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KERANGKA PRESENTASI 

1.  Pengantar 

2.  Kajian perilaku pengunjung dan dampaknya  

3. Kebijakan/aturan (berkaitan dengan perilaku pengunjung) 

4. Upaya yang dapat dilakukan untuk pengaturan pengunjung di 
 zona 1 – modelling 
 

5. Pengembangan Zona 3 sebagai strategi visitor management 
 

6. Kesimpulan 



 Borobudur dan lingkungannya harus dilihat  secara integral karena 
mengandung nilai budaya yang mencerminkan keseimbangan dan 
keheningan (transquilty and serenity).  

 Berdasarkan penataan bentanglahan, tidak saja melihat aspek keindahan 
tetapi kekuatan nilai tradisi manusia terhadap lingkungan alamnya.  

(JICA, 1976) 

Taman Purbakala Nasional sebagai penyangga (buffer zone) Candi 
Borobudur, dengan tujuan untuk pelestarian candi dan memberi 
kontribusi pengembangan sosial-ekonomi wilayah Borobudur 

Penataan lingkungan Borobudur dengan sasaran pelestarian: 
1) sebagai taman untuk pelestarian candi;  
2) sebagai pusat studi arkeologi;  
3) sebagai warisan budaya untuk generasi mendatang.  

KONSEP PELESTARIAN BOROBUDUR MENURUT RI-JICA  

Nama Taman Purbakala Nasional diubah menjadi Taman Wisata Nasional  
(Keppres Nomor 1/1992) 

1.  PENGANTAR 



ZONASI BOROBUDUR 



-Zona 1 – zona pelestarian candi (radius 200 meter dari candi, luas 44,8 ha) 
-Zona 2 – taman arkeologi, dengan fasilitas untuk pengunjung, tempat 
 parkir, kantor, bangunan eksibisi, dan kios-kios penjualan (radius 
 2,5 km, seluas 78 ha) 
-Zona 3 – zona pengembangan: lahan permukiman, termasuk Candi Pawon, 
 Mendut, dan benda-benda purbakala lainnya (radius 2 km, seluas 10,1 
 km2). Zona ini hanya diperuntukkan untuk pengembangan fasilitas 
 pengunjung pariwisata, seperti hotel, restoran, jasa pariwisata, dan 
 permukiman. 
-Zona 4 – area pelestarian panorama bersejarah (radius 5 km, seluas 26,8 km2) 
-Zona 5 – area Taman Purbakala Nasional (radius 10 km, seluas 78 km2). 
 
Zona 4 dan 5 merupakan zona pelindung bentanglahan dan panorama (scenic view), 
 sehingga tata guna lahannya harus sesuai dengan karakter saujana. 

Rencana Induk JICA 1979  
membagi kawasan Borobudur menjadi 5 zona 



CANDI BOROBUDUR 

Candi Borobudur sebagai bangunan pusaka (heritage) merupakan 
tempat ritual, suci, sakral, bermarwah, yang dibangun untuk 

tempat pendidikan dan kontemplasi/merenung, belajar untuk 
menjadi insan yang lebih baik (melalui pahatan reliefnya). 



UU No 11/2010 tentang Cagar Budaya 

Bab 1 Pasal 1 ayat 22 

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan 

keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, 

mengembangkan, dan memanfaatkannya.  

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, 
kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, 
Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. (Bab 1 Pasal 1 ayat 23) 

 
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. (Bab 1 Pasal 1 ayat 29) 

 
Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan 
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan 
kelestariannya. (Bab 1 Pasal 1 ayat 33) 



Candi Borobudur mengalami banyak tekanan yang 
membahayakan eksistensinya 
 
Candi menerima beban berat dari semakin 
banyaknya jumlah pengunjung yang menaikinya 



2.  KAJIAN PERILAKU PENGUNJUNG  

Tujuan: mendapatkan informasi mengenai perilaku individu 
dan sekelompok orang yang terkait dengan sistem spasialnya. 

 pola pergerakan,  
 kegiatan yang dilakukan,   
 penumpukan kegiatan,  
 area-area yang diminati 

 

Cara: dengan Pemetaan Perilaku (Behavior Mapping) 

Dilakukan pada beberapa waktu:  
-pagi, siang, sore  
-hari libur 
-peak season, low season 
-.......... 



