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Wisata adalah kegiatan perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang 

lain, perindahan tersebut membawa dampak peningkatan ekonomi, peningkatan 

publikasi/promosi dan dapat juga peningkatan sampah pada wilayah lain yang 

didatangi. 

Wisata itu sendiri terdiri dari beberapa kategori seperti wisata rekreasi, wisata 

petualangan, wisata sejarah, wisata alam, wisata arkeologi dan wisata tematik 

lainnya, sesuai dengan apa yang tersedia dan dikelola baik oleh pemerintah 

maupun pemilik modal. 

Terjadinya wisata dapat dilatar belakangi oleh beberapa hal; kebutuhan 

manusia untuk melepaskan kejenuhan dari aktivitas sehari-hari, kebutuhan 

manusia untuk belajar, kebutuhan manusia untuk mencari sumberdaya baru, 

bahkan ada untuk kebutuhan menghabiskan uang yang dimilikinya. 

Adapun pelaku wisata ada beberapa bentuk; wisatawan lokal, wisatawan 

nasional dan wisatawan internasional. Wisatawan lokal adalah manusia yang 

melakukan wisata dan berasal dari tempat yang sama atau satu administratif 

dengan lokasi wisata yang ada. Wisatawan nasional berarti manusia yang 

melakukan wisata yang berasal dari luar daerah administratif daerah wisata 

tujuannya. Sedangkan wisatawan internasional adalah wisatawan yang datang dari 

negara yang berbeda dengan lokasi wisata negara yang ditujunya. 

Berdasarkan kuantitas pelaku wisata ada beberapa bentuk; wisatawan 

individu, wisatawan kelompok, dan wisatawan masal. Wisatawan individu adalah 

wisatawan yang datang berkunjung ke lokasi tujuan wisatanya dengan jumlah 

tidak lebih dari 2 orang, wisata kelompok adalah wisatan yang berkunjung ke 

lokasi wisata dan berjumlah mulai dari 3 hingga 10 orang, sedangkan wisatawan 

masal adalah wisatawan yang datang berkunjung ke lokasi wisata dalam jumlah > 

dari 10 hingga tidak terbatas. 



Berdasarkan prerilaku pelaku wisata ada beberapa bentuk wisatawan yaitu; 

wisatawan terpelajar, wisatawan terencana, wisatawan tidak terencana, wisatawan 

penikmat. Wisatawan terpelajar adalah pelaku wisata yang melakukan perjalanan 

wisata dengan tujuan untuk mempelajari objek wisatanya dan mengambil nilai-

nilai edukasi yang ada pada objek dan lingkungan wisatanya dan mengatur sendiri 

rencana perjalana wisatanya, wisata terencana adalah pelaku wisata yang 

mengikuti paket wisata yang telah ditentukan oleh biro perjalanan wisata, 

wisatawan tidak terencana adalah wisatawan yang melakukan perjalanan wisata 

tanpa merencanakan perjalanan wisatanya secara sistimatis, wisatawan penikmat 

adalah pelaku perjalanan wisata yang hanya memiliki tujuan menikmati wisatanya 

tanpa memiliki tujuan-tujuan khusus dan merencanakan secara sistimatis 

perjalanan wisatanya. 

Dari berbagai tinjauan wisatawan diatas maka terlihat bahwa tujuan 

melakukan wisata  yakni untuk belajar dan menghibur diri 

 

Kota sebagai wilayah yang terdapat diatas permukaan bumi, yang memiliki 

subfungsi berupa proses-proses. Proses tersebut saling berkaitan, seperti proses 

ekonomi, proses budaya, dan proses aktivitas, yang teraplikasi dalam kehidupan 
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manusia dalam bentuk satu kesatuan sosial yang terikat pada batas administratif 

tertentu (Noranda, 2009 hlm 3-4). 

