
A. Pendahuluan

Indonesia sejak 2010 telah memiliki peraturan perundang-undangan mengenai cagar 

budaya yang secara garis besar mengatur dua hal pokok yaitu pelestarian dan pengelolaan 

cagar budaya. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya bertumpu pada tiga hal penting; 

pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Dalam peraturan perundangan tersebut 

yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pada Pasal 1 ayat 21, 

disebutkan yang dimaksud dengan pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, 

mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

rakyat. Sedangkan pada Pasal 1 ayat 22, disebutkan yang dimaksud dengan pelestarian  

adalah  upaya  dinamis  untuk  mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya 

dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Berikut penjelasan mengenai ketiga pilar pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. 

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, 

atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan 

Pemugaran Cagar Budaya. 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. 

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-

besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
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Berdasarkan pemaparan tersebut, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya 

merupakan satu kesatuan sistem yang bertumpu pada pelindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan. Secara konseptual, tujuan dari pelestarian cagar budaya sebagai upaya 

dinamis ditujukan untuk menjamin keberlanjutan dari pengelolaan sehingga dapat 

memperbesar peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, pengelolaan itu 

sendiri sebagai upaya terpadu harus dilakukan dengan tetap berorientasi pada pelestarian 

cagar budaya sehingga terjamin kelestarian dari keberadaan cagar budayanya. Dengan 

demikian pada hakekatnya pelestarian dan pengelolaan merupakan sebuah siklus yang 

terus berkelanjutan, sebagaimana sifat dari kebudayaan yang dinamis.

Pada bagan alur tersebut memberikan pemahaman bahwa pelestarian cagar budaya 

merupakan proses yang panjang yang tentunya melibatkan banyak pihak. Hal ini sejalan 

dengan paradigma pengelolaan cagar budaya yang diarahkan pada pelibatan masyarakat 

secara aktif dalam setiap upaya pengelolaannya. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa 

setiap upaya pengelolaan cagar budaya harus berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, karena merekalah pemilik cagar budaya. Dengan demikian, 

jika pengelolaan cagar budaya tidak memberikan manfaat pada masyarakat maka 

pengelolaan yang dilakukan dianggap tidak berhasil (Mulyadi, 2015).

Hal inilah yang menjadi tantangan besar bagi para pengelola atau pihak-pihak yang 

terlibat dalam pengelolaan cagar budaya. Bagaimana membuat suatu bentuk pengelolaan 
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cagar budaya yang bukan hanya berdampak pada lestarinya cagar budaya tetapi juga 

memberikan manfaat berupa kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap 

rancangan pengelolaan cagar budaya diharapkan memberikan ruang sekaligus peluang 

yang besar bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif (Magetsari, 2016).

Dalam Undang-Undang Cagar Budaya No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, 

dengan tegas menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan cagar 

budaya harus lebih ditingkatkan. Paradigma pengelolaan cagar budaya tidak lagi hanya 

ditujukan untuk kepentingan akademik semata, tetapi harus meliputi kepentingan ideologi 

dan juga ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai ketiga kepentingan tersebut, 

diperlukan sinergitas antara pemerintah, akademisi, masyarakat dan juga sektor swasta. 

Salah satu ujung tombak di lapangan dalam upaya pelestarian cagar budaya adalah Juru 

Pelihara.

Definisi Juru Pelihara, menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI) yang termuat dalam Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No 

274/MEN/XI/2011) adalah:

Juru pelihara merupakan salah satu tenaga kerja bidang cagar 
budaya yang mempunyai tugas memelihara, menjaga keamanan 
dan keselamatan cagar budaya agar tidak hilang, hancur, rusak, 
atau musnah .

Gambar 2. Perubahan Paradigma Perundangan Cagar Budaya di Indonesia

Peran Juru Pelihara Dalam Pelestarian Cagar Budaya

69



berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa Juru Pelihara memiliki peran penting dalam 

upaya memelihara, menjaga keamanan, dan keselamatan cagar budaya agar tidak hilang, 

hancur, rusak atau musnah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Juru Pelihara 

adalah ujung tombak di lapangan dalam upaya pelestarian cagar budaya, sehingga perlu 

dioptimalkan perannya.

