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RENCANA STRATEGIS  

BALAI KONSERVASI BOROBUDUR 

TAHUN 2020 – 2024  

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Warisan budaya adalah 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. Warisan budaya, sebagai produk kebudayaan leluhur memiliki 4 aspek atau wujud, 

baik konkret maupun abstrak, yaitu: (1) aspek fisik atau budaya material; (2) aspek perilaku 

atau budaya perilaku; (3) aspek kebahasaan atau bahasa; dan (d) aspek gagasan atau budaya 

pengetahuan (Ahimsa-Putra, 2011). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Cagar Budaya, aspek fisik (tangible) warisan budaya didefinisikan sebagai Cagar Budaya, yaitu 

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. 

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap cagar budaya harus memiliki 

nilai penting, baik yang bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Warisan budaya 

yang dianggap memiliki nilai penting luar biasa, biasanya didaftarkan oleh negara yang 

memilikinya kepada lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membidangi 

pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan – UNESCO (United Nation Educational, 

Scientific and Cultural Organization) agar ditetapkan secara resmi menjadi warisan dunia 

(world heritage). Salah satu cagar budaya milik bangsa Indonesia yang telah ditetapkan 

menjadi warisan budaya dunia (world cultural heritage) adalah Borobudur Temple Compounds 

(kompleks Candi Borobudur). UNESCO menetapkan Borobudur Temple Compounds dengan 

memasukkan Candi Mendut dan Candi Pawon sebagai kesatuan dengan nomor registrasi 348 

tertanggal 13 Desember 1991, kemudian diperbarui menjadi Nomor 592 Tahun 1991.  
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Borobudur Temple Compounds ditetapkan menjadi warisan dunia karena memiliki nilai 

penting luar biasa (outstanding universal value/OUV) yang memenuhi kriteria: 

(i) Mewakili mahakarya kejeniusan kreatif manusia 

  Candi Borobudur dengan piramid berundak tanpa atap yang terdiri dari sepuluh 

teras berurutan ke atas, bermahkotakan kubah berbentuk genta besar adalah 

gabungan stupa yang harmonis, candi dan bukit yang merupakan mahakarya 

arsitektur dan seni monumental Buddhisme. 

(ii) Memperlihatkan pentingnya pertukaran nilai-nilai kemanusiaan, dalam suatu 

rentang waktu atau dalam suatu kawasan budaya di dunia, terhadap 

pengembangan arsitektur atau teknologi, karya monumental, tata kota, atau 

rancangan lansekap 

  Candi Borobudur merupakan contoh luar biasa dari seni dan arsitektur Indonesia 

dari masa antara awal abad VIII dan akhir abad IX yang memberikan pengaruh 

besar bagi kebangkitan arsitektural pada masa antara pertengahan abad XIII dan 

awal abad XVI. 

(vi) Secara langsung atau nyata terkait dengan peristiwa-peristiwa atau tradisi yang 

masih hidup, dengan gagasan atau dengan keyakinan, dengan karya seni dan sastra 

yang memiliki nilai-nilai universal yang signifikan 

 Candi Borobudur mempunyai bentuk sekuntum teratai, bunga suci agama Buddha, 

dan merupakan refleksi luar biasa dari perpaduan antara ide asli tentang pemujaan 

nenek moyang dan konsep Buddhisme dalam mencapai Nirwana. Sepuluh teras 

berundak dari keseluruhan struktur selaras dengan tahapan yang harus dicapai 

oleh Bodhisatwa sebelum mencapai ke-Buddha-an (UNESCO, 2012). 

Batas delineasi Borobudur Temple Compounds yang ditetapkan oleh UNESCO sesuai pengajuan 

Pemerintah Indonesia, menggunakan sistem sel, artinya masing-masing candi memiliki 

struktur zonasi secara terpisah. Namun, dalam perkembangannya pemaknaan Borobudur 

Temple Compounds semakin meluas. Borobudur tidak hanya dipandang monumennya saja, 

tetapi secara lebih luas merupakan kesatuan dengan latarnya (setting), yang kemudian 

diinterpretasi sebagai lanskap budaya (cultural landscape). Pendapat tersebut selaras dengan 

sikap UNESCO yang memberi perhatian besar pada perkembangan Kawasan Borobudur, 

terutama konsep latar Borobudur harus berkarakter perdesaan yang dianggap sebagai kultur 

asli Borobudur Temple Compounds. 

Pentingnya mempertahankan karakter perdesaan di Kawasan Borobudur ditanggapi 

oleh Pemerintah Indonesia dengan menetapkan Kawasan Strategis Nasional Borobudur 

(2008), yang diikuti dengan pengaturan tata ruangnya (2014). Sejalan dengan penataan ruang 
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dalam Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 

Borobudur dan Sekitarnya, diterbitkan pula Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 286/M/2014 tentang Satuan Ruang Geografis Borobudur sebagai Kawasan Cagar 

Budaya Peringkat Nasional. Dalam lingkup Kawasan Cagar Budaya Borobudur terdapat 

banyak tinggalan arkeologi, meskipun yang tertulis pada peraturan menteri tersebut hanya 10 

situs, yaitu Situs Candi Borobudur, Situs Candi Mendut, Situs Candi Pawon, Situs Candi 

Ngawen, Lokasi Yoni di Brongsongan, Lokasi Candi Dipan, Lokasi Candi Bowongan, Lokasi 

Candi Samberan, Lokasi Yoni di Plandi, dan Lokasi Makam Belanda (Kerkhoff) Bojong di 

Mendut.  

Borobudur Temple Compounds sebagai warisan dunia beserta latar lanskap 

kulturalnya, tidak hanya penting bagi rakyat Indonesia, namun juga bagi seluruh masyarakat 

dunia. Oleh karena itu, warisan nenek moyang yang merupakan mahakarya monumental 

beserta lanskap budayanyanya harus dilestarikan supaya dapat diapresiasi oleh generasi 

mendatang. Pelestarian cagar budaya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 adalah 

upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara 

melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelestarian Borobudur Temple 

Compounds dan cagar budaya lainnya, yang umumnya telah berusia lebih dari 50 tahun, selalu 

menghadapi tantangan. Oleh sebab itu, undang-undang mengatur bahwa pelestarian cagar 

budaya harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif, untuk 

menjaga agar kegiatan pelestarian tidak dilakukan dengan sembarangan.  

Upaya pelestarian Candi Borobudur sesungguhnya telah dimulai lebih dari seratus 

tahun yang lalu. Sejarah mencatat bahwa pendokumentasian bangunan dan relief Candi 

Borobudur dalam bentuk gambar, pertama kali dilakukan oleh Frans Carel Wilsen pada tahun 

1849-1853. Sedangkan dokumentasi foto dibuat tahun 1873 oleh Isodorus van Kinsbergen.  

Pemugaran pertama yang dilakukan untuk memperbaiki puncak candi, yaitu tiga teras bundar 

dan stupa pusat dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1907-1911 di bawah 

pimpinan Theodore van Erp, meskipun sebenarnya penelitian tentang teknik konstruksi 

bangunan candi telah dimulai sejak 1902. Selanjutnya, pemugaran ke-2 dilakukan oleh 

Pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan UNESCO yang menggalang bantuan 

dunia internasional hingga dapat mengumpulkan donasi dari 50 negara. Restorasi ke-2 

dilaksanakan tahun 1973-1983, dengan persiapan penelitian sejak tahun 1963.  

Pemugaran ke-2 bertujuan untuk mengatasi permasalahan pelapukan material 

(physio-chemis) dan kerusakan bangunan (teknis-arsitektonis). Restorasi ini dilakukan pada 

keseluruhan struktur, kecuali yang sudah dipugar oleh van Erp. Kegiatan yang dikerjakan 

antara lain, memperbaiki kerusakan dinding candi yang miring dan melesak, memperkuat 
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pondasi candi, dan penataan lingkungan. Selesainya pemugaran ke-2 Candi Borobudur pada 

tahun 1983 menjadi awal tugas baru bagi Pemerintah Indonesia, karena candi dan 

lingkungannya memerlukan perawatan, monitoring, dan penelitian terus-menerus. Untuk 

menjalankan tugas tersebut, tahun 1991 didirikan Balai Studi dan Konservasi Borobudur di 

bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga ini bertugas untuk melestarikan 

Candi Borobudur, sekaligus sebagai pusat studi konservasi cagar budaya di Indonesia. Sumber 

daya manusia yang bekerja di balai studi ini adalah tenaga ahli maupun terampil yang telah 

terdidik dan berpengalaman selama Proyek Pemugaran II Candi Borobudur. Dari lembaga ini, 

ilmu, metode, dan teknik konservasi cagar budaya yang digunakan pada proyek pemugaran 

tersebut, tersebar luas ke seluruh Indonesia maupun ke luar negeri, terutama negara-negara 

ASEAN. 