Proses ekonomi adalah perubahan bentuk yang secara sisitmatis 

memperlihatkan perpindahan barang dan jasa pada sebuah kota, baik dari 

produsen ke konsumen, atau produsen ke distributor, maupun dari distributor ke 

konsumen. Perpindahan tersebut membutuhkan bentuk energi yang disebut 

sebagai modal/biaya/energi, sehingga perpindahan tersebut sesuai dengan yang 

diharapkan subjeknya dalam hal ini keuntungan ekonomi. 

Kegiatan wisata adalah bentuk proses ekonomi yang terjadi pada sebuah kota., 

dengan mengelola wisata dengan seksama maka akan dapat terjadi peningkatan 

ekonomi kota. Peningkatan ekonomi akan membantu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dalam bentuk memberi ruang kerja dan ruang kreatifitas ekonomi. 

 

Pengelolaan wisata pada tingkat kawasan hendaklah dilakukan secara terpadu 

dan terukur, sehingga tidak terjadi kerusakan baik pada objek wisata serta mental 

masyarakatnya. Adapun pengelolaan wisata terpadu dan terukur terlihat dari 

eksplorasi potensi, keterlibatan pihak-pihak yang ada pada kawasan disebut juga 
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dengan stakeholder, Pengembangan objek wisata, dan kerjasama antar pihak yang 

jelas. 

 

Selain itu juga perlu diperhatikan ketersediaan fasilitas pendukung pada 

kawasan objek wisata yang hendak dikelola. Keterbatasan pada objek wisata 

membutuhkan pengembangan karena hal tersebut akan terkait dengan 

kenyamanan para wisatawan dalam mengunjungi objek wisatanya. Dan setelah 

dikembangkan fasilitas tersebut harusnya dijaga dan dirawat karena terkait dengan 

nilai keberlanjutan objek wisata. 

Dalam Undang-Undang no 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. 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. 

Selain itu pertimbangan kenapa harus adanya regulasi yang menetapkan cagar 

budaya adalah : pada bagian menimbang dari perundang-undangan ; “Cagar 
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Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan 

perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan 

pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan 

dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”.  

Pada alinea terakhir untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pada 

kalimat ini dapat dijadikan sebagai penghubung antara wisata dan cagar budaya. 

Cagar budaya akan menjadi sebuah bentuk objek wisata dengan tema budaya. 

Perlu dipertimbangkan juga, bahwa cagar budaya terdapat didalam situs cagar 

budaya yang terdapat pada kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh 

regulasi tertentu dan kawasan tersebut merupakan ruang yang dilindungi. 

Sehingga demikian perlu dilakukan pengkajian yang seksama tentang objek 

tersebut diantaranya dengan melakukan studi kelayakan, studi amdal dan studi 

teknis yang nantinya tertuang dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan 

(RTRWK), perencanaan kawasan ini nantinya berintegrasi dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) secara nasional. Selain itu bentuk hasil dari yang 

tertuang didalam produk perencanaan ini disebut dengan Rencana dengan 

Rencana Induk Pariwisata (RIP) baik nasional maupun daerah. Integrasi antar 

perencanaan tersebut diharapkan terjadinya kesinambungan pembangunan dari 

daerah dan nasional sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara 

pemerintah sebagai regulasi didaerah dan dipusat. 

Kota Padang merupakan pintu gerbang untuk mengakses wilayah di Sumatera 

Barat baik dengan menggunakan transportasi laut maupun udara. Secara 

astronomis Padang terletak antara 0°44’00”-1º08’38” LS dan 100°05’05”-

100°34’09” BT (Bappeda, 2007 hlm. 3). 



Kota Padang terdiri atas dataran rendah dan dataran tinggi. Permukaan dataran 

rendah memiliki ketinggian antara 1-5 mdpl, sedangkan dataran tinggi terdapat 

antara ketinggian antara 50-100 mdpl, pada bagian timur Kota Padang terdapat 

perbukitan yang mempunyai ketinggian antara 300-1853 mdpl, sehingga dapat 

diketahui rata-rata ketinggian kota pada dari permukaan laut adalah 0-1853 mdpl.  

