
BUPATI BOYOLALI 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR Si TAHUN 2021 

TENTANG 

n ,,; ._ . 
·"\-.-:;-: .. 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PELESTARIAN DAN 

PENGELOLAANCAGAR BUDAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 
ayat (5)., Pasal 13 ayat (2), Pasal l7 ayat (3), Pasal 21 
ayat (5), Pasal 23 ayat (6), Pasal 26 ayat (5), Pasal 44 
ayat (2}, Pasal 59, Pasal 61 ayat (5}, Pasal 63 ayat (6), 
Pasal 64 ayat (6), Pasal 71, Pasal 80, Pasal 81 ayat (5), 
Pasal 83, dan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2018 tentang 
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelestarian dan 

Pengelolaan Cagar Budaya; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42}; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5168); 

3. Undang-Undang . I 

~ 
I 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 104), Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah [Lernbaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
[Lernbaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 244 ).; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 
Tahun 201-8 ten tang Pelestarian dan Pengelolaan 
Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 219); 

1v1E}\v1UTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 14 
TAHUN 2018 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN 
CAGAR BUDAYA. 

BAB I. . 
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BABI 
KE1'ENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali, 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Boyolali. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah 
yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian dari 
Bupati. 

6. 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. 

7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/ atau benda buatan 
manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang 
dapat dihubungkan dengan kegiatan manusra dan/ atau dapat 
dihubungkan dengan sejarah manusia, baik bersifat bergerak maupun 
tidak bergerak, yang merupakan masa gaya paling singkat berusia 50 
(lima puluh) tahun atau lebih mewakili masa gaya pBling singkat 50 (lima 
puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan, dari memiliki nilai budaya 
bagi penguatan kepribadian bangsa. 

8. 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, ber-rmsnrr 
tunggal atau banyak, dan/ atau berdiri be bas atau menyatu dengan 
formasi alam, berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih mewakili rnasa 
gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun memiliki arti khusus bagi 
sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan, 
dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 

9. Struktur .. 
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9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda 
alam dan/ atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan 
ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana 
untuk menampung kebutuhan manusia berunsur tunggal atau banyak, 
dan/ atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam, 
berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih mewakili masa gaya paling 
singkat 50 (lima puluh) tahun memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan, dan memiliki 
nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, 

10. 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 dan 
menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. 

11. 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, berupa lanskap budaya hasil 
bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, memiliki 
pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling 
sedikit 50 (Hrna puluh) tahun, memperlihatkan pengaruh manusia masa 
lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas, memperlihatkan 
bukti pembentukan lanskap budaya dan memiliki lapisan tanah 
terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil 
serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 
dan kebudayan 

12. Objek yang Diduga Cagar Budaya adalah benda, bangunan, struktur, 
dan/ atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya. 

13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya 
dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk 
melestarikannya. 

14. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik Pemerintah 
Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap 
memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. 

15. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari 
Pernerirrteih Daer-ah. 

16. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk 
lain bersifat nondana untuk mendorong Pelestarian Cagar Budaya dari 
Pemerintah Daerah. 

1 '7 rr; A 1.. 1; 
.1. I • .l .tffi J"'U..111 •••••••••••••••• 
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1 7. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah 
kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki 
sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, 
pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. 

18. Tenaga Ahli Pelestarian yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah 
orang yang karena kompetenai keahlian khususnya clan/ atau memiliki 
sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan 
Cagar Budaya. 

19. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, 
bangunan struktur lokasi atau satuan ruanz geografis vane dilakukan ..., .L 'L-1.. .l. .&.) .L:Ll.o'd..&.) .&.) I., L'lo.A,~ ..I. .LE, ~ .I. LA..L,LU J .1.1.5 .l.'lA...l.lt..'-A..l..lt..'-4. 

oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar 
Budaya. 

20. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan 
Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, 
dan memanfaatkannya. 

21. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari 
kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, 
pengamanan, zonasi, perneliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya. 

22. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari 
ancaman dan/atau gangguar1. 

23. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya 
dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. 

24. Pemeliharaan adalah upaya menjaga clan merawat agar kondisi fisik 
Cagar Budaya tetap lestari. 

25. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar 
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, clan Struktur Cagar Budaya yang 
rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik 

26. 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. 

27. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan 
metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan 
keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu 
pengetahuan, dan Pengembangan kebudayaan. 

28. Revitalisasi.. . 



28. Revitalisasi adalah kegiatan Pengembangan yang ditujukan untuk 
menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan 
penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip 
Pelestarian dan nilai budaya masyarakat. 