Organisasi Balai Studi dan Konservasi Borobudur terus mengalami dinamika seiring 

dengan perubahan pemerintahan dan meningkatnya tantangan dalam konservasi cagar 

budaya. Pada tahun 2006, di tingkat kementerian, bidang kebudayaan dipisahkan dari 

pendidikan, kemudian digabung dengan bidang pariwisata. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.40/OT.001/MKP-2006 tanggal 7 September 2006, 

nomenklatur Balai Studi dan Konservasi Borobudur diubah menjadi Balai Konservasi 

Peninggalan Borobudur.  Namun, pada tahun 2011 bidang kebudayaan kembali digabung 

dengan pendidikan dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

55 Tahun 2012 nama lembaga diubah menjadi Balai Konservasi Borobudur. Dalam peraturan 

ini disebutkan bahwa tugas Balai Konservasi Borobudur adalah melaksanakan kajian 

konservasi dan pelestarian Borobudur. Organisasi dan tata kerja Balai Konservasi Borobudur 

yang terbaru, diterbitkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 

Tahun 2015. Dalam Permendikbud ini, Balai Konservasi Borobudur diberi tambahan tugas 

untuk melaksanakan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 

Sejarah terbentuknya Balai Konservasi Borobudur tidak dapat dilepaskan dari Proyek 

Pemugaran ke-2 Candi Borobudur. Selama lebih kurang dua dasawarsa, staf yang bekerja di 

lembaga ini sebagian besar adalah tenaga ekspemugaran ke-2. Selain itu, sebagian besar 

sarana dan prasarana operasional kantor juga merupakan tinggalan proyek tersebut. Sebagian 

aset eksproyek pemugaran ke-2 dikelola oleh Balai Konservasi Borobudur, termasuk 

dokumen-dokumen yang dihasilkan selama proses restorasi. Pemugaran ke-2 Candi 

Borobudur yang berlangsung selama 10 tahun didokumentasikan dengan sangat detail, 

sehingga menghasilkan ratusan ribu dokumen berupa foto, katalog foto, negatif film, positif 

film, negatif kaca, catatan harian pelaksanaan pekerjaan, gambar teknis dua dimensi dan 3 
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dimensi, peta, roll film, kaset audio, kaset video, buku laporan pemugaran, dan buku 

dokumentasi Candi Borobudur.  

Dokumen/arsip pemugaran ke-2 Candi Borobudur tersebut merupakan salah satu 

bukti pelestarian situs warisan budaya paling awal yang didanai oleh komunitas internasional 

bersama Pemerintah Indonesia. Koleksi ini mempunyai signifikansi internasional karena 

mencakup catatan dari salah satu proyek internasional terbesar untuk melestarikan situs 

warisan budaya yang dianggap penting bagi dunia. Kampanye pelestarian situs warisan 

budaya tahun 1960-an yang di dalamnya termasuk Proyek Pemugaran Candi Borobudur, 

merupakan salah satu pijakan dalam perumusan Konvensi Warisan Dunia. Pada masa kini, 

arsip pemugaran tersebut mempunyai signifikansi global karena berhubungan dengan Candi 

Borobudur, suatu situs penting dari abad ke-8 yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan 

dunia. Arsip pemugaran ke-2 merupakan sumber data berharga bagi situs Borobudur yang 

dapat menunjukkan konstruksi asli candi, sejarah pelestarian situs, tingkat keterawatan dari 

waktu ke waktu, dan sebagainya. Arsip ini penting, karena dapat menunjukkan bukti bahwa 

pemugaran Candi Borobudur merupakan proyek pertama yang menggunakan teknik modern 

dalam konservasi monumen warisan budaya. Dalam arsip ini dapat ditemukan perkembangan 

ilmu konservasi terbaru pada masanya, yang digunakan untuk mengatasi permasalahan 

konservasi yang ada. Penggunaan teknologi dan metode-metode baru tersebut diawasi oleh 

komite ad-hoc (Consultative Committee for the Safeguarding of Borobudur) yang anggotanya 

merupakan ahli-ahli dari berbagai negara. Sistem organisasi dan mekanisme tersebut, 

kemudian diadopsi oleh proyek-proyek pemugaran warisan dunia berikutnya, misalnya 

Angkor Wat di Kamboja. 

Nilai penting arsip pemugaran ke-2 Candi Borobudur tersebut menjadi alasan kuat 

bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengajukannya menjadi Memory of the World 

(MoW) pada tahun 2016. Memory of the World adalah Ingatan Kolektif Dunia yang berperan 

penting dalam sejarah umat manusia sebagai pengingat peristiwa-peristiwa penting yang 

tercatat dalam warisan dokumenter. Pada 30 Oktober 2017, Arsip Pemugaran Borobudur 

ditetapkan menjadi Memory of the World oleh UNESCO. Dengan demikian, Borobudur memiliki 

dua warisan dunia UNESCO yang harus dilestarikan sesuai pedoman yang telah ditetapkan 

oleh badan dunia tersebut. 

Dalam Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 

UNESCO, pelestarian warisan dunia harus dilakukan dalam konteks hukum (legal), ilmu 

pengetahuan (scientific), teknik, administrasi, dan finansial yang benar. Sebagai manajer situs 

(site manager) Borobudur Temple Compounds dan pengelola MoW Arsip Pemugaran 

Borobudur, Balai Konservasi Borobudur harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Konteks 
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saintifik dalam pelestarian Borobudur telah dilakukan sejak masa pemugaran ke-2, sehingga 

membudaya berkat didikan puluhan ilmuwan, insinyur, dan teknisi dari dalam dan luar negeri. 

Metodologi ilmiah yang diterapkan dalam pemugaran tersebut menjadi tonggak 

berkembangnya ilmu konservasi cagar budaya di Indonesia. Sampai sekarang, konsep 

scientific conservation terus dijalankan oleh Balai Konservasi Borobudur, bahkan 

pengembangan metode dan teknik konservasi cagar budaya menjadi salah satu fungsi 

kedinasan. 

Ilmu konservasi cagar budaya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya 

tantangan pelestarian, tidak hanya di Indonesia namun secara global. Balai Konservasi 

Borobudur terus berusaha menjawab masalah-masalah pelestarian cagar budaya dengan 

melaksanakan kajian-kajian ilmiah. Kajian yang dilakukan Balai Konservasi Borobudur 

terutama untuk mendukung pelestarian Borobudur Temple Compounds, Kawasan Cagar 

Budaya Borobudur, dan MoW Arsip Pemugaran Borobudur, serta untuk membantu konservasi 

cagar budaya lainnya di Indonesia. 

 

1.2. Kondisi Umum 

1.2.1. Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Borobudur 

Balai Konservasi Borobudur adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi dan 

pelestarian cagar budaya di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Borobudur diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012. 

Pada tahun 2015, peraturan tersebut direvisi karena terjadi perubahan struktur organisasi di 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kemudian menjadi Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2015. Sesuai dengan peraturan tersebut, Balai 

Konservasi Borobudur mempunyai tugas melaksanakan konservasi dan pelestarian Candi 

Borobudur dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur. Dalam melaksanakan tugas, Balai 

Konservasi Borobudur menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan kajian konservasi terhadap aspek teknik sipil, arsitektur, geologi, 

biologi, kimia, dan arkeologi Candi Borobudur dan cagar budaya lainnya; 

2. Pelaksanaan pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran Candi Borobudur, Candi 

Mendut, Candi Pawon, dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur; 

3. Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, 

Candi Pawon, dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur; 

4. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi 

Pawon, dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur; 
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5. Pelaksanaan kemitraan di bidang konservasi dan pelestarian Candi Borobudur, 

Candi Mendut, Candi Pawon, dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur; 

6. Pelaksanaan pengembangan metode dan teknik konservasi cagar budaya; 

7.    Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Konservasi Borobudur. 

Fungsi Balai Konservasi Borobudur tersebut diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan 

yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan 

tinggi, lembaga internasional, dan masyarakat sesuai dengan visi Presiden untuk menjamin 

penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang fokus dan tepat sasaran, terutama 

memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang 

direncanakan sebagai implementasi fungsi Balai Konservasi Borobudur tahun 2020-2024 

dijabarkan sebagai berikut: 

 

1.2.2. Kajian Konservasi Cagar Budaya dan Pengembangan Metode/Teknik Konservasi 

Cagar Budaya  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Cagar Budaya, Pasal 53 menyebutkan 

bahwa Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Pelestarian yang 

dilakukan dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan harus didasari dengan 

kajian atau penelitian (Pasal 26, 72, 73, 79, 80, 86). Undang-undang tentang Cagar Budaya 

tidak secara eksplisit menggunakan kata “konservasi”, sehingga dalam pembahasan ini perlu 

ada pemahaman yang jelas mengenai terminologi konservasi.  

Menurut Burra Charter (1999), konservasi berarti semua proses menjaga warisan 

budaya untuk mempertahankan signifikansi budayanya. Sementara definisi konservasi yang 

disepakati dalam Konvensi Warisan Dunia di Nara (1994) adalah semua upaya yang dirancang 

untuk memahami warisan budaya, mengetahui sejarah dan maknanya, memastikan 

penyelamatan material, dan bila diperlukan upaya presentasi, restorasi, dan perbaikan. 

Pengertian konservasi tersebut dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 setara dengan 

pelestarian. Berbeda dengan pemahaman konservasi dalam arti luas di atas, pada bidang cagar 

budaya di Indonesia, konservasi sering dipahami dalam konteks yang lebih sempit, yaitu 

tindakan pemeliharaan, pengawetan, atau treatment tertentu terhadap material cagar budaya. 

Untuk menghindari kesalahapahaman pengertian dalam dokumen ini, terminologi konservasi 

yang dianut adalah definisi dalam arti luas. 