Kota Padang dilewati oleh beberapa aliran sungai, ada lima sungai besar dan 

enam belas sungai kecil dengan sungai terpanjang Batang Kandis mencapai 

panjang 20 km. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 314,47 mm 

per bulan dengan rata-rata hari hujan lima belas hari per bulan pada tahun 2006. 

suhu udara cukup tinggi yaitu antara 22,50-31,50 C dengan kelembabannya antara 

74-84 persen (Bappeda, 2007 hlm. 3). Luas wilayah Kota Padang berdasarkan PP 

No 17 tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat 

II Padang berjumlah 694,96 km2 , batas-batas wilayah Kota Padang dapat dilihat 

dari Peta No. 2. 

 
Picture 1 Peta Kota Padang (sumber;Bappeda Kota) 



Batas-batas Wilayah Kota Padang: 

Utara   : Kabupaten Padang Pariaman 

Selatan   : Kabupaten Pesisir Selatan 

Timur   : Kabupaten Solok 

Barat   : Samudra Hindia 

Pada wilayah administrasi kota padang in terdapat kawasan kota lama padang, 

Kota Lama Padang adalah wilayah yang dibangun oleh belanda dengan tujuan 

menjadi kota pelabuhan yang memiliki aktivitas perdagangan secara global. 

Posisinya yang cukup stategis karena berada pada bagian tengah sisi barat pulau 

sumatera. 

Kawasan ini memiliki kandungan nilai sejarah, sejarah yang ada adalah 

sejarah perdagangan dan politik penguasaan wilayah yang melibatkan beberapa 

negara penjajah yang masuk ke wilayah nusantara sebelum kemerdekaan. 

Selain itu kawasan ini memiliki ragam situs yang memiliki ciri khas tertentu 

dalam arsitekturnya, karena pada awal pembangunannya terjadi pengklusteran 

atau pengelompokan masyarakat. Pengelompokan tersebut didapat dalam bentuk 

pengelompokan etnis, pengelompokan itu bertujuan untuk mempermudah 

pemerintah pada masalalu dalam mengontrol masyarakat. 



 
Gambar 1. Kawasan Kota Lama Padang 

Di kota padang sendiri saat sekarang terdapat beberapa bentuk transportasi 

yang ada, ada transportasi darat, ada transportasi laut, ada transportasi udara yang 

dapat mensupport akses ke wilayah kota tersebut dari luar. 

Pada pengembangan wisata kawasan, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan 

diantaranya potensi, ancaman, kesempatan, halangan. Hal tersebut menjadi 

pertimbangan karena akan berkaitan dengan keberlanjutan potensi wisata itu 

sendiri. 

Secara ideal potensi pada wilayah wisata dilihat dengan adanya objek wisata, 

adanya wisatawan (pasar), adanya akses transportasi, adanya pengelolaan yang 

baik, adanya pengelola keamanan, adanya pengelola kesehatan, adanya hospitality 

(penginapan, motel, hotel), adanya money changer, adanya pusat layanan dan 

informasi wisata, adanya tour agency, adanya galery marchandise.  

Kota Padang telah memiliki potensi wisata berupa objek wisata, berupa 

Wisata Budaya dan dan Alam. Wisata budaya yang dapat ditemukan pada wilayah 

padang adalah wisatta kota tua yang memiliki corak ragam arsitektur masyarakat 



yang beragam, seperti pecinan, kolonial,, indisch, nias, india, jawa, bugis, 

minangkabau, dan padang sendiri. 

Untuk wisatawan masih terbatas lewat untuk meneruskan perjalanan kebagian 

wilayah lainnya seperti mentawai, Agam, Tanah Datar, 50 kota atau wilayah 

kabupaten lainnya. Wisatawan tersebut adalah wisatawan daerah maupun 

wisatawan internasional. 

 
Gambar 2. Provinsi Sumatera Barat 

Kota padang sendiri menyediakan sumber transportasi baik darat, laut dan 

udara. Transportasi darat dengan adanya terminal bus bingkuang yang terdapat 

pada bagian tengah kota padang, transportasi laut yang ada didukung dengan 

adanya pelabuhan teluk bayur, dan khusus untuk transportasi udara didukung 

dengan adanya bandara internasional minangkabau diwilayah perbatasan kota 

padang dan kabupaten padang-pariaman. 