29. Adaptasi adalah upaya Pengembangan Cagar Budaya untu.k kegiatan 
yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan 
perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai 
pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mernpunyai nilai penting. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam 
Perlindungan, Pengembangan, dan pemanfaatan serta Pengelolaan Cagar 
Budaya di Daerah. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 
a. melestarikan warisan budaya Daerah sebagai penguat budaya nasional 

untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar 
Budaya; 

b. mengembangkan dan memulihkan keaslian Cagar Budaya baik yang 
berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan/ atau kawasan melalui 
Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak 
bertentangan dengan tujuan Pelestarian; 

c. memanfaatkan peninggalan Cagar Budaya baik yang berupa benda, 
bangunan, struktur, situs, dan/ atau kawasan untuk memperkuat citra 
positif pembangunan Daerah kepentingan sebesar-besarnya 
kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya; dan 

d. memperkuat citra dan karakter Daerah sebagai Kota Budaya dan 
mempromosikan warisan budaya sebagai satu kesatuan budaya nasional 
sampai ke dunia internasional. 

Pasal 4 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya; 
b. pemberian izin pengalihan Kepemilikan; 
c. pemberian Kompensasi dan insentif terhadap yang melakukan 

Perlindunga ..... Cng.t"l/,r o,...,rln,vrn.• .1. \.., J...1. .l..1. C:U..1. Cl.. OJ. LJL½.UCI...J a., 

d. pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dan pemberian 

izm; 
e. kemudahan . 
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e. kemudahan perizinan dan/ atau insentif pembangunan; 
f. persyaratan, pengangkatan pemberhentian keanggotaan, dan tata kerja 

Tim Ahli; 

g. pemberian tanda Kawasan dan/ atau Bangunan Cagar Budaya; 
h. Pengamanan Cagar Budaya: 
1. tata cara Penetapan sistem Zonasi; 
J. pemeliharaan Cagar Budaya; 
k. pemugaran Cagar Budaya; 
1. izin dan persetujuan Pengembangan Cagar Budaya; 
m. pengembangan Cagar Budaya; 
n. pemanfaatan Cagar Budaya; 
o. tata cara pengenaan sanksi; 
p. persyaratan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya; dan 
q. Pemberdayaan dan pengawasan. 

BAB II 

PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA 

Pasal 5 

( 1) Kepemilikan Cagar Budaya dapat beralih karena: 
a. pengalihan; dan 
b. pengambilalihan. 

(2) Setiap orang dapat mengalihkan Kepemilikan Cagar Budaya yang 
dimilikinya. 

(3) Pengalihan Kepemilikan Ca.gar Budaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dapat diberikan kepada: 
a. perseorangan; 
b. masyarakat hukum adat; 
c. pemerintah; 
d. Pernerintah Daerah; dan/ atau 
e. museum. 

(4) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (2) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, 
ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/ atau penetapan atau 
putusan pengadilan. 

(5) Setiap pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) harus mengajukan izin kepada Bupati. 

Pasal 6 
( 1) Pengambilalihan Kepernilikan Cagar Buda ya oleh Pemerintah Daerah 

dapat dilakukan apabila pernilik Cagar Budaya: 

a. meninggal . 
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a. meninggal dunia: 
1. tidak mempunyai ahli waris; atau 
2. tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, 

hibah, atau hadiah. 
b. warga negara asing yang meninggalkan Indonesia selama 5 (lima) 

tahun berturut-turut tanpa mengalihkan Kepemilikan dan 
penguasaan kepada Setiap Orang dan/ atau masyarakat hukum 
adat; 

c. badan hukum asing yang tidak beroperasi lagi di Indonesia tanpa 
mengalihkan Kepemilikan clan pengu.asaan kepada setiap orang 
dan/ atau masyarakat hukum adat; 

d. tidak dapat membuktikan sahnya Kepemilikan Cagar Budaya; 
e. memperoleh Cagar Budaya secara tidak sah; 
f. tidak diketahui; dan / atau 
g. memiliki Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik 

rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Daerah. 

(2) Pengambilalihan Kepemilikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Bupati. 

(3) Pengambilalihan Kepemilikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memberitahukan 
kepada pemilik dan / a tau yang menguasai Cagar Budaya dan 
diumumkan secara terbuka. 

BAB III 
PEMBERIAN IZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

Pasal 7 

( 1) Setiap orang yang akan mengalihkan Kepemilikan Cagar Buda ya 
Peringkat Kabupaten baik seluruh maupun bagian-bagiannya harus 
mengajukan izin kepada Bupati. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya akan diterbitkan apabila 
memenuhi persyaratan: 
a. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati; 
b. menyerahkan dokumen yang meliputi: 

1. identitas pemilik; 
2. bukti Kepemilikan Cagar Buda ya; 
3. surat keterangan ahli waris untuk yang diwariskan; 
4. surat pernyataan hibah untuk yang dihibahkan; 
5. surat perjanjian tukar menukar untuk yang ditukarkan; 
6. surat pernyataan dari pemberi hadiah untuk yang dihadiahkan; 

7. surat . 
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7. surat perjanjian jual-beli untuk yang dijual; 

8. surat berita acara pemberian ganti kerugian untuk yang diganti 
rugi; 

9. Penetapan atau keputusan pengadilan untuk yang ditetapkan atau 
diputuskan oleh pengadilan; clan 

10. cleskripsi Cagar Budaya clilengkapi clengan lokasi, denah, ukuran 
dan foto. 