Sesuai namanya, sejak awal dibentuk Balai Konservasi Borobudur telah berhubungan 

erat dengan konservasi (pelestarian) cagar budaya. Tugas utama lembaga ini setelah didirikan 
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adalah melakukan pelestarian Candi Borobudur dan menjadi pusat studi (kajian/penelitian) 

konservasi cagar budaya. Tugas tersebut masih melekat sampai sekarang, meskipun rincian 

tugas dan fungsinya mengalami dinamika.  Pelaksanaan kajian konservasi terhadap aspek 

teknik sipil, arsitektur, geologi, biologi, kimia, dan arkeologi Candi Borobudur dan cagar 

budaya lainnya, merupakan fungsi pertama Balai Konservasi Borobudur yang membedakan 

dengan lembaga lain di Indonesia. Kajian-kajian ilmiah yang dilakukan dalam multidisiplin 

ilmu tujuan akhirnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan (kasus-kasus) pelestarian 

cagar budaya. Gambaran statistik kajian sejak didirikannya Balai Studi dan Konservasi 

Borobudur sampai sekarang dapat dilihat dalam data berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Kajian yang pernah dilaksanakan Balai Konservasi Borobudur 

Tahun Jumlah  judul 

Sebelum 2004 43 

2004 11 

2005 10 

2006 8 

2007 11 

2008 12 

2009 10 

2010 9 

2011 6 

2012 6 

2013 6 

2014 8 

2015 8 

2016 8 

2017 9 

2018 8 

2019 9 

Total 182 
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Tabel 1.2. Pengelompokan kajian berdasarkan bidang 

No. 
Bidang 
Kajian 

Jumlah 

sblm 
2004 

‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 Total 

1 Konservasi 22 4 4 3 4 6 5 6 6 5 1 5 5 6 6 2 5 95 

2 
Tekno 
Arkeologi 

20 4 3 2 4 2 2       2 1 1 1 2 4 2 50 

3 
Manajemen 
SD 
Arkeologi 

1 1 1   1 3 3 3   1 2 1 0 0 1 1 1 20 

4 
Arkeologi / 
Terapan 

  2 2 3 2 1         1 1 2 1 0 1 1 17 

  Jumlah 43 11 10 8 11 12 10 9 6 6 6 8 8 8 9 8 9 182 

 

 

Gambar 1.1. Grafik pengelompokan kajian berdasar bidang 

 

Tabel 1.3. Pengelompokan kajian berdasar lokasi 

No 
Lokasi 
Kajian 

Jumlah 

sblm 
2004 

‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 Total 

1 Di Borobudur 17 6 4 1 6 4 3 4   1 2 2 2 1 2 4 4 63 

2 
Di Luar 
Borobudur 

9   1     4 2 1 4 2 2 1 2 0 4 1 0 33 

3 

Di 
Borobudur, 
Hasil Dapat 
Diterapkan di 
CB Lain 

17 5 5 7 5 4 5 4 2 3 2 5 4 7 3 3 5 86 

  Jumlah 43 11 10 8 11 12 10 9 6 6 6 8 8 8 9 8 9 182 
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Gambar 1.2. Grafik pengelompokan kajian berdasar lokasi 

 

Tabel 1.4. Pengelompokan kajian berdasar jenis/tipe 

No 
Jenis/ Tipe 

Kajian 

Jumlah 

sblm  
2004 

‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 Total 

1 
Pengembangan 
metode 

16 5 1 5 2 3 4 3 1 3 2 4 4 6 1 1 3  64 

2 
Evaluasi 
metode/ 
pelaksanaan 

4 2 4 1 1 2 2 2     2 2 0 0 1 1 2  26 

3 
Penguatan 
dasar/ teori 
konservasi 

13 2 2   2 3 1 1 1 1 1 0 1 1 3 2 2  36 

4 
Studi teknis/ 
penyelesaian 
kasus 

9   1   3 3 2 1 4 1 1 2 3 1 4 3 1  39 

5 
Pendalaman 
keilmuan/ 
wawasan 

1 2 2 2 3 1 1 2   1 0 0 0 0 0 1 1  17 

  Jumlah 43 11 10 8 11 12 10 9 6 6 6 8 8 8 9 8 9  182 

 

 

Gambar 1.3. Grafik pengelompokan kajian berdasar jenis/tipe 
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Sejak tahun 1991 sampai sekarang, 182 judul kajian dengan berbagai topik telah 

dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur. Tema-tema kajian awalnya terfokus pada studi 

kasus untuk menyelesaikan masalah konservasi (problem solving), namun dalam 

perkembangannya, tema kajian semakin meluas pada pengembangan metode dan teknik 

konservasi cagar budaya. 

Metode dan teknik konservasi cagar budaya penting untuk selalu dikembangkan 

seiring dengan semakin majunya pengetahuan dan teknologi. Tren konservasi global untuk 

menggunakan bahan konservan alami dan menggali kembali kearifan lokal juga menjadi 

tantangan baru untuk dapat mewujudkan prinsip konservasi yang reversible (dapat 

dikembalikan ke keadaan semula), meminimalkan intervensi (nondestruktif), dan ramah 

lingkungan. Tren tersebut mewarnai tema-tema kajian yang dilakukan Balai Konservasi 

Borobudur sepuluh tahun terakhir, selain tetap mengembangkan metode dan teknik 

konservasi modern yang memanfaatkan teknologi mutakhir.  

Kajian konservasi cagar budaya maupun pengembangan metode dan teknik 

konservasi cagar budaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur telah didukung 

dengan laboratorium konservasi, laboratorium fisik, laboratorium kimia, laboratorium 

mikrobiologi, dan laboratorium SEM (Scanning Electron Microscope). Laboratorium-

laboratorium tersebut secara rutin melakukan analisis untuk mendukung monitoring dan 

evaluasi Borobudur Temple Compounds, di antaranya:  

1) Analisis air sumur resapan di Candi Borobudur; 

2) Analisis air sumur penduduk di sekitar Candi Borobudur; 

3) Pengujian bahan-bahan konservan; 

4) Analisis air filter layer Candi Borobudur; 

5) Analisis endapan garam; dan 

6) Analisis air rembesan di Candi Borobudur. 

Selain analisis rutin, laboratorium Balai Konservasi Borobudur juga melayani analisis 

untuk mendukung kegiatan pelestarian cagar budaya di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, 

laboratorium SEM telah masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

Kajian serta pengembangan metode dan teknik konservasi cagar budaya yang 

dilakukan Balai Konservasi Borobudur pada dasarnya adalah penelitian terapan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah konservasi cagar budaya di Indonesia. Jadi, meskipun 

beberapa kajian harus melalui beberapa tahap atau memerlukan waktu beberapa tahun, 

diharapkan pada akhirnya dapat diaplikasikan sebagai solusi persoalan konservasi. Hasil-hasil 
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kajian maupun pengembangan metode konservasi cagar budaya oleh Balai Konservasi 

Borobudur yang telah diterapkan pada konservasi cagar budaya di Indonesia antara lain:  

- Metode pengawetan kayu secara tradisional dengan larutan tembakau, cengkeh, dan 

pelepah pisang kering, telah diterapkan oleh BPCB DIY, BPCB Jawa Tengah, BPCB Jawa 

Timur, BPCB Gorontalo, BPCB Ternate, dan BPCB Sumatera Barat untuk konservasi 

benda/bangunan cagar budaya berbahan kayu; 

- Metode pembersihan mikroorganisme pada cagar budaya berbahan batu dan bata 

dengan minyak atsiri cengkeh dan temulawak: (1) minyak atsiri cengkeh digunakan 

untuk pembersihan lumut pada material bata Candi Bangkal, Mojokerto, Jawa Timur; 

(2) minyak atsiri cengkeh digunakan untuk pembersihan lumut kerak/lichen pada 

Waruga di Sawangan, Sulawesi Utara; 

- Metode penyambungan fragmen keramik dengan perekat berbasis protein hewani 

(anchor/gelatin): (1) anchor dipakai untuk penyambungan fragmen keramik koleksi 

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta; (2) anchor dipakai untuk penyambungan 

fragmen tembikar yang ditemukan di Kawasan Cagar Budaya Borobudur; 

- Metode pembersihan endapan karang pada keramik bawah air menggunakan air 

berkarbobasi (larutan jenuh CO2): air soda digunakan untuk pembersihan endapan 

karang pada keramik koleksi Museum Benteng Vredeburg; 

- Metode pembersihan korosi logam menggunakan jeruk nipis dan soda kue: (1) 

campuran jeruk nipis dan soda kue dipakai untuk konservasi koleksi logam tembaga 

dan perunggu di Museum Morotai; (2) campuran jeruk nipis dan soda kue untuk 

konservasi logam tembaga dan perunggu koleksi Direktorat PCBM; (3) Jeruk nipis 

digunakan untuk konservasi Patung Pancoran Jakarta; 

- Metode stabilisasi logam besi menggunakan tanin untuk konsevasi meriam temuan 

bawah air koleksi Direktorat PCBM yang ditempatkan di Museum Benteng Vredeburg,  

- dan lain-lain. 

Metode-metode konservasi cagar budaya biasanya menyebar ke lembaga-lembaga 

pelestarian cagar budaya seperti, Balai Pelestarian Cagar Budaya, dinas kebudayaan, dan 

museum, karena para praktisi konservasi saling bertukar informasi untuk mencari solusi 

permasalahan konservasi yang mereka hadapi. Dengan demikian, metode-metode konservasi 

hasil kajian Balai Konservasi Borobudur kemungkinan telah diaplikasikan secara lebih luas. 

Selain konservasi material cagar budaya, Balai Konservasi Borobudur juga melakukan 

pengembangan metode dan teknik dokumentasi cagar budaya yang sangat penting untuk 

mendukung pelestarian. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya, pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum 
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dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. Seiring 

dengan perkembangan teknologi, metode dan teknik pendokumentasian cagar budaya juga 

meningkat pesat. Dokumentasi cagar budaya oleh Balai Konservasi Borobudur dilakukan 

dengan metode yang paling sederhana seperti kamera foto, sket, dan gambar, maupun dengan 

teknologi mutakhir seperti 3D Laser Scanner, unmanned aerial vehicle (UAV)/drone, dan citra 

satelit (satellite imagery). 

