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Latar Belakang 

 Cagar budaya harus dilestarikan karena memiliki 

nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan 

 Salah satu jenis cagar budaya penting yang di 

temukan di Indonesia adalah lukisan dinding gua 

 Sebagian lukisan dinding gua mengalami 

pelapukan yang mengkhawatirkan, karena usia 

dan faktor lain 

 Balai Konservasi Borobudur memiliki fungsi 

melakukan pengembangan metode dan teknik 

konservasi dituntut untuk melakukan kajian 

terhadap permasalahan konservasi yang dihadapi 

 Kajian Konsolidasi Lukisan Dinding Gua perlu 

dilakukan, sebagai panduan teknik konservasi ke 

depan untuk mengatasi permukaan yang rapuh 

atau mengelupas. 



Rumusan Masalah 

 Bagaimana kondisi perlapukan dinding gua yang terjadi 

dan seberapa urgen tindakan konservasi perlu dilakukan? 

 Metode konsolidasi apa yang sesuai untuk tindakan 

konservasi dinding gua yang lapuk? 

 Bagaimana perbandingan efektivitas bahan konsolidan 

Epoksi, Barium hidroksida, Litium silikat, Hidroksiapatit, dan 

Etil silikat pada konsolidasi dinding gua kars? 



Tujuan 

 Mengetahui kondisi pelapukan dinding gua yang terjadi dan 

seberapa urgen tindakan konservasi perlu dilakukan. 

 Mengetahui metode konsolidasi apa yang sesuai untuk 

tindakan konservasi dinding gua yang lapuk. 

 Mengetahui bagaimana perbandingan efektivitas bahan 

konsolidan Epoksi, Barium hidroksida, Litium silikat, 

Hidroksiapatit, dan Etil silikat pada konsolidasi dinding gua kars. 



Manfaat 

 Mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai 

kondisi pelapukan lukisan dinding gua, laju pelapukan, 

faktor-faktor yang mempengaruhi, dan gambaran 

bagaimana upaya untuk penanganannya 

 Bahan pertimbangan bagi Balai Pelestarian Cagar Budaya 

dalam merumuskan rencana konservasi 

 Mengungkap bahan-bahan konsolidan apa yang sesuai 

untuk konservasi lukisan dinding gua 

 Memberikan kontribusi ilmiah secara global bagi 

pengembangan metode konservasi lukisan dinding gua 



Ruang Lingkup 

 Studi pustaka 

 Observasi lapangan 

 Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terpumpun/ Focus Group 

Discussion (FGD) 

 Pelaksanaan analisis laboratorium 

 Pelaksanaan percobaan terhadap beberapa bahan 

konsolidan di laboratorium untuk mengetahui 

efektivtasnya. 



Lukisan Dinding Gua 

 

 Maros dan Pangkep memiliki dua warna yaitu merah dan hitam 

 Warna merah dihasilkan dari oker (ochre) atau oksida besi (Fe2O3 

/ hematit) bersumber dari bahan batuan mineral, 

 Warna hitam biasanya menggunakan bahan arang 



Pelapukan Lukisan Dinding Gua dan 
Faktor-faktornya 

Kimia   : pelarutan oleh air, pembentukan   

garam, dan reaksi permukaan dengan 

udara luar 

Fisika   : retak, pecah, dan pengelupasan kulit 

Biologi : pertumbuhan mikroorganisme, lumut, 

rumput dan akar-akar pohon yang 

menembus bagian dalam gua 



Konsolidasi Batuan Kars 

(Clifton dkk, 1980): 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan bahan konsolidan : 

 Daya konsolidasi 

 Ketahanan bahan konsolidan 

 Kedalaman penetrasi 

 Porositas batu 

 Pergerakan kelembaban 

 Kompatibilitas bahan konsolidan dengan batu 

 Efek pada kenampakan 

 



Jenis- jenis Bahan Konsolidan 
(Clifton dkk, 1980): 

 Polimer organik 

 Polimer akrilik  

 Polimer vinil 

 Epoksi 

 Polimer organik lain (polyester, poliuretan, nilon) 