(3) Bupati melakukan kajian terhadap Cagar Budaya untuk menentukan 
Pemerintah Daerah clidahulukan dalam pengalihan Kepemilikan. 

(4) Apabila hasil kajian sebagaimana dimalcsud pada ayat (3) tidak 
memenuhi untuk dialihkan ke Pemerintah Daerah, maka ditindaklanjuti 
dengan surat izin peralihan Kepemilikan, perubahan status Kepemilikan 
Cagar Budaya dan perubahan nama pemilik dalam register nasional. 

(5) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin pengalihan 
Kepemilikan Cagar Budaya kepada Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya. 

BAB IV 

PEMBERIAN KOMPENSASI DAN INSENTIF TERHADAP YANG 
MELAKUKAN PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA 

Pasal 8 

( 1) Setiap orang yang memiliki clan/ atau menguasai Cagar Budaya berhak 
memperoleh Kompensasi clan Insentif apabila telah melakukan 
kewajibannya melindungi Cagar Budaya. 

(2) Insentif berupa pengurangan Pajak Bumi clan Bangunan dapat 
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang 
telah melakukan Perlindungan Cagar Budaya di Daerah. 

Pasal 9 

( 1) Kompensasi dapat diberikan kepada setiap orang yang memiliki 
dan/ atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan 
kewajibannya melindungi Cagar Budaya clengan ketentuan: 
a. sudah clitetapkan sebagai Cagar Budaya; 
b. ticlak terclapat tinclakan yang bertentangan clalam Pelestarian Cagar 

Budaya yaitu merusak dan/ atau melakukan tindakan terhadap 
Cagar Buclaya tanpa izin sesuai clengan ketentuan paling cepat 
selama 3 (tiga) tahun; 

c. tidak dalam sengketa dengan pihak manapun; dan 

d. diusulkan .. 
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d. diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Cagar Budaya. 

(2) Insentif berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat 

diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pernilik Cagar Budaya yang 
telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya di Daerah dengan 
ketentuan: 

a. sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya; 
b. dirniliki secara terus menerus paling cepat 3 (tiga} tahun; 
c. tidak terdapat tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

minimal selama 3 (tiga] tahun; 
d. tidak dalam sengketa dengan pihak manapun; dan 
e. diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Cagar Budaya. 
(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang Cagar Budaya membentuk tim penilai Kompensasi dan Insentif 
Cagar Budaya peringkat kabupaten. 

(4) Pendanaan untuk Insentif dan Kompensasi disediakan oleh Pemerintah 
Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BABV 

PENCARIAN CAGAR BUDAYA ATAU YANG DIDUGA CAGAR 
BUDAYA DAN PEMBERIAN IZIN 

Pasal 10 
(1) Dalam hal di Daerah terdapat Objek yang Diduga Cagar Budaya 

terpendam dalam tanah dan/ atau air dapat dilakukan pencarian dengan 
penggalian, penyelaman, dan/ atau pengangkatan di darat clan/ atau di 
air dengan memperhatikan ketersediaan anggaran Daerah. 

(2) Dalam hal pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak 
ketiga. 

(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: 

a. instansi pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lainnya yang 
bergerak dalam bidang Cagar Budaya; dan/ atau 

b. akademisi yang bergerak dalam bidang Cagar Budaya. 

Pasal 11 

( 1) Setiap orang yang akan melakukan pencarian Cagar Budaya di Daerah 
wajib memiliki izin dari Bupati. 

(2\ TZ;,_ J I 111 ••.............. 
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(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya akan diterbitkan apabila 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati; 

b. menyerahkan dokurr1en yang meliputi: 
1. identitas pemohon; 

n ~---~"'- K
1 e ... eranzan dom= =1= ..._ ·1 1- ..._ d ..3 1 ._ • • t· · 

L,. :-su.1r:u. L .1cu1.K 1 .1 1181 1 apatnla oeroe a cengan KarLU 1aen rta.s; 

3. proposal rencana pencarian yaitu lokasi, waktu, maksud dan 
tujuan, metode dan teknik, Tenaga Ahli yang memiliki kompetensi; 
dan 

4. mernbuat perjanjian tertulis untuk memberikan laporan dan 
bersedia menyerahkan basil pencarian Cagar Budaya kepada 
Pernerintah Daerah apabila dinilai penting bagi Daerah, 

(3) Bupati rnelimpahkan kewenangan pemberian izin pencarian Cagar 
Budaya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Cagar Budaya. 

BAB VI 
KEMUDAHAN PERIZINAN DAN/ATAU INSENTIF PEMBANGUNAN 

Pasal 12 

(1) Pemilik, Penguasaan dan/atau pengelola bangunan, situs dan/atau 
Kawasan Cagar Budaya yang rnelaksanakan Pemugaran sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, berhak mendapat kemudahan penzman 
dan/ atau Insentif pembangunan lainnya. 