Kamera foto yang biasanya hanya digunakan untuk pendokumentasian 2 dimensi, di 

Balai Konservasi Borobudur telah dikembangkan menjadi metode pendokumentasian 3 

dimensi berbasis fotogrametri yang dikenal sebagai close range photogrammetry untuk cagar 

budaya. Pemodelan 3D dengan foto jarak dekat ini dapat dioperasikan dengan relatif mudah 

dan murah, serta dapat diterapkan pada artefak berukuran sedang. Sementara itu, 3D Laser 

Scanner yang merupakan instrumen dokumentasi berbasis fotogrametri dengan ketelitian 

sangat tinggi (sampai 2 mm) telah digunakan oleh Balai Konservasi Borobudur sejak tahun 

2005 dan terus dikembangkan pemanfaatannya sampai sekarang. Sedangkan untuk 

mendokumentasikan area yang relatif luas (lingkungan situs), Balai Konservasi Borobudur 

memanfaatkan teknologi UAV/drone. Drone yang terbang rendah dapat menghasilkan foto 

udara dengan resolusi spasial tinggi, sehingga dapat digunakan untuk pemetaan skala besar 

(1:500) yang sangat bermanfaat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan situs. Untuk 

pemetaan kawasan yang luas (misalnya satuan geografis Kawasan Cagar Budaya Borobudur), 

Balai Konservasi Borobudur menggunakan citra satelit resolusi tinggi dengan resolusi spasial 

sekitar 0.6 – 1 m. Data spasial serial (multitemporal) hasil pemetaan dengan citra satelit dapat 

menunjukkan tren perubahan kawasan dari waktu ke waktu, yang digunakan sebagai dasar 

rekomendasi untuk menentukan kebijakan/strategi pelestarian dan pengelolaan kawasan 

cagar budaya. 

Gambaran perkembangan ragam kajian yang dilaksanakan Balai Konservasi 

Borobudur selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel-tebel berikut: 

 

Tabel 1.5. Kajian tahun 2014 

1. Kajian Konservasi Cagar Budaya dengan Bahan Tradisional: Konservasi 
Logam dengan Bahan Tradisional 

2. Kajian Konservasi Cagar Budaya dengan Bahan Tradisional: Konservasi Kayu 
dengan Bahan Tradisional 

3. Kajian Dampak Negatif Dupa dan Lilin terhadap Batu Candi 
4. Kajian Efektivitas Pembersihan Endapan Garam pada Cagar Budaya Batu 

dengan Resin Penukar Ion 
5. Kajian Pengembangan Metode Pengukuran Deformasi Vertikal dan Horisontal 

Candi Borobudur 
6. Kajian Konservasi Situs Liyangan 
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7. Kajian Visitor Management Candi Borobudur Tahap II 
8. Kajian Pelapis Tangga Candi Borobudur 

 

Tabel 1.6. Kajian tahun 2015 

1. Kajian Tanin sebagai Inhibitor Korosi Logam 
2. Kajian Pengembangan Perekat Alam untukPenyambungan Artefak Kayu 
3. Kajian Metode Konservasi Bangunan Kayu Masyarakat Simalungun, 

Sumatera Utara 
4. Kajian Minyak Atsiri untuk Konservasi Cagar Budaya Berbahan Batu 
5. Kajian Pencocokan Kepala Arca Budha Candi Borobudur 
6. Kajian Mortar Etil Silikat untuk Konservasi Cagar Budaya Berbahan Andesit 
7. Kajian Konservasi Situs Liyangan Tahap II 
8. Kajian Anastilosis Temuan Candi Mendut 

 

Tabel 1.7. Kajian tahun 2016 

1. Kajian Rentang Dekat dan Aerial untuk Dokumentasi 3 Dimensi Cagar Budaya 
2. Kajian Pengembangan Perekat Alam untuk Penyambungan Artefak Tahap II 
3. Kajian Konservasi Tradisional Menurut Tinjauan Naskah Kuno 
4. Kajian Pencocokan Kepala Arca Candi Borobudur Tahap II 
5. Kajian Konservasi Cagar Budaya Kayu Menggunakan Asap Cair Tahap I 
6. Kajian Minyak Atsiri untuk Konservasi Cagar Budaya Batu Tahap II 
7. Kajian Mortar Etil Silikat untuk Konservasi Cagar Budaya Berbahan Andesit 

Tahap II 
8. Kajian Tanin sebagai Inhibitor Korosi Cagar Budaya Artefak Besi Tahap II 

 

Tabel 1.8. Kajian tahun 2017 

1. Kajian Konservasi Benteng Bau-Bau 
2. Kajian Intensitas Suara terhadap Bangunan Cagar Budaya Berbahan Batu 
3. Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Sumba pada Perancangan dan Konservasi 

Rumah Adat, serta Ketahanannya terhadap Gempa 
4. Kajian Konservasi Cagar Budaya Kayu Menggunakan Asap Cair Tahap II 
5. Kajian Konservasi Gua Gajah 
6. Kajian Penanganan Konservasi Candi Mendut 
7. Kajian Konservasi Tradisional Menurut Tinjauan Naskah Kuno Tahap II 
8. Kajian Penataan Vegetasi Kawasan Borobudur (Jenis dan Konteks 

Penggambarannya pada Candi Borobudur dan Candi Mendut 
9. Kajian Konservasi Candi Bangkal 

 

Tabel 1.9. Kajian tahun 2018 

1. Kajian Penggunaan Menthol untuk Bahan Konsolidan Cagar Budaya Arang 
2. Kajian Pengaruh Intensitas Suara terhadap Cagar Budaya Berbahan Batu 

Tahap II 
3. Kajian Pelestarian Situs-Situs Kawasan Cagar Budaya Borobudur 
4. Kajian Hidrologi Candi Borobudur 
5. Kajian Klasifikasi dan Analisis Kontekstual Jenis Tanaman pada Relief Candi 

Borobudur 
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6. Kajian Konservasi Berbasis Kearifan Tradisional Berdasarkan Naskah Ka Ga 
Nga (Bengkulu) 

7. Kajian Dampak Perkuatan Beton terhadap Struktur dan Material Candi 
Dermo, Jawa Timur 

8. Kajian Stabilitas Struktur Candi Mendut 
 

Tabel 1.10. Kajian tahun 2019 

1. Kajian Saintifikasi Metode Konservasi berdasar Naskah Kuno Abad XVII-XVIII 
M 

2. Kajian Pengendalian Tumbuhan Tingkat Tinggi (Ficus Sp.) pada Candi 
Mendut 

3. Kajian Pengaruh Getaran Kendaraan Bermotor terhadap Bangunan dan 
Struktur Cagar Budaya 

4. Kajian Konsolidasi Fosil Menggunakan Resin Alam 
5. Kajian Interprestasi Relief Gandavyuha di Candi Borobudur 
6. Kajian Bahan Konsolidan Lithium Silikat untuk Konsolidasi Batu Andhesit 
7. Kajian Efektivitas Ekstrak Tanaman Sereh Wangi sebagai Bahan Insektisida 

pada Cagar Budaya Berbahan Kertas 
8. Kajian Pudel di Candi Borobudur 
9. Kajian Evaluasi Dampak Pemanfaatan di Warisan Dunia Borobudur 

 

Selain kajian yang diinisiasi sendiri, Balai Konsevasi Borobudur juga melakukan 

kajian-kajian konservasi dalam rangka fasilitasi pelestarian cagar budaya atas permintaan 

instansi lain, seperti yang disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 1.11. Data fasilitasi pelestarian cagar budaya 

No. Nama Cagar Budaya Waktu Pelaksanaan 

1. Kompleks Percandian Dieng 2005 

2. Kompleks Candi Rorojonggrang/Prambanan 2006 

3. Candi Lumbung 2006 

4. Lokasi Ekskavasi Candi Kedulan 2006 

5. Kompleks Candi Sewu 2007 

6. Gapura Makam Imogiri 2008 

7. Candi Plaosan 2009 

8. Museum Perjuangan 2010 

9. Proyek PIM Majapahit dan Candi Tikus 2010 

10. Jam Gadang 2010 

11. Balairung Sari Tabek 2010 

12. Rumah Tuo Kampai Nan Panjang 2010 

13. Gereja Tua Santo Leo 2010 

14. Kompleks Candi Muara Takus 2010 

15. Lokasi Ekskavasi Candi Kimpulan 2010 

16. Benteng Van Der Wijck 2010 
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17. Benteng Vastenburg 2010 

18. Benteng Willem II 2010 

19. Benteng Portugis Fort Japara 2010 

20. Situs Perahu Kuno Rembang 2010 

21. Situs Makam Jatigede Sumedang 2010 

22. Candi I, Kompleks Candi Gedong Songo 2011 

23. Benteng Pengki Lama Kota Tua Tarakan 2011 

24. Benteng Rotterdam 2011 

25. Benteng Otanaha 2012 

26. Benteng Orange 2012 

27. Benteng Vredeburg 2012 

28. Situs Gunung Padang 2012 

29. Situs Kuningan 2013 

30. Masjid Agung Pondok Tinggi 2014 

31. Candi Kedaton Kompleks Muarajambi 2014 

32. Situs Megalitik Pokekea dan Tadulako 2014 

33. Situs Goa Leang Maros Pangkep 2015 

 

1.2.3. Pelestarian Warisan Dunia Borobudur Temple Compounds 

Borobudur Temple Compounds sebagai warisan dunia, membawa konsekuensi bagi 

negara Indonesia untuk mempertahankan nilai pentingnya (outstanding universal value/OUV) 

melalui pelestarian aspek bendawi (tangible) maupun nonbendawinya (intangible). 