 
Gambar 3. Akses Transportasi dari kawasan Kota Lama Padang 

Untuk pengelolaan wisata kota padang masih disebut sangat lemah, karena 

tidak terlihat konsolidasi yang cukup signifikant antara stakeholder yang ada, baik 

dari pemerintah maupun swasta, sehingga kiranya perlu meningkatkan kerjasama 

antara stakeholder tersebut. Sebenarnya konsolidasi ini tidak terlalu sulit dibentuk 

karena pada biasanya pemerintah dapat melibatkan asosiasi-asosiasi yang ada di 

kota padang sehingga dapat mempersingkat penyebaran informasi kepada pihak 

yang langsung ada dilapangan.. 



Terkait dengan pengelolaan keamanan, pemerintah kota dapat bekerjasama 

dengan pihak kepolisian. Bentuk kerjasama tersebut dapat membuahkan polisi 

wisata yang secara khusus menjaga keamanan pada objek wisata baik keselatan 

wisatawan hingga objeknya.  

Untuk kesehatan para wisatawan pemerintah dapat bekerjasama dengan dinas 

kesehatan yang ada di kota sendiri. bentuk pelayanan yang diberikan dapat berupa 

pelayanan kesehatan gawat darurat, kesehatan berkala, ataupun kesehatan lokasi 

wisata sendiri. 

Terkait dengan pelayanan hospitality pada objek wisata kawasan pemerintah 

dapat melakukan kerjasama dengan asosiasi perhotelan yang ada pada kota 

tersebut sehingga dapat memaksimalkan pelayanan penginapan yang dibutuhkan 

oleh para wisatawan terukur dan jelas. 

Money changer adalah hal yang dianggap penting karena pengelolaan wisata 

dianggap sebagai satu bentuk usaha menyerap ekonomi para wisatawan sehingga 

perlu disediakan fasilitas penukaran uang. Terkadang wisatawan tidak membawa 

terlalu banyak uang kontan dalam bentuk rupiah sehingga mereka membutuhkan 

tempat untuk menukarkan uang sesuai dengan mata uang mereka sendiri. 

Pusat pelayanan dan informasi akan dibutuhkan dalam mensupport wisata 

kota, karena wisatawan akan membutuhkannya dalam keadaan genting maupun 

tidak, baik untuk pelayanan komunikasi, pelayanan informasi lokasi wisata, 

pelayanan tujuan., dan pelayanan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan 

para wisatawan. 

Tour agency adalah hal yang perlu diperhatikan juga, karena pihak ini 

memiliki bentuk usaha dalam merencanakan wisata. Para wisata asing maupun 

daerah membutuhkan layanan jasa mereka untuk dapat melanjutkan wisatanya 

atau merubah rencana wisatanya atau juga keluar dari wilayah wisata dalam waktu 

yang tiba-tiba. 



Dan yang terakhir adalah galery mechandise atau pusat barang dagangan. Pada 

bagiann ini penjual oleh-oleh barang maupun makanan perlu ditata sehingga 

mendapatkan kerapian dalam pembagian sumber ekonomi masyarakat, selain itu 

dengan rapinya penetapan tempat wisata ini dapat mendatangkan bagi para 

wisatawan karena tidak akan semberaut. 

Ancaman adalah situasi yang dapat merusak potensi yang ada dan tidak 

diharapkan terjadi, namun ancaman dapat diketahui terlebih dahulu.dan 

diantasipasi agar tidak terjadi. Adapun bentuk ragam ancaman yang ada adalah, 

kesalahan manusia dan alam. 

Kesalahan manusia sebagai salah satu ancaman dapat dilihat pada potensi-

potensi itu sendiri, dapat berupa kesalahan dalam mengelola tujuan wisata yang 

ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan dari wisatawan, kesalahan dalam 

pelayanan hospitality tidak sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai regulasi 

yang mengatur, kesalahan dalam pemahaman atas keterbatasan kemampuan dalam 

komunikasi, kekurangan nyamanan wisatawan karena penjaja barang dagangan 

melakukan pemaksaan untuk membeli produknya. 