(
A\ Kemudahan _t 'atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat [I] ~ J n,t; 1 Uc.u.lc:Ul uan / v u L . s _ _1 se a "'°'--- __ _ . _ -· . . . · 

dapat berupa kemudahan perizinan dalam pengurusan izin mendirikan 
bangunan, pemanfaatan Cagar Budaya, pendampingan dan bantuan lain 
non dana dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Cagar Budaya. 

(3) Pemilik, Penguasaan dan/ atau pengelola yang melaksanakan Pelestarian 
Cagar Budaya berhak mendapatkan Insentif dari Pemerintah Daerah. 

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pengurangan 
Pajak Hurni dan Bangunan, advokasi, perbantuan, atau bentuk lain 
bersifat non dana. 

BAB VII 
PERSYARATAN, PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN, 

DAN TATA KERJA TIM AHLI 

Pasal 13 
( 1) Syarat keanggotaan Tim Ahli sebagai berikut: 

a. rnemiliki .. 
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a. memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan 
wewenangnya; 

b. menguasai dan memahami lingkup Cagar Budaya; 
c. merniliki kompetensi keahlian bidang Pelestarian Cagar Budaya; 
d. memiliki sertifikat kompetensi Ahli Cagar Budaya dan tidak sedang 
dibekukan; 

e. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang Pelestarian 
Cagar Budaya; dan 

f. merniliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan. 
(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang Cagar Budaya memfasilitasi anggota Tim Ahli untuk memperoleh 
sertifikat kompetensi sebagai ahli Cagar Budaya. 

(3) Kompetensi keahlian dan sertifikat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dan huruf d ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 14 

(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli untuk mewujudkan Pelestarian 
Cagar Budaya di Daerah. 

(2) Tim Ahli sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 15 

(1) Masa bakti Tim Ahli selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali 
apabila masih mernenuhi persyaratan sebagairnana dimaksud Pasal 13 
ayat (1). 

(2) Keanggotaan Tim Ahli berhenti karena: 
a. meninggal dunia; 
b. masa berlaku jabatan sebagai anggota sudah habis; 
c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; 
d. melakukan pelanggaran dan/ a tau tindakan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau 

e. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Tim 
Ahli. 

Pasal 16 

(1) Tim Ahli terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota, dengan susunan sebagai 
berikut: 
a. 1 ( satu) orang ketua merangkap anggota; 
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan 
c. 5 (lima) orang anggota. 

(2) Komposisi . 
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(2) Komposisi keanggotaan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas unsur: 

a. 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah Daerah; 
b. 2 (dua) orang dari unsur akademisi; 
c. 1 (satu] orang dari perwakilan asosiasi profesi; dan 
d. 2 (dua) orang dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang 

berkaitan dengan Pelestarian Cagar Budaya 
(3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat pada (1) bertugas: 

a. menyusun dan menetapkan mekanisrne kerja; 
b. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya 

oleh tim pendaftaran; 
c. meminta keterangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, setiap 

orang, dan/ atau masyarakat hukum adat yang mendaftarkan objek 
pendaftaran; 

d. mengusulkan perbaikan berkas kepada tim pendaftaran; 
e. merekomendasikan penetapan Cagar Budaya; 
f. menyusun dan merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; 
g. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan 
ditemukan kembali; clan 

h. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya. 

BAB VIII 
PEMBERIAN TANDA KAWASAN DAN/ ATAU BANGUNAN CAGAR BUDAYA 

Pasal 17 

( 1) Setiap orang yang memiliki, menguasai, a tau mengelola Kawasan 
dan/ atau Bangunan Cagar Budaya wajib memasang tanda kawasan 
dan/ atau Bangunan Cagar Budaya yang mudah dilihat oleh urn.um. 

(2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi 
mengenai nama Cagar Budaya, surat keputusan Penetapan Cagar 
Budaya dan/ atau registrasi Cagar Budaya serta kata dilindungi Undang 
Undang Norn.or 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 

(3) Pemberian tanda sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat difasilitasi oleh 
Pemerintah Daerah sesuai kemampuan anggaran pendapatan dan 
belanja Daerah. 

BAB IX 
PENGAMANAN CAGAR BUDAYA 

Pasal 18 

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang 
akan membawa Cagar Budaya keluar Daerah dalam Provinsi wajib 
memiliki izin dari Bupati. 

(2) Izin . 



- 14 - 

(2) Izin sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) hanya akan diterbitkan apabila 
memenuhi persyaratan; 

a. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati; 
b. menyerahkan dokumen yang meliputi: 

1. identitas pernohon; 

2. fotokopi terdaftar Cagar Buda ya; 

3. pernyataan jangka waktu Cagar Budaya berada di luar Daerah 
dan waktu kembalinya; 

4. pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya atas keberadaan 

(3) 

5. keperluan membawa Cagar Budaya keluar Daerah. 

Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin 
dimaksud pada ayat ( 1) kepada Perangkat 

sebagaimana 
Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya. 

Pasal 19 

Setiap orang yang akan membawa Cagar Budaya ke luar daerah Provinsi 
atau dibawa ke luar negeri, perizinannya diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 20 

( 1) Setiap orang yang memiliki dan/ atau menguasai Cagar Budaya yang 
akan mernindahkan Cagar Budaya keluar Daerah dalam Provinsi wajib 

merniliki izin dari Bupati. 
(2) Izin sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1} hanya akan diterbitkan 

apabila memenuhi persyaratan: 

a. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati; 
b. menyerahkan dokumen yang meliputi: 

1. identitas pemohon; 

2. fotokopi terdaftar Cagar Buda ya; 
3. pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya atas keberadaan 

4. alasan pernindahan apabila berupa Benda Cagar Budaya; dan 

5. kajian dari ahli perlunya pemindahan apabila berupa struktur 
atau bangunan. 

(3} Bupati melimpahkan 
dimaksud pada ayat 

kewenangan pemberian izm 
( 1) kepada Perangkat 

sebagaimana 
Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya. 
BABX . 
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BABX 

TATA CARA PENETAPAN SISTEM ZONASI 

Pasal 21 

Penetapan sistern Zonasi dilakukan rnelalui tahapan sebagai berikut: 

a. pengkajian; 
b. Penetapan; 
c. diserninasi; 
d. penandaan;dan 
e. pemantauan dan evaluasi. 

Pasal 22 

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 21 huruf a terdiri dari 
pengumpulan data, pengolahan data, perumusan Zonasi, analisis, 
sinkronisasi data, konsultasi publik dalam bentuk diskusi terpurnpun, 
penyusunan hasil kajian Zonasi, dan usulan penetapan siatem Zonasi. 

Pasal 23 

( 1) Penetapan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b 
terdiri dari proses: 

a. Pernerintah Daerah menyarnpaikan rancangan sistem Zonasi 
berdasarkan hasil kajian sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 22 
kepada pemangku kcpentingan dan masyarakat untuk memperoleh 
klarifikasi; 

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Cagar Budaya menyampaikan hasil kajian berupa usulan 
rencana sistem Zonasi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar 
Budaya atau lokasi dan satuan ruang geografis yang sudah 
diidentifikasi sebagai Objek yang Diduga Cagar Budaya kepada 
Bupati; 

c. Bupati mengeluarkan penetapan sistem Zonasi situs/Kawasan 
Cagar Budaya; dan 

d. Penetapan sistem 
Pemerintah Daerah 

zonasi Cagar Budaya disampaikan oleh 
sesuar dengan kewenangannya kepada 

masyarakat. 

Pasal 24 

Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yaitu 
memberikan pemahaman tentang pentingnya Zonasi dalam rangka 
pelestarian dan rincian ketentuan dalam zona yang ditetapkan. 

Pasal 25 . 
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Pasal 25 

( 1) Penandaan batas Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf 
d dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar 
mudah dikenali oleh semua pihak. 

(2) Batas Zonasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) ditandai dengan 
media yang dapat diamati secara visual berupa pagar, patok 
beridentitas, dan/ atau papan pemberitahuan beserta peta Zonasi. 

Pasal 26 

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf 
e dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kondisi terkini dengan 
sistem Zonasi yang telah ditetapkan. 

(2) Pernantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila terjadi 
peristiwa tertentu yang diperkirakan dapat menyebabkan perubahan 
alam atau Cagar Budaya. 

(3) Pemantauan clan evaluasi Zonasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya 
sesuai kewenangannya dengan melibatkan pihak-pihak terkait, 

Pasal 27 

(1) Bupati menetapkan Keputusan tentang luas dan batas-batas zona 
berdasarkan basil kajian teknis Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya. 

(2) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan 
rakyat dan melibatkan pemangku kepentingan. 

Pasal 28 

(1) Zonasi dibuat setelah suatu lokasi ditetapkan sebagai Situs Cagar 
Budaya atau satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar 
Budaya atau lebih ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya. 

(2) Zonasi dilakukan tanpa mengubah luas dan batas Situs Cagar Budaya 
atau Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan. 

BAB XI 
PEMELIHARAAN CAGAR BUDAYA 

Pasal 29 

(1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya dan/atau Objek yang 
Diduga Cagar Budaya yang dimiliki clan/ atau dikuasainya. 

(2) Cagar Budaya . 
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(2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/ atau yang 
rnenguasainya dapat dikuasai oleh Pernerintah Daerah, 

Pasal 30 

(1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya dan/atau 
Objek yang Diduga Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi 
kerusakan akibat pengaruh alam dan/ atau perbuatan manusia. 