Payung hukum utama yang mengatur pelestarian cagar budaya di Indonesia yaitu 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam mengoptimalkan 

perannya sebagai Juru Pelihara, mereka harus memahami dengan baik undang-undang 

cagar budaya tersebut, termasuk peraturan lainnya yang terkait. Adapun beberapa pasal 

yang relevan dengan tugas Juru Pelihara dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 

tentang Cagar Budaya adalah sebagai berikut.

Pada Pasal 62 ayat (1) disebutkan “Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 61 dapat dilakukan oleh Juru Pelihara dan/atau Polisi Khusus”. 

Pasal ini mengandung arti bahwa salah satu tugas Juru Pelihara adalah pengamanan 

cagar budaya. Lalu apa yang dimaksud dengan pengamanan cagar budaya, hal ini bisa 

merujuk pada Pasal 61 ayat (1) bahwa “pengamanan dilakukan untuk menjaga dan 

mencegah cagar budaya agar tidak hilang, rusak, atau musnah”. Kemudian pada Pasal 64 

“Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 harus 

memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan 

ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata”. Lalu pada Pasal 65, 

“Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, 

dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan 

manusia”.

Selain bertugas dalam pengamanan cagar budaya, Juru Pelihara bertugas untuk 

perawatan cagar budaya. Hal ini mengacu pada Pasal 76 ayat (5) “Pemerintah   dan   

Pemerintah   Daerah   dapat   mengangkat   atau menempatkan Juru Pelihara untuk 

melakukan perawatan Cagar Budaya”. Adapun penjelasan mengenai yang dimaksud 

dengan perawatan cagar budaya juga dapat dilihat pada Pasal 76 mulai ayat 1 – 4 sebagai 

berikut:

(1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah 

dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan 

manusia.

(2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan 

secara lengkap.
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(3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan 

memperhatikan   keaslian   bentuk, tata   letak,  gaya,   bahan,   dan/atau 

teknologi Cagar Budaya.

(4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal 

dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat 

penyimpanannya dengan tata cara khusus.

Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut, maka dalam mengoptimalkan peran Juru 

Pelihara sudah seyogyanya ada upaya pembelajaran mandiri dari setiap Juru pelihara 

untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya yang dapat menunjang dalam 

upaya pengamanan dan perawatan cagar budaya. Mengingat tugas pengamanan dan 

perawatan cagar budaya ini membutuhkan kemampuan teknis tertentu, idealnya 

pemerintah dalam hal ini SKPD yang terkait dengan kebudayaan mengikutsertakan Juru 

Pelihara dalam bimbingan teknis atau workshop yang terkait dengan pengamanan dan 

perawatan cagar budaya. 

Dalam persepktif perencanaan program, upaya peningkatan kapasitas atau building 

capacity bagi para Juru Pelihara dapat dijadikan sebagai program kerja rutin yang sifatnya 

berkesinambungan, dan dilaksanakan setiap tahun dengan jenis  bimtek atau workhshop 

yang berbeda tetapi saling berkait. Keikutsertaan Juru Pelihara dalam bimtek atau 

workshop itu tentunya akan berdampak positif pada peningkatan peran Juru Pelihara 

dalam pelestarian cagar budaya.