Memelihara wujud bendawi merupakan bagian penting dari upaya mempertahankan OUV, 

karena struktur batu, elemen-elemen arsitektural candi, dan lanskap budaya merupakan 

atribut (elemen-elemen properti) yang merepresentasikan OUV. Oleh karena itu, 

pemeliharaan Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan lingkungannya menjadi 

salah satu kegiatan utama Balai Konservasi Borobudur, yang ditujukan untuk 

mempertahankan tingkat keterawatan (state of conservation). Keterawatan properti tersebut 

merupakan salah satu komponen wajib dalam laporan 6 tahunan (periodic report) ke UNESCO. 

Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Borobudur yang secara filosofis merupakan 

satu rangkaian, dibangun dengan material sama, yaitu menggunakan batu andesit. Namun 

demikian, secara struktural dan arsitektural ketiganya memiliki karakteristik berbeda. Candi 

Borobudur merupakan struktur besar yang tidak masif berukuran 121,66 x 121,38 m dengan 

tinggi 35,40 m. Batu-batu andesit disusun menggunakan sistem kuncian (interlocking) tanpa 

spesi. Candi Borobudur diklasifikasikan sebagai struktur cagar budaya, sebab dibangun tanpa 

bilik dan tak beratap. Struktur Candi Borobudur dibangun di atas bukit dengan tekstur tanah 

asli berlempung yang bagian atasnya diurug. Pada masa pemugaran ke-2 tahun 1973-1983, 

lingkungan mikro di sekitar Candi Borobudur yang semula merupakan permukiman 
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penduduk, telah diubah menjadi taman purbakala yang bebas dari perumahan, supaya dapat 

terbentuk iklim mikro yang mendukung pelestarian candi. Sejak pemugaran ke-2 sampai saat 

ini, Candi Borobudur menjadi destinasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Data 10 

tahun terakhir menunjukkan bahwa Candi Borobudur telah dikunjungi oleh lebih dari 3 juta 

wisatawan per tahun dan puncak tertinggi pada masa liburan tahun 2019 mencapai 58.000 

orang dalam satu hari.  

Kondisi fisik Candi Borobudur secara alamiah menurun karena telah berusia ratusan 

tahun, disertai berbagai pemanfaatan yang berpotensi mengganggu kelestariannya. Oleh 

karena itu, kondisi candi harus selalu dipantau untuk mengetahui tingkat keterawatannya 

(state of conservation). Pemantauan secara terus-menerus dan berkelanjutan, termasuk di 

dalamnya proses pendokumentasian berséri, menjadi kegiatan rutin Balai Konservasi 

Borobudur. Hasil monitoring tersebut memberi informasi tentang permasalahan pelestarian 

yang menjadi dasar penanganan (konservasi) yang harus dilakukan. Balai Konservasi 

Borobudur telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi fisik Candi Borobudur 

sejak pemugaran ke-2 berakhir pada tahun 1983. Variabel-variabel yang dipantau secara rutin 

adalah: (1) keterawatan candi; (2) stabilitas struktur candi dan bukit; (3) lingkungan sekitar 

candi; (4) geohidrologi; dan (5) pemanfaatan.  

Monitoring keterawatan candi sangat penting dilakukan untuk mengetahui kondisi 

monumen Candi Borobudur dari waktu ke waktu. Variabel yang diamati dalam monitoring ini 

adalah jumlah sampah di monumen dan halaman candi, vandalisme, kebocoran dinding candi, 

pertumbuhan mikroorganisme, pertumbuhan endapan garam, sementasi, pertumbuhan 

alveol, pertumbuhan postule, pengelupasan permukaan batuan, dan retakan batu. Hasil 

monitoring dan evaluasi sampah menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan 

jumlah sampah, baik berupa sampah yang mudah terurai (selesah daun) maupun yang sulit 

terurai. Sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaleng, kertas, tisu, punting rokok, permen 

karet, dan sebagainya, dapat menimbulkan masalah lingkungan jika tidak ditangani dengan 

benar. Sampah yang sulit terurai sebagian besar dibawa oleh pengunjung candi ke Zona 1, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan salah satu dampak kunjungan wisata. 

Dampak lain dari kegiatan wisata di Candi Borobudur adalah vandalisme. Jenis vandalisme 

dapat berupa goresan berwarna pada permukaan batu menggunakan lilin, krayon, lipstik, 

tetesan lilin, bekas pembakaran dupa, pilok/cat, dan benda-benda yang dengan sengaja 

dimasukkan ke dalam sela-sela (nat) batu. Setiap tahun vandalisme ini masih selalu terjadi di 

Candi Borobudur, meskipun peringatan dan pengawasan terus dilakukan oleh satuan 

pengamanan candi. 
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Pascapemugaran ke-2 Candi Borobudur, ditemukan pertumbuhan mikroorganisme 

(lumut, algae, dan lichen) pada dinding candi, yang setelah diteliti ternyata dipicu oleh 

rembesan air yang keluar dari celah dinding. Selama hampir 10 tahun terakhir kebocoran ini 

masih ditemukan pada beberapa lokasi, namun jumlah titiknya semakin berkurang, karena 

selalu dilakukan penanganan berupa perbaikan dinding dan penggantian lead (lapisan kedap 

air) pada bagian atas dinding. Kajian kebocoran dinding candi membuktikan bahwa rembesan 

air tidak hanya menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme, tetapi juga menimbulkan 

endapan garam, sementasi, postule, dan alveol, yang dalam jangka panjang berdampak pada 

pengelupasan permukaan batu. Kasus-kasus tersebut masih terus ditemukan di Candi 

Borobudur, karena metode konservasi untuk mengatasi endapan garam dan sementasi sampai 

saat ini belum ditemukan. 

Keberadaan air pada Candi Borobudur yang menimbulkan berbagai permasalahan 

konservasi, tidak dapat dilepaskan dari keadaan lingkungan sekitar candi. Oleh karena itu, 

kondisi mikro klimatologi di area Candi Borobudur harus selalu dipantau. Parameter yang 

diamati adalah suhu udara, jumlah curah hujan, kecepatan dan arah angin, kelembaban udara 

relatif, jumlah dan intensitas penyinaran matahari, dan intensitas penguapan. Jumlah curah 

hujan tertinggi (sekitar 500 mm) dan jumlah hari hujan terbanyak umumnya terjadi pada 

bulan November – Januari. Curah hujan yang tinggi dengan periode hujan yang panjang dapat 

memicu pertumbuhan mikroorganisme. Sementara itu, penguapan tertinggi biasanya terjadi 

pada puncak musim kemarau di bulan Oktober. Tingginya penguapan air berpengaruh 

terhadap proses penggaraman pada batuan Candi Borobudur.  

 

Gambar 1.4. Tren jumlah penguapan air di sekitar Candi Borobudur tahun 2017-2019 
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Parameter iklim yang juga berpengaruh pada material candi adalah suhu (temperatur) udara. 

Tingginya fluktuasi suhu udara dapat mempercepat proses pelapukan batuan. Di wilayah 

Borobudur, terjadi kecenderungan peningkatan suhu rata-rata maupun fluktuasi suhu udara. 

Data peningkatan suhu udara 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

 

Gambar 1.5. Suhu udara rata-rata tahun 2017-2019 

 

Keberadaan air di Candi Borobudur, selain berdampak pada kondisi batu andesit, juga 

bepengaruh pada stabilitas struktur candi dan bukit Borobudur. Konstruksi asli struktur candi 

dan bukit secara detail diketahui pada proyek pemugaran ke-2. Dalam kegiatan tersebut 

ditemukan bahwa tekstur tanah asli bukit di bawah candi terdiri dari pasir lempungan, 

lempung pasiran, dan pasir tufa. Tanah berlempung memiliki sifat elastis yang kuat, menyusut 

saat kering dan memuai saat basah. Oleh karena itu, masuknya air ke dalam bukit candi harus 

dihindari. Upaya yang dilakukan adalah dengan membangun sistem drainase di bawah lantai 

candi dan mengalirkan air hujan ke bak penampungan (bak kontrol) di bawah bukit dan 

berakhir di sumur resapan. Idealnya, semua bak kontrol akan terisi air saat musim penghujan, 

tetapi dari hasil monitoring debit air tahun 2014 dan 2016 diketahui bahwa 2 dari 7 bak 

kontrol dalam kondisi kering. Hal ini ternyata disebabkan oleh kebocoran saluran drainase di 

sisi timur dan selatan. Pada tahun 2018, saluran drainase yang rusak di sisi timur candi telah 

diperbaiki, namun yang di sisi selatan belum ditangani. Dalam pemantauan rutin saluran 

drainase, ditemukan banyak sampah plastik yang kemungkinan dibuang sembarangan oleh 

pengunjung, sehingga masuk melalui sela-sela batu lantai.  
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Pemantauan saluran drainase tidak hanya dilakukan pada kondisi kanalnya, tetapi 

kualitas air yang berada di bak kontrol juga dianalisis untuk mengetahui kandungan bahan 

kimianya. Hal ini penting dilakukan, karena selama pemugaran ke-2 banyak aplikasi bahan 

kimia, misalnya untuk konservasi batu dan pemasangan lapisan timah hitam (Pb) untuk 

menahan kapilarisasi air. Hasil analisis kualitas air bak kontrol pada bulan Februari 2019 

menunjukkan bahwa kandungan Pb melebihi standar kualitas air bersih, sementara bahan 

kimia lainnya masih di bawah ambang batas yang ditentukan. 