(2) Pemeliharaan Cagar Budaya dan./ atau Objek yang Diduga Cagar 
Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan di lokasi 
asli atau di tempat lain setelah lebih dahulu di dokumentasikan secara 
lengkap. 

(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 dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus 
dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat 
penyimpanannya dengan tata cara khusus. 

(5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara 
untuk melakukan perawatan Cagar Budaya dan/ atau Objek yang 
Diduga Cagar Budaya. 

(6) Pengangkatan juru pclihara sebagaimana dimaksud ayat (5) 
berdasarkan kajian Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Cagar Budaya dan sesuai kemampuan 
Pemerintah Daerah. 

BAB XII 

PEMUGARAN CAGAR BUDAYA 

Pasal 31 

(1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib 
memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Pemilik dan/atau yang menguasai Bangunan Cagar Budaya dan/atau 
Struktur Cagar Budaya dapat melakukan Pemugaran didasarkan izin 
dengan syarat: 
a. mengajukan surat permohonan izin Pemugaran yang memuat: 

1. identitas pemohon; 
2. identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar 

Budaya yang akan dipugar; dan 
3. waktu dan lokasi Pemugaran. 

b. dokumen . 
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b. dokumen studi kelayak:an untuk dapat dipugar; 

c. rencana studi teknis dan rencana Pemugararr; 

d. menginformasikan Tenaga Ah li Pelestarian yang akan menjadi 
konsultan; 

e. izin lingkungan; 
f. surat keterangan pendanaan; dan 
g. izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Daerah. 
(3) Permohonan izin Pemugaran sebagaimana dimak:sud pada ayat (2) 

diajukan kepada Bupati. 
(4) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimak:sud pada ayat (3), 

harus memperoleh kajian teknis terlebih dahulu dari Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar 
Budaya. 

(5) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya untuk menerbitkan 
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

(6) Pemilik dan/ atau yang menguasai Bangunan Cagar Budaya dan,' atau 
Struktur Cagar Budaya dalam melakukan Pemugaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis 
dan/ atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Cagar Budaya dalam bentuk konsultasi. 

BAB XIII 
IZIN DAN PERSETUJUAN PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA 

Pasal 32 

( 1) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah 
memperoleh: 

a. izin Pemerintah Daerah; dan 
b. persetujuan dari pemilik dai7./ atau yang menguasai Cagar 

Budaya. 
(2) Izin sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya akan 

diterbitkan apabila memenuhi persyaratan: 
a. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui 

Perangkat Daerah yang rnerryelerrggsu-alcari urusan perner-irrtaha.n 
di bidang Cagar Budaya; 

b. menyerahkan dokumen yang meliputi: 

2. fotokopi terdaftar Cagar Budaya; 
3. dokumen . 
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3. dokumen yang berisi rencana, metode, dan teknis kegiatan 
yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah mendapatkan 
persetujuan Tim Ahli Cagar Budaya serta Tenaga Ahli 
Pelestarian Cagar Budaya. 

(3) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana 
dimak:sud pada ayat ( 1) huruf a kepada Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya. 

BAB XIV 
PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 33 
Pengembangan Cagar Budaya meliputi: 

a. Penelitian; 
b. Revitalisasi; dan 
c. Adaptasi. 

Bagian Kedua 

Penelitian 

Pasal34 

(1) Penelitian dalam rangka Pengembangan Cagar Budaya bertujuan untuk 
menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan 
menjelaskan nilai-nilai budaya. 

(2) Penelitian sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: 

a. Pemerintah; 
b. Pemerintah Daerah; dan/ atau 
c. setiap orang. 

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 
terhadap Cagar Budaya milik dan/ atau yang dikuasai oleh: 
a. setiap orang; 
b. Pemeri...ntah; dan/ atau 
c. Pemerintah Daerah. 

(4) Penelitian sebagaimana dimak:sud pada ayat (2) didasarkan izin dari 
Bupati. 

(5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai syarat: 

a. mengajukan surat permohonan yang memuat: 

1. identitas peneliti; 
2. Cagar Budaya . 
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2. Cagar Budaya yang akan diteliti; 
3. jenis Penelitian; 
4. metode Penelitian; 
5. tujuan Penelitian: 
6. jangka waktu Penelitian; dan 
7. lokasi Penelitian. 

b. rn.elampirkan proposal Penelitian; 

c. pemyataan kesanggupan menyerahkan laporan Penelitian dan 
mempublikasikan basil Penelitian; dan 

d. menyerahkan laporan penelitian dan bukti publikasi basil Penelitian 
apabila sebelurnnya pernah rnelakukan Penelitian. 

(6) Bupati memeriksa clan mempertimbangkan: 

a. kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5); 

b. prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai 
nilai yang melekat pada Cagar Budaya; 

c. kemanfaatan basil Penelitian bagi Pengembangan Cagar Budaya; dan 

d. dipenuhinya kewajiban publikasi laporan basil Penelitian yang sudah 
dilakukan pada masa sebelumnya. 