Hal-hal tersebut merupakan sebagian bentuk ancaman yang dapat mengurangi 

daya tarik objek wisata, sehingga perlu ditangguli lebih awal dengan 

mempersiapkan pengelolaan yang baik dan regulasi yang mendukung. 

Kawasan kota lama padang dapat dikembangkan sebagai wilayah dengan 

Model Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu (Integrated 

Development),model ini dapat dikembangka dengan beberapa cara 

1. Secara fisik pengembangan kawasan wisata dengan pola keruangan yang 

tertata, terintegrasi atau berdampingan dengan komunitas lokal. 

2. Kemitraan dengan pelaku usaha skala besar baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 



3. Dapat memanfaatkan infrastrktur yang sudah ada  

4. Memakai pola yang tanggap dan menyesuiakan norma-norma dan batasan 

dalam komunitas setempat. 

5. Interaksi relatif terbuka antara wisatawan dengan masyarakat lokal. 

6. Kemitraan antara usaha skala besar dan skala kecil (masyarakat), maka 

penerimaan masyarakat terhadap wisatawan relatif baik dan terbuka.  

Dengan cara demikian membuka kesempatan yang ada dalam pengembangan 

kawasan kota lama padang sangat besar, dengan cara demikian juga akan terlihat 

keuntungan yang akan diterima oleh semua pihak diantaranya ; 

1.  Keruangan akan tertata karena berdampingan dengan masyarakat 

2. Membuka peluang masyarakat lokal dalam pengembangan usaha dan jasa 

kepariwisataan. 

3. Tidak perlu mencari investasi dalam pembangunan infrastruktur 

4. Terjaganya Pola yang Tanggap dan Norma-Norma sesuai dengan 

komunitas setempat. 

5. Memberikan masyarakat wawasan baru  

6. Pelayanan masyarakat terhadap wisatawan akan lebih baik karena disini 

ada proses kemitraan dengan usaha skala yang lebih besar. 

Dengan model yang demikian tidak terlalu ada tantangan atas dampak yang 

akan muncul, namun ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu 

oleh pihak-pihak terkait sebelum menerapkan cara tersebut diantaranya 

mempersiapkan dan mengginformasikan kepada komunitas masyarakat apa yang 

akan dilakukan dan mengapa hal demikian dilakukan, lalu bagaimana aturan 

mainnya, selain itu juga disiapkan prosedur yang harus dilakukan sehingga semua 



rencana pengembangan model tersebut menjadi tidak berantakan atau dalam hal 

lain mendatangkan konflik dengan pihak-pihak lainnya dalam hal ini bagian dari 

komunitas itu sendiri. 

Pengelolaan kawasan cagar budaya yang dijadikan sebagai objek wisata agak 

berbeda dengan pengelolaan objek wisata yang mengandung cagar budaya pada 

kawasannya. Cagar budaya diatur secara khusus dalam undang-undang, karena 

memiliki nilai sejarah ilmu pengetahuan , dan kebudayaan didalamnya. 

Sehingga ketika dimanfaatkan sebagai sarana ekonomi maka ada aturan yang 

harus diperhatikan secara seksama. Sarana ekonomi memiliki tujuan agar cagar 

budaya menjadi tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya sehingga karena itu 

dapat digunakan sebagai objek wisata. 

Ketika cagar budaya telah diguanakan sebagai objek wisata, maka haruslah 

ada yang badan tertentu yang mengelolanya, karena badan tersebut merupakan 

badan khusus yang memahami bagaimana memperlakukan cagar budaya sebagai 

sumber ekonomi masyarakat tanpa meniggalkan aktivitas lainnya yang wajib 

dilakukan terhadap cagar budaya, dan keterkaitan cagar budaya dengan pihak 

yang terkait dengan nilai-nilai cagar budaya tersebut. 