Gambar 3. Peserta Bimtek Juru Pelihara di Taman Prasejarah Leang-Leang Maros 
yang dilaksanakan oleh Departemen Arkeologi Universitas Hasanuddin 

(Sumber: Yadi Mulyadi, 2017)

Peran Juru Pelihara Dalam Pelestarian Cagar Budaya

71



C. Standar Kompetensi Juru Pelihara

Mengingat Juru Pelihara merupakan salah satu tenaga kerja bidang cagar budaya, 

maka terikat pada ketentuan standar kompetensi yang diatur dalam SKKNI. Dalam uraian 

di bawah ini dipaparkan standar kompetensi Juru Pelihara. Standar Kompetensi Juru 

Pelihara diuraikan dalam Uraian Jabatan adalah sebagai berikut:

1) Nama Jabatan� :   Juru Pelihara

2) Rumusan Tugas� : Membersihkan dan merawat cagar budaya dan situs 

sesuai dengan prosedur pelestarian cagar budaya�
3) Rincian Tugas� :

§ Membersihkan cagar budaya, situs dan lingkungannya; 

§ Merawat cagar budaya dan situs; 

§ Menjaga keamanan cagar budaya, situs, dan lingkungannya; 

§ Menerima dan memandu pengunjung di kawasan cagar budaya dan situs; 

§ Mencatat jumlah pengunjung; 

§ Merawat taman di lingkungan BCB; 

§ Melakukan penanganan darurat untuk mengamankan cagar budaya; 

§ Membuat laporan kerusakan cagar budaya dan situs; 

§ Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 

§ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

4) Hasil Kerja� � :

§ Kebersihan BCB, situs, dan lingkungannya; 

§ Cagar budaya dan situs terawat; 

§ Keamanan cagar budaya, situs, dan lingkungannya; 

§ Kemampuan memandu pengunjung; 

§ Data pengunjungi; 

§ Taman terpelihara; 

§ Laporan kejadian;  

§ Penanganan darurat atas keamanan cagar budaya; 

§ Laporan hasil pelakasanaan tugas kepada atasan. 

§ Pelaksanaan tugas kedinasan lain. 

5) Bahan Kerja� � : benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar 

budaya

6) Peralatan Kerja� :

Dalam menunjang kerjanya, perlu didukung dengan alat tulis kantor (buku tamu, 

buku kerja harian, dan alat tulis; Daftar Isian (Absensi, Keterawatan Cagar 

Budaya,  Pengontrolan Keamanan Cagar Budaya, Data Pengunjung, 
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Pengontrolan Tiap Catur Wulan untuk Koordinator Wilayah);  Alat Kebersihan 

(peralatan habis pakai/non inventaris kantor seperti; sapu, sikat ijuk, sabit, pacul, 

senter dan lain-lain; peralatan inventaris kantor seperti, mesin potong  rumput, 

diésel/mesin pompa air untuk menyirami taman/tanaman, megaphone, tangga, 

sabuk pengaman dan lain-lain); Pedoman Kerja berupa Program Kerja dan SOP 

Perawatan dan Pemeliharaan cagar Budaya.

7) Wewenang� � : Menegur dan mengingatkan pengunjung yang tidak sesuai 

dengan prosedur pelestarian cagar budaya.

8) Tanggung Jawab� :

§ Keamanan dan keselamatan pengunjung; 

§ Kebersihan lingkungan situs; 

§ Kebenaran dan ketepatan laporan pelaksanaan tugas; 

§ Melaporkan kerusakan yang terjadi terhadap BCB dan 

lingkungannya; 

§ Ketepatan waktu dan membuka dan menutup pintu kawasan cagar 

budaya.

9) Syarat Juru Pelihara�:
Pendidikan Formal SD/Sederajat; Pangkat/Golongan Juru Muda, I/a (PNS); sikap 

kerja harus teliti, cermat, tekun dan bisa bekerja sama.

10) Kewajiban Juru Pelihara� :

a) Juru pelihara harus menguasai sejarah  dan kepurbakalaan cagar budaya 

yang dipelihara;

b) Selalu  merawat dan menjaga kebersihan, keamanan, keindahan lokasi cagar 

budaya dan lingkungannya;

c) Bila ada pengunjung yang mencurigakan segera mencatat identitas jenis 

kelamin, serta jenis, warna, dan plat nomor kendaraan;

d) Setiap pengunjung diwajibkan mengisi buku tamu, dan tamu yang menginap 

diwajibkan menyerahkan KTP/identitas lain yang sah;