Place-Centered Mapping - Pemetaan berdasarkan tempat 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana orang atau sekelompok 
orang memanfaatkan, menggunakan, atau mengakomodasikan perilakunya 
dalam suatu situasi waktu dan tempat tertentu. 



Dapat dilakukan dengan 
bantuan drone 



Person Centered-Mapping 

Teknik ini menekankan pada pergerakan manusia pada suatu 
periode waktu tertentu 





TEMUAN DAN  DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI PERILAKU PENGUNJUNG 

Kajian Temuan Behavior Mapping  Dampak negatif 

Pola 
pergerakan 

Sebagian besar bergerak langsung 
menuju puncak stupa dari tangga ..... 

Area candi tidak merata 
menerima beban. 
 
Bertabrakan  

Sebagian kecil bergerak mengitari lantai 
satu dan kemudian naik .... 

Pola tidak beraturan 

Kegiatan 
yang 
dilakukan 

Berjalan ....... ; Berjalan sambil makan... Buang sampah; alas kaki 
membawa tanah masuk 
di batu candi; suara 
ramai; batu rusak 

Berdiri mempelajari relief ..... 

Duduk-duduk di ...., selama .... 

Konsentrasi 
keramaian 
 

Terjadi konsentrasi 
keramaian/penumpukan pengunjung di 
......., selama ...... 

Beban candi pada area 
dan waktu tertentu 
(sebutkan) 
Beban candi tidak 
merata 

Area-area ....... tidak terjadi keramaian 
(sepi) pada pagi dan sore hari. 

Area yang 
diminati 

Area stupa paling atas; area tangga naik; 
area selasar yang teduh;........ 

Ada area yang tidak 
diminati/sepi; beban 



3. KEBIJAKAN/ATURAN 
(berkaitan dengan perilaku pengunjung) 

Adakah aturan yang diberlakukan, yang diketahui oleh 
pengunjung? 
 
Apakah pengunjung mengetahui aturan sebelum 
berada di Zona 1? (yang boleh dan tidak boleh) 
 
Apakah pengunjung mematuhi aturan yang ada? 
 
Apakah aturan sudah lengkap? 
 
 



RESPON DARI HASIL KAJIAN PERILAKU 

Hasil Kajian Perilaku Respon 

Jumlah pengunjung terlalu banyak 
 

Jumlah dikurangi 

Terjadi penumpukan pegunjung di 
beberapa tempat, baik di halaman 
maupun candi – tidak merata 

Penumpukan harus dikurangi 

Pola pergerakan pengunjung tidak 
beraturan  
 

Pergerakan pengunjung sebaiknya 
memiliki pola 

Beberapa bagian candi tidak menjadi 
perhatian pengunjung 
 

Seluruh bagian candi sebaiknya 
mendapat perhatian pengunjung 



Respon Upaya yang dapat dilakukan 

Jumlah dikurangi -Pengaturan jumlah pengunjung pada 
satu kali periode naik candi 
-Pembatasan jumlah pengunjung pada 
jam-jam sibuk 

Penumpukan harus dikurangi -Dilakukan simulasi buka-tutup pintu 
masuk ke candi 
-Ada aturan pengunjung harus terus 
bergerak (pelan-pelan) 

Pergerakan pengunjung sebaiknya 
memiliki pola 

-Ada aturan arah gerak pengunjung 
dalam menikmati relief dan stupa candi 
(belajar tentang kehidupan) 
-Ada pengarah gerak 

Seluruh bagian candi sebaiknya 
mendapat perhatian pengunjung 

-Pengunjung bergerak secara teratur 
menikmati seluruh bagian candi 

Waktu mempengaruhi  

4. UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK PENGATURAN 
PENGUNJUNG DI ZONA 1 - MODELLING 



 

1. Pembatasan kunjungan umum pada teras lantai 9 dan 10    
2. Pembatasan kunjungan umum pada seluruh bagian candi 

-hanya bagian bawah candi untuk umum, melihat dan 
belajar Karmawibangga. 
-menaiki candi hanya diperuntukkan pengunjung khusus 
dan pengunjung dengan tujuan pendidikan. 