(7) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya. 

Bagian Ketiga 
Revitalisasi 

Pasal 35 
( 1) Revitalisasi dilakukan terhadap Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar 

Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa: 

a. menata kembali fungsi ruang; 

b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan 

c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya, 

(2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib dilakukan oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggarak:an urusan pemerintahan di 
bidang Cagar Budaya. 

(3) Setiap orang dapat melakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

Pasal 31 . 
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Pasal 36 
( 1) Setiap orang yang ak:an melaku.kan Revitalisasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35 ayat (3) didasarkan izin. 

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 
Bupati, 

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat: 
a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas pemohon, 
identitas Situs Cagar Budaya dan/ a tau Kawasan Cagar Budaya, jenis 
kegiatan, tujuan, jangka waktu, dan lokasi; 

b. melampirkan izin pemilik dan/ atau yang menguasai Situs Cagar 
Budaya dan/ a tau Kawasan Cagar Budaya bagi pemohon yang bukan 
pemilik dan/ atau yang menguasai; 

c. melampirkan rencana induk (master plan) kegiatan Revitalisasi; 

d. melampirkan hasil kajian teknis dari Unit Pelaksana Teknis; 
e. melampirkan izin mengubah fungsi ruang situs Cagar Budaya 
dan/ atau kawasan Cagar Budaya; 

f. melampirkan perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan hasil 
Revitalisasi antara pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar 
Budaya dan/ atau Kawasan Cagar Budaya, dengan pengelola; 

g. melarnpirkan dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan; dan 
h. izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. 

(4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin Revitalisasi 
kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang Cagar Budaya. 

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dicabut 
apabila pelaksanaan kegiatan Revitalisasi tidak sesuai dengan prinsip 
Pelestarian Cagar Budaya. 

Bagian Keempat 
Adaptasi 
Pasal 37 

( 1) Adaptasi dapat dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/ atau 
Struktur Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa: 
a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat; 

b. menambah fasilitas sesuai kebutuhan; 
c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/ atau 
d. rnempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan 

estetika Iingkungan di sekitarnya, 
(2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} dapat dilakukan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang. ···· ·· ·· ·· · ··· . · · · 

Pasal 38 . 

J 
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Pasal38 

( 1} Setiap Orang yang akan melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (2) didasarkan izin. 

(2} Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diajukan kepada 
Bupati. 

{3) Permohonan izin untuk melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan syarat: 

a. mengajukan surat permohonan berisi identitas pemohon, identitas 
Bangunan Cagar Buda.ya dan/ atau Struktur Ca.gar Budaya, jerns 
kegiatan, tujuan kegiatan, jangka waktu kegiatan, dan lokasi; 

b. melampirkan izin dari pemilik dan/ atau yang mengusai Bangunan 
Cagar Budaya dan/ atau Struktur Cagar Budaya; 

c. melampirkan rencana induk (master plan) kegiatan Adaptasi; dan 
d. melampirkan hasil kajian teknis dari Unit Pelakaana Teknis. 

(4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izm untuk 
melakukan Adaptasi kepada Perangkat Daerah yan.g menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya. 

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dicabut 
apabila pelaksanaan kegiatan Adaptasi tidak sesuai dengan prinsip 
Pelestarian Cagar Budaya 

BAB XV 
PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA 

Pasal 39 

( 1) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Ca.gar Budaya yang 
tercatat sebagai peringkat Daerah hanya dapat dilakukan dengan izm 
Bupati. 

(2) Perbanyakan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dengan syarat: 
a. mengajuk;an surat permohonan yang berisi identitas pihak yang akan 

melakukan perbanyakan; 
b. melampirkan rencana perbanyakan yang memuat ukuran, bahan, 

bentuk, warna, corak, dan gaya perbanyakan yang sarna dengan 
bentuk asli; 

c. melampirkan teknik, alat, dan proses perbanyakan, yang tidak 
merusak dan/ atau mengurangi bentuk asli Benda Cagar Budaya 
serta nilai yang terkandung di dalamnya; dan 

d. untuk kepentingan koleksi museum, Penelitian clan/ atau pendidikan. 
{3) Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Benda 

Cagar Budaya yang dimililiki dan/ atau dikuasai setiap orang dan/ a tau 
masyarakat hukum adat dilakukan dengan seizin pemilik dan/ atau yang 
menguasamya. 

,., B .. \9-J upan . 
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(4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin pemanfaatan 
Cagar Budaya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Cagar Budaya. 

(5) Hasil perbanyakan Benda Cagar Budaya harus diberi tanda. 
(6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 

dapat dicabut apabila pelaksanaan perbanyakan tidak sesuai dengan 
tujuannya. 

BAB XVI 

PERSYARATAN DAN PENYELENGGAARAN BANGUNAN GEDUNG 

CAGAR BUDAYA 

Pasal 40 
( 1) Setiap orang yang melakukan Pelestarian Bangunan Gedung Cagar 

Budaya wajib memenuhi persyaratan: 
a. administratif; dan 

b. teknis. 

