaga nama baik almamater dan 

 perusahaan tempat dilaksanakannya praktik kerja.  

 

5.3 Penutup 

Demikianlah uraian praktik kerja yang telah penulis laksanakan di Balai Pengelolaan 

Kepurbakalaan Sejarah dan Nilai Tradisional. Dalam penulisan laporan praktik kerja ini penulis 

sadari masih jauh dari sempurna, juga masih banyak kesalahan dan kekurangan yang 

memerlukan perbaikan – perbaikan, Mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. 

Segala saran maupun kritik yang menjadikan penulisan laporan praktik kerja ini lebih sempurna 

sangat penulis harapkan, agar dikemudian hari laporan praktik kerja ini berguna bagi semua 

pihak. 

 

 

 

 