Faktor lain yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan di area Candi 

Borobudur adalah polusi udara, karena Zona 2 yang cukup dekat dengan candi digunakan 

untuk parkir kendaraan pengunjung. Oleh karena itu, Balai Konservasi Borobudur melakukan 

monitoring kandungan gas SOx dan NOx di sekitar Candi Borobudur. Hasil monitoring 

menunjukkan bahwa kandungan kedua gas tersebut sangat rendah, bahkan tidak terbaca oleh 

alat multigas detector. Kondisi udara di sekitar candi yang masih bagus ini tidak lepas dari 

upaya pemeliharaan vegetasi. Balai Konservasi Borobudur selalu memantau tanaman yang 

ada di Zona 1, terutama untuk mendata pohon yang roboh dan mati.  Selain itu, pemeliharaan 

rutin dilakukan dengan pemangkasan dahan dan pemotongan batang yang sudah tua. Pada 

tahun 2019, dilakukan pembaruan basis data (pemetaan) vegetasi menggunakan Sistem 

Informasi Geografis untuk mempermudah kegiatan monitoring.  

Monitoring dan evaluasi selanjutnya dilakukan untuk mengetahui stabilitas struktur 

candi dan bukit Borobudur. Monitoring ini penting dilakukan, karena Candi Borobudur 

didirikan di atas bukit yang berpotensi mengalami deformasi. Pemantauan dilakukan secara 

periodik setahun sekali pada kondisi normal dan insidental setelah terjadi gempa bumi. 

Variabel-variabel yang digunakan untuk mengetahui pergerakan candi dan bukit Borobudur 

adalah: (1) perubahan posisi titik kontrol di halaman dan struktur candi yang diukur secara 

horisontal dan vertikal, (2) pergerakan nat pada dinding candi, (3) kemiringan dinding candi, 

dan (4) pergerakan horisontal dan vertikal menggunakan GPS Geodetik. Hasil monitoring 

sampai tahun 2019 menunjukkan bahwa struktur candi dan bukit Borobudur tetap stabil. Hal 

ini diketahui dari besaran deformasi yang diukur dengan berbagai instrumen, masih jauh di 

bawah batas toleransi.  

Variabel monitoring yang sama seperti di Candi Borobudur juga diterapkan di Candi 

Mendut dan Candi Pawon sejak tugas pelestarian kedua candi tersebut diberikan kepada Balai 

Konservasi Borobudur pada tahun 2013. Sesuai kriteria dalam UU Nomor 11 Tahun 2010, 

Candi Mendut dan Candi Pawon dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya, sebab kedua 

candi ini memiliki bilik yang berdinding dan beratap. Dibandingkan dengan Candi Borobudur, 

ukuran Candi Mendut dan Candi Pawon jauh lebih kecil. Tidak seperti Candi Borobudur yang 
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dikunjungi banyak wisatawan, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan, jumlah 

pengunjung kedua candi jauh lebih sedikit. Pada akhir tahun 2019, Candi Mendut dikunjungi 

77.670 orang, sementara Candi Pawon 25.358 orang. Kesenjangan jumlah pengunjung 

tersebut menimbulkan dampak yang berbeda, misalnya jumlah sampah anorganik sangat 

sedikit dan pengawasan terhadap pengunjung lebih mudah, sehingga tidak ditemukan 

vandalisme. 

Seperti halnya Candi Borobudur, susunan batu di Candi Mendut dan Candi Pawon juga 

menggunakan sistem kuncian tanpa spesi, sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran atap 

dan dinding. Oleh karena itu, monitoring kebocoran atap dan dinding candi juga dilakukan di 

kedua candi tersebut. Pada monitoring tahun 2019 masih ditemukan rembesan, bahkan 

tetesan air di dalam bilik kedua candi. Rembesan air hujan pada atap bagian dalam dan dinding 

candi menyebabkan ruangan bilik sangat lembab, sehingga pertumbuhan mikroorganisme 

seperti lumut, algae, dan lichen juga sangat cepat. Rembesan air ini juga memicu endapan 

garam yang masif dan cukup tebal pada dinding bilik Candi Mendut. Monitoring keterawatan 

material di bagian luar bilik candi difokuskan pada batu yang mempunyai relief. Pada bagian 

kaki dan tubuh candi terdapat banyak alveol, yaitu lubang kecil pada permukaan batu yang 

bentuknya seperti kawah. Alveol awalnya berbentuk gelembung seperti bisul (postule) yang 

kemudian pecah dan membentuk lubang. Lubang tersebut biasanya ditumbuhi 

mikroorganisme, yang jika dibiarkan dapat merusak relief candi. Endapan garam, alveol, dan 

postule ini juga ditemukan di Candi Pawon, meskipun jumlahnya tidak banyak.  

Sejak ditangani oleh Balai Konservasi Borobudur, diketahui bahwa terjadi 

penggelembungan dinding sisi timur Candi Mendut. Pada dinding yang menggelembung 

tersebut, sebagian nat antarbatu lebih lebar dari nat yang lain. Oleh karena itu, mulai akhir 

tahun 2013 Balai Konservasi Borobudur melakukan pemantauan khusus untuk mengamati 

deformasi mikro pada nat dan deformasi makro pada dinding yang menggelembung 

menggunakan alat crack meter, yang pengamatannya masih dilakukan sampai sekarang. Kajian 

struktur telah dilakukan untuk mengetahui penyebab penggelembungan dinding dan mencari 

solusinya.  

Selain monitoring dan evaluasi terprogram, setiap hari Balai Konservasi Borobudur 

melakukan pemeliharaan candi dan lingkungannya secara rutin. Untuk melaksanakan 

pemeliharaan rutin, Balai Konservasi Borobudur membentuk kelompok kerja pemeliharaan 

yang bertanggung jawab pada keterawatan candi dan lingkungannya, konservasi, dan 

pemugaran candi. Pemeliharaan candi yang merupakan warisan dunia, selayaknya didukung 

sarana dan prasarana yang memadai. Di Candi Borobudur dan Candi Mendut, kegiatan 

pemeliharaan rutin telah difasilitasi dengan werk keet (bengkel kerja) yang layak di 
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lingkungan situs. Namun, di Candi Pawon bengkel kerja yang ada belum cukup memadai, 

sehingga perlu ditingkatkan. Selain prasarana pemeliharaan, pos satuan pengamanan juga 

menjadi kebutuhan pokok untuk menjamin keselamatan situs maupun manusia yang 

mengunjunginya. Keselamatan Candi Borobudur yang merupakan simbol kebanggaan bangsa 

Indonesia menjadi indikator keamanan, sehingga ditetapkan menjadi objek vital nasional. Oleh 

karena itu, keamanan Candi Borobudur selalu dipantau secara langsung melalui CCTV oleh 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 

Borobudur Temple Compounds sebagai warisan dunia menarik para pemangku 

kepentingan dari berbagai bidang, dengan harapan dapat memberi keuntungan. Pariwisata 

merupakan salah satu bidang yang secara intens memanfaatkan Borobudur, sehingga pada 

tahun 2011 ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), selanjutnya 

ditetapkan menjadi destinasi pariwisata super prioritas pada tahun 2018. Penetapan tersebut 

diikuti program promosi pariwisata dan pembangunan infrastruktur besar-besaran, sehingga 

berpotensi menimbulkan perubahan sosial, budaya, dan fisik yang signifikan di Borobudur. 

Terkait dengan pemanfaatan pariwisata di Candi Borobudur, program destinasi super 

prioritas tersebut harus diantisipasi dengan rencana pengelolaan pengunjung serta 

mempersiapkan fasilitas yang memadai di Zona 1, dengan tetap memperhatikan pedoman 

operasional yang ditetapkan UNESCO.  

Sebagai pengelola Zona 1, Balai Konservasi Borobudur bertanggung jawab atas 

keselamatan dan keamanan candi, namun keselamatan pengunjung tetap merupakan prioritas 

pertama terutama saat terjadi bencana alam. Borobudur berada di wilayah rawan bencana 

erupsi gunung api dan gempa bumi, sehingga persiapan menghadapi bencana sangat 

diperlukan. Upaya mitigasi bencana alam telah dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur 

dengan menyusun Prosedur Operasional Standar (SOP) Penanggulangan Bencana, 

menyelenggarakan simulasi tanggap darurat bencana, dan menyiapkan peralatan maupun 

sumber daya manusia dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Balai Konservasi 

Borobudur telah memiliki tim tanggap darurat yang siap bergerak setiap saat, ketika terjadi 

bencana alam. Selain itu, belajar dari pengalaman erupsi Gunung Merapi (2010) dan Gunung 

Kelud (2014) yang abunya menghujani candi sampai ketebalan 2,5 cm, Balai Konservasi 

Borobudur mempersiapkan prasarana khusus berupa penutup stupa Candi Borobudur, 

penutup Candi Mendut dan Candi Pawon yang siap dipasang bila terjadi erupsi. 
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Gambar 1. 6. Masa tanggap darurat pascaerupsi Gunung Merapi dan Gunung Kelud 

Uraian di atas menunjukkan bahwa sejak Balai Konservasi Borobudur didirikan 

pascapemugaran ke-2 Candi Borobudur, telah banyak upaya yang dilakukan untuk 

melestarikan Borobudur Temple Compounds. Namun, permasalahan di situs semakin 
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kompleks, sehingga kegiatan pemeliharaan, konservasi, dan monitoring, baik  yang bersifat 

rutin maupun penanganan khusus tidak akan pernah berhenti.  