(2) Persyaratan administratif Bangunan Gedung Cagar Budaya yang 
dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. status bangunan gedung sebagai Bangunan Gedung Cagar Budaya; 
b. status Kepemilikan; dan 

c. perizman. 

(3) Persyaratan teknis Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. persyaratan tata bangunan; 

b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung Cagar Budaya; dan 

c. persyaratan Pelestarian. 

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan sanksi administratif berupa: 
a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara kegiatan; 

c. penghentian tetap kegiatan; atau 

d. denda administratif. 

BAB XVII 

TATA CARA PENGENAAN SANKSI 

Bagian Kesatu 

Peringatan Tertulis 

Pasal 41. . 
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. Pasal 41 

( 1) Bupati berwenang untuk mernberikan sanksi berupa peringatan tertulis 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a apabila 
Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya mengganggu ketertiban 
urnurn dan/ atau lingkungan sekitar. 

(2) Peringatan tertulis sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) harus memuat: 
a. ketentuan hukum yang dilanggar; 
b. uraian fakta yang menggarnbarkan suatu tindakan pelanggaran; 
c. hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak pelanggar; 
d. tindakan Pemerintah Daerah yang akan dilakukan jika pelanggar 

tidak rnematuhi peringatan tertulis; dan 
e. hal lain yang dianggap perlu dan relevan yang ditujukan untuk 

menghentikan tindakan pelanggaran. 
(3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh] hari peringatan tertulis pertama 

tidak diindahkan, maka diberikan peringatan tertulis kedua. 
(4) Apabila peringatan tertulis sebagairnana dimaksud pada ayat (3) tidak 

diindahkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, rnaka dilakukan 
penghentian sementara kegiatan. 

(5) Bupati dapat rnelirnpahkan kewenangan pernberian izin pelaksanaan 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya. 

Bagian Kedua 

Penghentian Sementara Kegiatan 

Pasal 42 

Bupati berwenang untuk memberikan sanksi berupa penghentian sementara 
kegiatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b apabila: 
a. keadaan yang sangat segera rnengancarn keselarnatan umum dan/ atau 

lingkungan (force majeur); 
b. pihak pelanggar tidak memiliki kemampuan untuk mencegah clan 

menanggulangi bahaya, gangguan, dan kerugian yang akan 
ditirnbulkan; dan/ atau 

c. belum memiliki izin Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya. 

Bagian Ketiga 

Penghentian Tetap Kegiatan 
Pasal43 

( 1) Bupati berwenang untuk mernberikan sanksi berupa penghentian tetap 
kegiatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c apabila: 
a. kegiatan menyebabkan kerusakan fasade bangunan; 

b. menyalahi . 
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b. menyalahi izin; dan/atau 
c. pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 

dalam izin dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memuat: 
a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan penghentian tetap 

kegiatan; 
b. uraian fakta-fakta yang menunjukkan pelanggaran; dan 
c. akibat hukum dari penghentian tetap kegiatan. 

(3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin pelaksanaan 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya. 

Bagian Keempat 
Sanksi Administratif 

Pasal 44 

( 1) Bupati berwenang untuk memberikan sanksi berupa denda administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d apabila: 
a. kegiatan menyebabkan kerusakan bangunan; 
b. menyalahi izin; dan/ atau 
c. tidak mengindahkan sanksi yang sudah dijatuhkan. 

(2) Denda adrninistratif sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan bersama dengan sanksi lainya. 

(3) Denda adrninistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memuat: 
a. alasan-alasan hukum sehingga dikenakan sanksi denda; 
b. uraian fakta-fakta yang menunjukkan pelanggaran; 
c. jumlah denda yang harus dibayar; dan 
d. tata cara pembayaran denda administrasi. 

(4) Jumlah denda administratif yang harus dibayar berdasarkan penilaian 
tim yang dibentuk Bupati. 

BAB XVIII 

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 45 

(1) Kegiatan pemberdayaan diwujudkan dalam bentuk penyebarluasan, 
pelatihan, serta pemberian dukungan teknis dan/ atau kepakaran untuk 
meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran pemangku 
kepentingan dalam penyelenggaraan Pelestarian Cagar Budaya. 

(2) Kegiatan . 
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(2) Kegiatan pengawasan diwujudkan dalam bentuk pemantauan dan 
evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelestarian Cagar Budaya; 

(3) Pemberdayaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar 

Budaya atau Pejabat yang Ditunjuk. 

BAB XIX 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 46 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali. 

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal I ~her 2021 

BUPATI BOYOLALI, 

ttd 

MOHAMMAD SAID HIDAYAT 

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal t Oe-$"eft'\ b-er 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI, 

ttd 

MASRURI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR <gg 

KEPALA BA.GIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19671102 199403 2 009 


