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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN. 

 Dari penelitian yang peneliti lakukan terhadap peninggalan bersejarah dari 

Kerajaan Aru berupa situs Pancur Gading Putri Hijau yang ada di Deli Tua 

Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

       1.  Terdapat sebuah situs berserajah berupa Pancur Gading Putri Hijau di 

 Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang yang saat ini 

 belum terdaftar sebagai Benda Cagar Budaya dan telah teridentifikasi oleh 

 peneliti bahwa situs Pancur Gading Putri Hijau berada di Deli Tua.     

        2. Permasalahan yang dihadapi situs Pancur Gading Putri Hijau saat ini 

 semakin kompleks ditambah lagi dengan berlangsungnya pembangunan 

 1000 rumah perumnas program pemerintah yang sampai saat ini terus 

 berlanjut tanpa memperhatikan terdapat sebuah situs bersejarah yang 

 bernilai historis tinggi berada diantara bangunan-bangunan tersebut yang 

 dapat mengancam keberadaan situs yang merupakan peninggalan Kerajaan 

 Aru yang berada di Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. 

        3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melestarikan, menjaga dan 

 merawat situs Pancur Gading Putri Hijau belum dilaksanakan secara 

 optimal karena terlihat dari akses jalan menuju lokasi yang masih sangat 

 berbahaya serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dan juga 
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 terlihat dari pendirian bangunan perumahan yang  sampai saat ini terus 

 berjalan tanpa memperhatikan keberadaan situs Pancur Gading Putri Hijau 

 yang berada di atas pembangunan perumnas tersebut. 

       4. Upaya yang dilakukan masyarakat dalam melestarikan peninggalan 

 bersejarah yang masih kurang dan tidak adanya rasa cinta dan memiliki 

 terhadap keberadaan situs dikarenakan tidak adanya keuntungan secara 

 ekonomis, kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilais sejarah, kemudian 

 terlihat dari kurang terurusnya lingkungan tempat situs berada dimana 

 terdapat bangunan-bangunan kumuh serta hewan-hewan ternak seperti 

 ayam, entok dan anjing yang dapat menurunkan minat masyarakat baik 

 local maupun luar wilayah untuk datang berkunjung ke lokasi situs Pancur 

 Gading Putri hijau. 

 

 

B. SARAN. 

       1. Peneliti mengharapkan kepada Pemerintah Daerah dan juga Dinas terkait 

 yang berhubungan dalam benda-benda peninggalan bersejarah agar lebih 

 memberikan perhatian kepada situs Pancur Gading Putri Hijau yang 

 terdapat di Deli Tua kabupaten Deli Serdang serta dapat segera 

 melestarikam kondisi situs seperti dalam menyediakan dana perawatan dan 

 pemugaran serta ikut melakukan pelestarian serta menumbuh-kembangkan 

 rasa peduli masyarakat dalam hal pelestarian,perawatan dan menjaga situs 

 Pancur Gading Putri Hijau yang bernilai sejarah tinggi.  
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       2. Kepada masyarakat yang ada di Deli Tua khususnya lagi yang berada di 

 lingkungan lokasi situs agar lebih menghargai dan peduli terhadap 

 peninggalan bersejarah dari Kerajaan Aru berupa situs Pancur Gading 

 Putri Hijau di Kabupaten Deli Serdang sehingga dapat membantu 

 Pemerintah Daerah dalam hal pelestarian dan menjaga peninggalan 

 bersejarah tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh generasi penerus di 

 kemudian hari sebagai ilmu pendidikan dan juga penelitian.  

       3.  Kepada para pengunjung yang datang kelokasi situs Pancur Gading Putri 

 Hijau agar lebih memperhatikan keberseihan lokasi situs dan juga menjaga 

 sopan santun baik dalam berbusana maupun berbicara, serta lebih 

 memahamini nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya dengan 

 menumbuh-kembangkan rasa bertanggung jawab guna menjaga dan 

 merawat kondisi situs Pancur Gading Putri Hijau tetap lestari.     
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