1.2.4. Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (KCB) Borobudur 

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Borobudur secara resmi menjadi tugas Balai 

Konservasi Borobudur sejak tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi 

Borobudur. Oleh sebab itu, sumber daya arkeologi yang harus ditangani secara rutin menjadi 

lebih banyak dan jangkauan spasialnya lebih luas. Menurut Keputusan Menteri Pendididkan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 286/M/2014 tentang Satuan Geografis 

Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya (KCB) Peringkat Nasional, batas delineasi KCB 

Borobudur sama dengan batas delineasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur dengan 

luas satuan ruang 8.123 hektar, yang dibagi menjadi 2 zona, yaitu Subkawasan Pelestarian 1 

(SP-1) dengan luas 1.344 hektar dan Subkawasan Pelestarian 2 (SP-2) dengan luas 6.779 

hektar. Tinggalan arkeologis yang disebutkan dalam Kepmendikbud tersebut adalah 10 situs 

peninggalan kebudayaan Masa Hindu-Buddha dari abad VIII-X, meskipun sebenarnya masih 

banyak sumber daya arkeologi lain di Kawasan Borobudur. 

Sumber daya arkeologi di Kawasan Borobudur terdiri dari berbagai macam jenis, yaitu 

candi berbahan batu andesit (Candi Ngawen, Candi Lumbung Sengi, Candi Selogriyo, Candi 

Gunung Wukir, dan sebagainya), struktur bata (Situs Bowongan, Situs Saberan, Situs Candi, 

dan sebagianya), maupun temuan lepas seperti lingga, yoni, prasasti, gerabah, keramik, dan 

sebagainya. Tinggalan arkeologis yang tersebar luas tersebut diduga sezaman dengan Candi 

Borobudur, sehingga diperkirakan masyarakat pendukung Borobubur pada masanya juga 

suatu komunitas yang besar. Sumber daya arkeologi yang tersebar di Kawasan Borobudur 

berpotensi menjadi data penting untuk merekonstruksi konteks lingkungan dan sosial budaya 

masyarakat pada masa Candi Borobudur digunakan oleh pendukungnya, yang sampai saat ini 

belum banyak terungkap. Oleh karena itu, tinggalan arkeologi di Kawasan Borobudur harus 

diselamatkan. 

Upaya penyelamatan situs-situs cagar budaya maupun temuan artefak di Kawasan 

Borobudur telah dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur, bahkan sebelum tahun 2015 

untuk membantu tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Balai Konservasi 

Borobudur menanggapi laporan temuan benda yang diduga cagar budaya oleh masyarakat dan 

menyediakan tempat penyimpanan artefak yang telah diambi alih kepemilikannya. Bantuan 

yang bersifat insidental ini diberikan demi menyelamatkan tinggalan arkeologis, karena faktor 

kedekatan lokasi. Setelah tugas pelestarian KCB Borobudur dialihkan, Balai Konservasi 

Borobudur mulai melakukan kegiatan pelestarian secara lebih intens. 
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Tahap awal aktivitas pelestarian di KCB Borobudur adalah inventarisasi data situs dan 

penyelamatan artefak yang masih berada di masyarakat. Para arkeolog melakukan analisis 

data benda yang diduga cagar budaya (BDCB) untuk menentukan apakah benda tersebut perlu 

diakuisisi, kemudian menetapkan harga kompensasinya. Jika ternyata BDCB tersebut 

dinyatakan tidak perlu diambil alih, maka kepemilikan dan pengelolaannya diserahkan kepada 

masyarakat dengan tetap dipantau kondisinya setiap tahun. 

Sembari melakukan kegiatan penyelamatan dan monitoring situs di KCB Borobudur, 

kajian/penelitian arkeologis mulai dilaksanakan di Situs Dipan pada tahun 2018, kemudian 

pada tahun 2019 dilanjutkan di Situs Brongsongan, Dipan, Bowongan, Samberan, dan Plandi. 

Hasil penelitian arkeologis ini akan menjadi salah satu bahan penyusunan rencana pelestarian 

situs-situs di KCB Borobudur, supaya kegiatan pelestarian dapat dilakukan sesuai dengan 

karkteristik arkeologi masing-masing situs.  

Kawasan Cagar Budaya Borobudur dalam kerangka legal berada di bawah UU Nomor 

11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sehingga pelestariannya harus seturut dengan 

peraturan tersebut. Undang-undang tersebut diperkuat dengan Kepmendikbud Nomor 286 

Tahun 2014 tentang Satuan Ruang Geografis Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya 

Peringkat Nasional. Kepmendikbud tersebut menyatakan bahwa yang ditetapkan sebagai 

kawasan cagar budaya peringkat nasional adalah satuan ruang geografis Borobudur, yaitu 

peninggalan kebudayaan Masa Mataram Kuno Abad VIII-X. Peninggalan kebudayaan tidak 

hanya berupa tinggalan arkeologis, tetapi juga objek-objek dalam ruang geografis yang terdiri 

dari aspek fisik, sosial, dan budaya sebagai kesatuan lanskap kultural. Konsep tersebut sejalan 

dengan outstanding universal value (OUV) Borobudur Temple Compounds, bahwa setting (latar) 

kompleks candi merupakan kesatuan (integrity) dengan monumennya. Kriteria (vi) OUV 

warisan budaya dunia yang menjadi salah satu dasar penetapan Borobudur Temple 

Compounds, mensyaratkan bahwa warisan budaya harus secara langsung atau nyata terkait 

dengan peristiwa atau tradisi yang hidup, dengan gagasan, atau dengan kepercayaan, dengan 

seni dan sastra yang memiliki nilai penting universal luar biasa. Kriteria ini salah satunya 

ditunjukkan oleh kehidupan agraris masyarakat Mataram Kuno yang digambarkan pada relief 

Candi Borobudur, yang masih berlangsung sampai saat ini. 

Menurut Christopher Tilley (1994) lanskap merupakan manifestari material dari relasi 

antara manusia dengan lingkungan alaminya. Lanskap merupakan catatan sekelompok 

manusia yang tidak hanya merefleksikan akivitas praktis, tetapi juga aspek mitos, kosmologis, 

dan ritual. Pemahaman lanskap yang tidak hanya terfokus pada fitur fisik, tetapi juga 

mencakup relasi alam dengan manusia inilah yang disebut sebagai lanskap budaya (cultural 

landscape). Landskap budaya agraris yang diharapkan menjadi latar Borobudur Temple 
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Compounds tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 dengan term karakter 

perdesaan. Oleh karena itu, pelestarian KCB Borobudur harus mencakup pelestarian karakter 

perdesaan yang ditandai oleh dominasi lahan pertanian beserta kegiatan-kegiatan 

pendukungnya. Dalam rangka mempertahankan OUV kriteria (vi), Balai Konservasi 

Borobudur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap variabel-variabel yang dapat 

merusak karakter perdesaan KCB Borobudur. Variabel-variabel tersebut ditentukan 

berdasarkan rekomendasi UNESCO tentang pengendalian pembangunan di Kawasan 

Borobudur dalam monitoring reaktif (2013-2016) dan instrumen yang digunakan untuk 

memantau dirujuk dari Perpres Nomor 58 Tahun 2014.  

Monitoring dan evaluasi KCB Borobudur (SP1) dilakukan pada variabel-variabel 

berikut: (1) perubahan penggunaan lahan (landuse); (2) fasad bangunan; (3) bentang 

pandang; dan (4) situs-situs dan temuan cagar budaya. Data hasil monitoring dan evaluasi KCB 

Borobudur digunakan sebagai bahan rekomendasi pengendalian tata ruang kepada 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang 

memiliki kewenangan pelaksanaan penataan ruang di KCB Borobudur. 

1.2.5. Pelestarian Borobudur Conservation Archives (Arsip Konservasi Borobudur) 

Borobudur Conservation Archives adalah satu set arsip yang berisi dokumen terkait 

dengan pemugaran ke-2 Candi Borobudur yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai ingatan 

dunia (memory of the world/MoW). Oleh karena arsip konservasi Borobudur terkait erat 

dengan warisan dunia Borobudur Temple Compounds, maka UNESCO menyarankan agar arsip 

tersebut tetap berada di dekat Candi Borobudur. Hal ini menjadi alasan utama, arsip 

konservasi Borobudur tidak diakuisisi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 

meskipun telah memenuhi persyaratan untuk disimpan di ANRI. Sebagian besar arsip 

Konservasi Borobudur diproduksi pada masa pemugaran ke-2 Candi Borobudur tahun 1973-

1983. Setelah proyek tersebut selesai, arsip disimpan di Balai Konservasi Borobudur sampai 

sekarang. Arsip Konservasi Borobudur yang ditetapkan sebagai MoW meliputi: 

1. Foto pemugaran berwarna dan hitam putih berjumlah 71.851 lembar foto berukuran 3R 

dan 10R; 

2. Peta dan gambar kalkir dari ukuran A4 sampai dengan A0 berjumlah 6.043 lembar; 

3. Negatif kaca berukuran 9x12 cm dengan tebal 2 mm berjumlah 7.024 buah; 

4. Slide film positif berisi gambar Candi Borobudur dan proses pemugarannya berjumlah 

13.512 lembar;   

5. Film negatif, berukuran 3,5x2,5 cm, 5x5 cm dan 8,5x6 cm, berisi dokumentasi pemugaran 

kedua Candi Borobudur berjumlah 65.741 lembar; 

6. Film seluloid 16 mm berjumlah 21 rol; 
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7. Dokumen proyek, terdiri dari 425 folder terkait dengan survei arkeologi-arsitektur, 

survei cagar budaya, pembongkaran, pengukuran, laporan periodik, kemiko-arkeologi, 

dokumentasi, dan administrasi. 