Adapun bentuk manfaat yang akan didapat dalam pengembangan wisata 

kawasan cagar budaya kota lama padang adalah; 

• Atraktif : kegiatan ini memiliki tujuan untuk  menjadikan sebuah aset 

budaya menjadi sesuatu yang menarik untuk dikunjungi  

• Detraktif : dilakukan untuk meminimalkan resiko dan kemungkinan-

kemungkinan dampak negatif terhadap aset  

• Edukatif dan Informatif : objek akan memberikan pelajaran yang berarti 

bagi pengembangan wawasan pengunjung dan memberikan informasi 

yang baru. 



• Menghibur (Entertaining) : objek juga bermanfaat dalam memberikan 

hiburan tertentu kepada penikmatnya misalnya pecinta seni arsitektur akan 

terhibur dengan ragam model bangunan yang muncul semenjak bertahun-

tahun yang lalu 

• Komersial : Manfaat ini akan didapat oleh masyarakat setempat, dan kota 

• lingkungan setempat : berupa, kelestarian, sentral wisata dan pendidikan. 

Dalam mengelola dan memanfaatkan cagar budaya perlu diringi dengan 

perlidungan dan pelestarian. Perlindungan adalah upaya mencegah kerusakan 

pada cagar budaya yang dikelola sebagai objek wisata, sedangkan pelestarian 

adalah upaya mengawetkan serta mempertahankan cagar budaya yang digunakan 

sebagai objek wisata sehingga tidak terjadi perubahan yang mengurangi atau 

menghilangkan nilai secara kontekstual.  

Diharapkan komunitas lokal memiliki peran kontrol yang sangat sentral, dan 

keterlibatan dalam pengembangan dan pengelolaan, serta juga proporsi dampak 

manfaat dapat diserap oleh komunitas setempat. 

Kontrol  itu muncul atas dampak pemanfaatan kawasan cagar budaya menjadi 

objek wisata, dengan tujuan adanya penyebaran ekonomi kepada masayrakat 

setempat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, dan 

termasuk sebagai pihak yang bertanggungjawab atas keberlanjutan objek wisata 

itu sendiri. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa jenis wisata ini akan memiliki keterbatasa 

dalam kunjungan sehingga perlu dipersiapkan secara matang sehingga tidak 

dibebani kepada masyarakat setempat saja. Persiapan adalah tanggung jawab 

pemerintah melalui badan pengelola yanng telah dipersiapkan terlebih dahulu. 

Dalam pengelolaan pengunjung diharapkan dapat memperhatikan nilai 

kualitas kunjugan serta keselamatan objek tersebut. Hal itu diharapkan muncul 



atas keselaran antara pelestarian dan pengembangan wisata budaya, sehingga 

memunculkan keseimbangan pengembangan, pemanfaatan dan pelestarian itu 

sendiri. 

Nilai kualitas kunjungan bergantung dari pengelolaan objek wisata yang 

atraktif yang ada serta distribusi informasi yang jelas tentang keberadaan cagar 

budaya tersebut, hal demikian dapat dicapai dengan cara; 

1. Adanya alur yang jelas dalam mengenjungi kawasan cagar budaya kota 

lama padang 

2. Menyesuaikan penggunaan zona situs pada kawasan cagar budaya kota 

lama padang. 

3. Memperhatikan perilaku pengunjung pada kawasan kunjungan. 

4. Mencegah terjadinya vandalisme kepada objek wisata. 

5. Lalu melakukan evaluasi dengan memberikan questioner yang diisikan 

oleh wisatawan sehingga dapat mengetahui apa saja kebutuhan wisatawan 

yang datang ke objek tersebut. 

Pengelolaan kawasan cagar budaya di Indonesia hingga saat ini masih sangat 

sulit untuk diterapkan secara terpadu, memang tidak bisa dipaksakan sebelum 

dengan seksama mepersiapkan sumberdaya manusia yang memahami arti 

pentingnya cagar budaya tersebut dari nilai yang dimiliki.
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