BAB V

KESTMPULAN DAN SARAN

A Kcsimpulan
Bcrdmnya lstana Nsat Lima Laras pada tahun

1907-1912 Ielah

mcmbuktskan kcpada dunsa akan tingginya kemampuan dan budaya leluhur
bangsa Indonesia. Dari lstana Niat Lima Laras ini tcrccrmin kcluhuran nila1,
sistcm tchno logi, dan pcngctahuan serta s isten sosial yang bedaku pada masa
pembangunannya. llanya satu bangsa yang besar saja yang dapat mcrnbangun
scbuah bangunan bcrscjara l1 yang rncmiliki keindahan dan keagunga n scpcrti
yang dirniliki o lch lstana Niat Lima Laras.
Namun kcrusakan-kcrus<lkan yang dialami oleh lstana Niat Lima Laras
disebahagian bangunannya tcrnyata tclah mcnjadikan lstana ini seperts
terabaikan dan tcrlupakan. Padahal ls tana Niat Lima Laras sns apablia
dikclola sccara Profcsional maka dapat dijadikan scbagai salah satu objck
wisata yang mcnarik kedatangan pcngunjung yang ingin berwisata scjarah
dan budaya, ataupun dsjadikan scbagai sumber inspirasi pengetahuan yang
besar Jasanya bags kernajuan ilmu pcngetahuan untuk tugas belajar dan
scbagai wadah pclaksanaan bcrbagai misi-misi kebudayaan .
Dari bcrbagai basil pcnclitian dapat disimpulkan bahwa kerusakankcrusakan yang dialami lstana Niat Lima Laras diakibatkan kurangnya
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pcrhatian

•nstans1-1nstans•

tcrkait

akan

arti

pentingnya

pcmc!lharaan

peninggalan bcrscjarah Kcadaan ini juga didukung olch kurangnya sumber
daya manusm masyarakat sekitarnya. Sehingga keadaan semacam im
mengakibatkan lstana Niat Lima Laras saat im dalam keadaan kond1si yang
mcmprihatinkan
Untuk

mcnyclamat~an Istana Niat Lima Laras ini dari bahaya

keruntuhan, bcrbaga• upaya pclcstanan telah dilakukan olch berbagai pihak
baik itu Pcmcrintah maupun dan masyarakat itu sendiri namun hasilnya tidak
juga mem uaskan , mala h kcrusakan-kcrusakan tcrus tcrjadi discbahagian
bangunan schingga kcrusaku n itu bcrtambah parah. Dari hal ini dapalluh
disimpul kan bahwa fstana Niat Lima Laras mcmbutuhkan pem ugaran sccara
tota l sebagai satu-satunya cara agar peninggalan berscjarah kebanggaan s uku
Mclayu Batubara ini t•dak musnah.

B. Saran.
I. Bagi para pcmbaca pcnulis sangat mengharapkan adanya penelitian
lanjutan dan pcnclllian yang tclah disclesaikan olch penulis.
2. Pcnulls mcngharapl.an l.cpada mstansi pemcrintah

tcrkait dan juga

kepada masyarakat agar pcmugaran lstana Niat Lima Laras tcrus
dilanj utkan dan diharapkan agar pemugarao terse but tidak jauh mcrubah
bentuk asli bangunan dari lstana Niat Lima Laras.
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Gbr. 2 Peta Wilayah Batubara.
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Gbr. 3 Lstana Niat Lima Laras adalah Bangunan yang sarat dengan arsitcktur

Mclayu dan mcrupakan lambang kcjayaan masa lalu.

Gbr. 4 Salah satu bentuk atap yang menyerupai atap bangunan klcnteng Ci na.
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Gbr. 5 Salah satu pintu gc rbang untuk mernas ukt
gunan yang
berbentuk setcngah lingkaran (Tapal kuda) pada bagian atasnya. llal ir1i
mcnunjukkan kcmiripan dcngan arsitckt ur bangunan Eropa.

Gbr. 6 Salah
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Gb r.7 Ragam hias yang tcrdapat pada din d ing bag ian alas ya ng mcnggunakan
warna bcrvariasi .
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Gbr .8 Ilangunan bnru tcmpul scpasang mcrium yang lcr lctak dibahaginn
dcpan !slana.
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Gbr.9 13angunan bahagian be lakang yang te lah d ipugar.

Gbr.IO Ahli waris lstana (Sebelah Ki ri) dan Bapak Kepala Desa Lima Laras
(Scbclah Kanan) ya ng bcrposc didepan Istana Niat Lima l.aras.
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Gbr.l l Sclangkah lcb ih maju hcn tu k kcpcdu lian masyarakat akan arti pcnting
pcmcl ihunwn lstana sebagai pcninggalan berscjarah.