3. Taman Wisata dikembalikan nama dan fungsinya menjadi 
Taman Purbakala. 

4. Kegiatan wisata diarahkan ke desa-desa 

UPAYA UNTUK PEMBATASAN PENGUNJUNG DEMI KELESTARIAN CANDI 



VISITOR MANAGEMENT  (PENGELOLAAN PENGUNJUNG) 

Pengelolaan pengunjung pada suatu destinasi wisata yang berorientasi pada 

upaya  memaksimalkan kualitas pengalaman kunjungan, dan meminimalkan 

dampak kunjungan pada obyek/atraksi yang dikunjungi. 

Visitor management Borobudur dilakukan tidak hanya dalam rangka meningkatkan 
jumlah kunjungan, tetapi yang lebih utama adalah meningkatkan kualitas kunjungan. 

TUJUAN VISITOR MANAGEMENT UNTUK BOROBUDUR 
 

1. Mengurangi beban Candi Borobudur 

2. Memberi pengalaman pengunjung akan atraksi lain selain candi 

3. Meningkatkan lama tinggal 

4. Mendorong tumbuhnya ekonomi lokal 

5. Mengakomodasi kebutuhan/keinginan pengunjung yang baru 

6. Menguatkan nilai-nilai lokal dan mendukung pelestarian lingkungan 

Pengembangan pariwisata harus mengacu pada kelestarian 
lanskap dan kesejahteraan masyarakat 

5. PENGEMBANGAN ZONA 3 Sebagai strategi visitor management 



STRATEGI VISITOR MANAGEMENT untuk LANSKAP 
 

1. Memberi pilihan atraksi wisata yang banyak dan beragam kepada 

berbagai jenis pengunjung, selain atraksi mengunjungi candi 

 

2. Memberi kemudahan akses fisik (jalan, moda) dan akses informasi  

1. Pengembangan desa-desa di sekitar candi: 
 Tiap desa memiliki keunikan/kekhasan yang dapat ditawarkan 

sebagai atraksi: desa gerabah, desa tahu, desa slondhok,... 

 Dikelola oleh masyarakat desa 

 Meningkatkan potesi sumberdaya lokal yang sudah ada: alam, 

tradisi, seni, arsitektur 

2. Pengembangan potensi sumberdaya alam 
 (Visual) panorama: gunung, sawah, sungai, ...... 

 Mengembangkan kegiatan jelajah alam 

UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN (untuk Zona 3): 



BENTUK KEGIATAN WISATA 
 

Berdasarkan waktu:  
o half day trip 

o one day trip  

o two days trip 

 

Jenis wisata:  
o wisata alam 

o wisata budaya 

o wisata kuliner 

o wisata seni 

 

Kegiatan wisata:   
o jelajah desa 

o menikmati panorama alam 

o belajar/kursus masak, tari, memainkan gamelan 



6. KESIMPULAN 

1. Konsep pelestarian Candi Borobudur harus terus dipegang 
2. Pengelolaan pengunjung di Zona 1 perlu dilakukan dengan 

melihat perilaku mereka dan dampak yang timbul 
3. Kelengkapan peraturan yang diikuti/dipatuhi oleh pengunjung 

sangat penting 
4. Modelling pendistribusian pengunjung di Zona 1 perlu dilakukan 

dalam berbagai domain waktu, berdasarkan pada perilaku 
pengunjung 

5. Zona 3 perlu dikembangkan, agar pendistribusian pengunjung 
tidak hanya ke Zona 2, disamping sebagai upaya 
mengikutsertakan masyarakat desa-desa yang ada di sekitar 
candi dalam kegiatan wisata. 



Maturnuwun 