e) Juru pelihara diwajibkan untuk selalu ramah dan akrab dengan masyarakat di 

lingkungan situs sehingga masyarakat sekitar akan ikut berperan serta 

menjaga cagar budaya;

f) Melayani pengunjung dengan ramah, sopan, dan rasa tanggung jawab;

g) Selalu hadir dan pulang sesuai dengan jam kerja;

h) Jika dalam situs/kawasan dijaga beberapa juru pelihara diharapkan selalu 

menjaga kekompakan dalam bekerja;

i) Jika situs/kawasan dijaga lebih dari satu orang harus dipakai sistem kaveling 

atau pembagian area untuk memudahkan pengawasan;

j) Jumlah Juru Pelihara setiap situs disesuaikan dengan luasan 
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bangunan/struktur/situs/kawasan cagar budaya, tingkat kesulitan 

pemeliharaan, dan jumlah pengunjung;

k) Jika ada instansi, masyarakat baik secara kelompok maupun individu akan 

membangun fasilitas di situs, Jupel wajib mengarahkan kepada pimpinan 

Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu;

l) Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan/ atasan langsung. 

11) Hak Juru Pelihara:

a) Mendapatkan pelayanan yang baik dari kantor Balai Pelestarian Cagar 

Budaya apabila menyerahkan laporan bulanan atau melaporkan peristiwa 

yang terjadi cagar budaya yang dijaga 

b) Mendapatkan gaji atau honor sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 

tepat waktu 

c) Mendapatkan fasilitas atau peralatan yang memadai guna menunjang 

pekerjaan sebagai Juru Pelihara 

d) Mendapatkan penghargaan apabila berprestasi dalam menjaga dan 

memelihara cagar budaya 

e) Mendapatkan kepastian hukum dalam kaitannya sebagai Juru Pelihara, yaitu 

mendapatkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang

f) Mendapatkan hak ijin,  ijin sakit, dan cuti apabila dibutuhkan

Standar kompetensi Juru Pelihara ini merupakan pedoman bagi para Juru Pelihara 

dalam menjalankan dan mengoptimalkan perannya.

Gambar 3. Bapak H. Lahade Juru Pelihara di Taman Prasejarah Leang-Leang Maros 
sementara memberikan penjelasan kepada pengunjung 

(Sumber: Yadi Mulyadi, 2017)
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D.  Penutup

Juru Pelihara sebagai garda terdepan dalam pelestarian cagar budaya harus 

memiliki keinginan yang kuat guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya. Hal 

ini mengingat peran penting yang harus dijalankan Juru Pelihara dalam pelestarian cagar 

budaya. Selain pengetahuan yang bersifat teknis dan manejerial, perlu juga pemahaman 

yang baik mengenai peraturan perundang-undangan mengenai cagar budaya, mulai dari 

Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah No. 66 

Tahun 2016 tentang Museum, Permen PU & Perumahan Rakyat No. 01/PRT/M/2015 

tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan, dan juga termasuk peraturan 

daerah terkait cagar budaya, dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Peraturan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian  dan 

Pengelolaan Cagar Budaya, serta perda cagar budaya yang diterbitkan oleh pemerintah 

kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengetahuan dan kompetensi yang baik terutama dalam hal pengamanan dan 

perawatan cagar budaya dapat mengoptimalkan peran Juru Pelihara sebagai garda 

terdepan dalam pelestarian cagar budaya. Dalam hal ini perlu adanya motivasi yang kuat 

yang dapat mendorong kinerja dari Juru Pelihara, dan hal ini perlu dukungan dari setiap 

stakeholder, termasuk dari pemerintah daerah. Dorongan motivasi ini bisa berupa 

pemberian reward atau penghargaan bagi setiap Juru Pelihara yang telah melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Juru Pelihara dapat menerapkan prinsip dalam menjalankan 

tugasnya dengan motivasi “Bekerja Tanpa Diperintah, Disiplin  Tanpa Diawasi”. Mari 

bersama lestarikan cagar budaya kita.
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