 Senyawa anorganik 

 Konsolidan silikat  

 Hidroksida alkali tanah 

 Senyawa anorganik lain (Misalnya Fosfat membentuk 

hidroksiapatit) 

 Alkoksisilan 



No  Tahun Tim 
Kegiatan yang dilakukan/ Hasil yang 

diperoleh 

1 1984 Samidi 

• Mengidentifikasi faktor-faktor kerusakan 

yang terjadi di Gua Leang-leang dan Gua 

Pettae Kere, Maros 

• Analisis sampel di laboratorium 

2 
1985-

1986 
Samidi 

• Observasi dan pemetaan lukisan di Gua 

Pattae Kere (Maros) dan Sumpang Bita 

(Pangkep) 

• Konservasi lukisan (pembersihan, konsolidasi, 

injeksi, dan restorasi) 

• Pembuatan lubang respirasi dan pengalihan 

aliran air 

Kajian yang pernah dilakukan 



Mapping/ Pemetaan Pembersihan noda dengan etanol 

Konsolidasi dengan cara injeksi 

Bahan konsolidan yang 

digunakan:  

- Paraloid B 72 10% 

- Epoksi (EPIS) 
- Barium Karbonat 



Sebelum restorasi Pembersihan permukaan 

Setelah restorasi 

LUKISAN PERAHU GUA SUMPANG BITA 



Sebelum restorasi 

Setelah restorasi Pembuatan profil lukisan 

LUKISAN KEPALA BABI 

GUA SUMPANG BITA 



No  Tahun Tim Kegiatan yang dilakukan/ Hasil yang diperoleh 

3 2008 

Yudi 

Suhartono, 

dkk 

• Mengidentifikasi kerusakan lukisan di gua-gua 

prasejarah Maros-Pangkep 

• Mengevaluasi hasil konservasi yang dilakukan 

oleh Samidi (1985-1986) 

• Mengidentifikasi bahan lukisan   

4 2009 

Yudi 

Suhartono, 

dkk 

• Rekomendasi pembenahan lingkungan di 

sekitar gua-gua prasejarah Maros-Pangkep 

• Rekomendasi monitoring digital kerusakan 

lukisan secara periodik 

5 2011 

Yudi 

Suhartono,  

dkk 

• Rekomendasi konsolidasi lukisan gua-gua 

prasejarah di Maros-Pangkep 

• Pengujian laboratorium batuan merah + getah 

nangka 

• Pengujian laboratorium bahan arang + gypsum 

Kajian yang pernah dilakukan 



Metode Kajian 

Alat:  UTM (Universal Testing Mechine, 

cometech seri BTS), XRF (X-Ray Flouresence 

olympus type handheld), Microclimate Data 

Logger (Hobo), Timbangan, Karsten Tube, 

Oven, Protimeter, Skavel, dan peralatan 

laboratorium lainnya. 

 

 

Bahan: epoksi waterbase, barium hidroksida, 

hidroksiapatit (diamonium hydrogen fosfat), 

litium silikat (litium hidroksida-silika), etil silikat. 

Karakterisasi terhadap bahan yang diuji 

menggunakan beberapa bahan yaitu 

Na2SO4, akuades, dan pH paper stick. 



Cara Kerja 

 Observasi lapangan 

 Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion/ FGD) 

 Analisis laboratorium 

 Pelaksanaan percobaan laboratorium 

 Epoksi waterbase 

 Barium hidroksida 

 Hidroksiapatit 

 Litium silikat 

 Etil silikat 
 



Parameter Pengamatan 

Metode 

Parameter analisis 

Kuat 

tekan 

Kuat 

geser 

Kimia 

(XRF) 
Porositas Kapilaritas SEM 

Ageing 

test 

Daya serap 

air 

Pembuatan 

mortar 
√   √ √ √  √ √ √ 

Perekatan 

dua batu 

kars 

  √ √       √   

Konsolidasi 

batu kars 

rapuh 

√   √ √ √ √ √ √ 
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