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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kebijakan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pelestarian Benda Cagar 

Budaya sebagai Kearifan Lokal, maka dapat disimpulkan : 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo belum mampu melestarikan 

benda cagar budaya sebagai nilai kearifan lokal dengan baik dan optimal. 

Salah satu indikasinya dibuktikan dengan belum adanya aturan/perda 

khusus yang mengatur tentang benda cagar budaya sebagai kearifan lokal. 

Walaupun demikian, di sisi lain Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo 

telah berupaya melestarikan benda cagar budaya dengan menginventarisir 

sebagian benda-benda cagar budaya dan memasukkannya ke dalam 

museum. 

2. Alasan dilestarikannya benda cagar budaya sebagai kearifan lokal 

khususnya di Kabupaten Purworejo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Purworejo,  yaitu untuk menjaga kelestarian benda-benda cagar budaya, 

supaya anak cucu dimasa mendatang mengetahui hasil karya atau 

peninggalan nenek moyang mereka yang kaya akan nilai kearifan lokal. 

Dengan menjaga benda-benda yang ada disekitar wilayah Kabupaten 

Purworejo juga mampu menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung 

didalam peninggalan-peninggalan benda cagar budaya yang tentunya 

masih terpelihara dan terawat dengan baik. Dengan menjaga nilai-nilai 
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kearifan lokal yang terkandung di dalam benda cagar budaya, maka 

pemerintah ikut serta dalam memupuk rasa nasionalisme para generasi-

generasi muda yang saat ini sudah mulai luntur seiring dengan 

perkembangan informasi dan teknologi. 

3. Kendala-kendala yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo 

dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya sebagai Kearifan Lokal yaitu : 

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam pelestarian benda 

cagar budaya sebagai nilai kearifan lokal terkendala oleh dana yang 

sangat minim, sedangkan benda cagar budaya yang harus dipelihara 

jumlahnya cukup banyak, sehingga dalam pemeliharaan benda-benda 

cagar budaya tersebut masih kurang optimal. 

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, masih kekurangan petugas, 

yang merawat benda cagar budaya yang masih tersebar di Kabupaten 

Purworejo dan Pemda Kabupaten Pureorejo sendiri belum mempunyai 

tenaga ahli mengenai benda cagar budaya yaitu arkeolog, sehingga 

hanya memaksimalkan pegawai yang ada. 

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam pelestarian benda 

cagar budaya sebagai nilai kearifan lokal terkendala oleh gedung 

museum yang ditempati saat ini, bangunannya adalah milik Pengadilan 

Negeri (PN) Purworejo, dan gedung tersebut masih kurang luas untuk 

menyimpan benda-benda cagar budaya karena koleksi yang terdapat di 

dalam museum cukup banyak. 

 



92 
 

92 
 

B. Saran 

Untuk itu diperlukan tindakan atau kebijakan dari pemerintah dan 

museum tosan aji sebagai pelestarian terhadap benda cagar budaya sebagai 

niai kearifan lokal. Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis dalam 

kebijakan pelestarian benda cagar budaya sebagai kearifan lokal antara lain: 

1. Dana dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk pelestarian 

benda cagar budaya sebagai nilai kearifan lokal sangat terbatas. Sebaiknya 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Museum Tosan aji 

lebih gencar lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar 

masyarakat mengunjungi museum atau tempat-tempat cagar budaya, 

sehingga dapat menambah dan untuk pelestarian benda cagar budaya. 

2. Sebaiknya  peraturan khusus yang mengatur tentang pelestarian benda 

cagar sebagai nilai kearifan lokal, dari pemerintah daerah agar dipercepat 

dalam proses penggodokannya di DPRD. 

 