Selama dua dasawarsa pascapemugaran ke-2 Candi Borobudur, arsip konservasi 

Borobudur dikelola oleh Balai Studi dan Konservasi Borobudur, yang dalam perjalanannya 

mengalami berkali-kali perpindahan ruang penyimpanan. Pemindahan lokasi arsip sepertinya 

kurang memperhatikan kelestarian dokumen-dokumen penting tersebut, sehingga berbagai 

jenis arsip tercampur dan berantakan. Ruang penyimpanan kondisinya tidak layak, seperti 

atap bocor, kelembaban dan suhu tinggi, berdebu, serta menjadi sarang serangga. Hal ini 

menyebabkan banyak arsip yang rusak. Pada tahun 2011 Balai Konservasi Borobudur 

memulai upaya penyelamatan fisik arsip dengan melakukan reinventarisasi (identifikasi), 

klasifikasi, penataan, dan digitalisasi arsip. Kondisi arsip yang berantakan dan menyebar di 

beberapa ruang penyimpanan mengakibatkan penanganannya membutuhkan waktu 

beberapa tahun. Inventarisasi dan klasifikasi dokumen selesai dalam satu tahun (2011), 

sementara penataan arsip dilakukan secara simultan dengan digitalisasi selama 4 tahun. Arsip 

yang telah tertata dan dialih media sangat membantu pemanfaatannya, baik oleh internal Balai 

Konservasi Borobudur maupun pihak luar yang membutuhkan data untuk publikasi maupun 

penelitian. 

  

  

Gambar 1.7. Kondisi Arsip Pemugaran II Candi Borobudur sebelum ditata 
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Arsip Konservasi Borobudur menyimpan sejarah penting bagi Candi Borobudur yang 

merupakan warisan dunia dan  merupakan bukti salah satu kerja sama internasional pertama 

dalam penyelamatan warisan budaya. Oleh karena itu, pada tahun 2015 Balai Konservasi 

Borobudur mulai menyusun dosir usulan MoW Arsip Konservasi Borobudur. Bekerja sama 

dengan Komite MoW Indonesia, para akademisi, dan praktisi baik dari dalam dan luar negeri, 

dokumen tersebut berhasil disusun dan diajukan ke UNESCO tahun 2016. Pada Oktober 2017, 

UNESCO menetapkan Arsip Konservasi Borobudur sebagai Memory of the World. Dua warisan 

budaya yang berkaitan dan bersanding sebagai warisan dunia merupakan peristiwa istimewa, 

karena hanya beberapa situs di dunia yang mendapatkannya. Oleh karena itu, sama 

pentingnya dengan Borobudur Temple Compounds, Arsip Konservasi Borobudur juga harus 

dilestarikan dan dikelola sesuai standar UNESCO, supaya dapat bermanfaat bagi masyarakat. 

Pemeliharaan Arsip Konservasi Borobudur telah menjadi program rutin Balai 

Konservasi Borobudur sejak tahun 2011. Kegiatan harian yang dikerjakan untuk memelihara 

arsip antara lain, pembersihan ruang penyimpanan dan konservasi arsip yang rusak.  Di luar 

pemeliharaan rutin, Balai Konservasi Borobudur juga melakukan kegiatan terprogram, yaitu 

pembuatan sistem informasi basis data arsip MoW yang digunakan sebagai sarana publik 

untuk mengakses koleksi Borobudur Conservation Archives secara daring. Selain itu, Balai 

Konservasi Borobudur melakukan renovasi ruang arsip MoW, sehingga memenuhi standar 

ruang penyimpanan arsip statis. Saat ini, pelestarian arsip MoW menjadi salah satu prioritas 

program di Balai Konservasi Borobudur. 

 

 

Gambar 1.8. Kondisi ruang penyimpanan arsip MoW Borobudur terkini 
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1.2.6. Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, 

Masyarakat, dan dunia internasional dalam Pelestarian Borobudur Temple 

Compounds dan Cagar Budaya Lainnya 

Pengelolaan Borobudur Temple Compounds menjadi tanggung jawab Negara Indonesia 

sebagai negara pihak (state party), yang pelaksanaannya dilakukan bersama-sama oleh 

instansi-instansi Pemerintah, baik yang berkedudukan di pusat maupun daerah. Dalam sistem 

pengelolaan warisan dunia tersebut, Balai Konservasi Borobudur ditunjuk sebagai manajer 

situs (site manager) yang salah satu tugasnya menyusun laporan periodik untuk disampaikan 

Pemerintah Indonesia kepada UNESCO setiap 6 tahun. Laporan periodik ini bertujuan untuk 

menyampaikan informasi penerapan konvensi warisan dunia di Borobudur, upaya-upaya 

mempertahankan OUV dari waktu ke waktu, memberikan informasi terkini keterawatan 

monumen dan lingkungannya, dan untuk menyediakan mekanisme kerja sama regional serta 

pertukaran informasi/pengalaman dengan negara lain.  Untuk itu, setiap 5 tahun Balai 

Konservasi Borobudur menyelenggarakan Borobudur Experts Meeting yang menghadirkan 

para ahli pelestarian cagar budaya, baik peneliti maupun praktisi dari dalam dan luar negeri, 

yang masukan dan evaluasinya akan menjadi salah satu bahan laporan periodik. Mekanisme 

pelaporan periodik tersebut membutuhkan kerja sama yang harmonis antarinstansi 

Pemerintah di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan Republik Indonesia. 

Sampai saat ini, pengelolaan Borobudur Temple Compounds menggunakan dasar 

Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi 

Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya. 

Keppres ini menyebutkan bahwa pengelolaan Zona 1 oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan-

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Zona 2 diselenggarakan oleh PT. Taman Wisata 

Candi Borobudur dan Prambanan (PT. TWCBP), dan Zona 3 oleh Pemerintah Daerah. 

Pengelolaan Borobudur Temple Compounds yang melibatkan 3 instansi berbeda membutuhkan 

koordinasi dan sinergi yang solid untuk mewujudkan kelestarian warisan dunia tersebut. 

Kerjasama Balai Konservasi Borobudur sebagai Unit Pelaksana Teknis yang mengelola Zona 1 

dengan PT. TWCBP antara lain: (1) pemeliharaan kebersihan dan ketertiban Zona 1; (2) 

pemanfaatan Zona 1 dan Zona 2, baik yang bersifat rutin maupun pada acara-acara khusus 

seperti perayaan hari besar agama Buddha, pengawasan acara hiburan (entertainment) di 

Zona 2; dan sebagainya. Sementara itu, kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Magelang dilakukan dalam monitoring lanskap budaya KCB Borobudur, pemanfaatan Candi 

Mendut dan Candi Pawon, penyelenggaran acara-acara khusus yang menggunakan Zona 1, 
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misalnya Borobudur Maraton, apel pengamanan Obvitnas di Lapangan Gunadharma, dan 

sebagainya.  

Membangun sinergitas telah menjadi keniscayaan bagi Balai Konservasi Borobudur, 

karena secara institusional memiliki fungsi pelaksanaan kemitraan di bidang konservasi dan 

pelestarian Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan Kawasan Cagar Budaya (KCB) 

Borobudur (selanjutnya disebut Borobudur). Kemitraan berarti menjalin hubungan kerja 

sama yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan yang dijalin 

oleh Balai Konservasi Borobudur dengan berbagai pihak, telah menghasilkan jejaring kerja 

sama yang mencakup pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Borobudur. Dalam hal 

pelestarian Borobudur Temple Compounds sebagai warisan budaya dunia, kerja sama intensif 

dilakukan dengan UNESCO, baik di bidang penelitian, konservasi, maupun peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia. Kerja sama penelitian yang telah dilakukan dengan para 

ekspert UNESCO antara lain: (1) Prof. Dr. Hans Leisen dan tim peneliti yang didanai oleh 

Pemerintah Jerman selama 7 tahun (2012-2019). Program ini awalnya bertujuan untuk 

meneliti dampak erupsi Gunung Merapi yang abunya sempat menutup permukaan Candi 

Borobudur. Namun, kerja sama penelitian ini kemudian berkembang di bidang konservasi 

material (batu, bata, arsip) dan struktur candi; (2) Prof. Dr. Constantino Meucci dari Italia 

dalam Candi Borobudur Research Program: Degradation & Conservation of The Stones; (3) Prof. 

Toshikazu Hanazato dari Jepang dalam penelitian struktur candi pascagempa bumi tahun 

2006 sampai sekarang; dan sebagainya. 

Selain dalam penelitian, kerja sama dengan UNESCO juga dilakukan dalam peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia (SDM) Balai Konservasi Borobudur melalui lokakarya, 

seperti Borobudur Fields School I & II: Capacity-building of Borobudur Conservation Office in 

Cultural Landscape Management, Stone Conservation Workshop, Disaster Risk Management 

Workshop, Workshop on Digital Management System for Borobudur Conservation Archives, dan 

sebagainya. Borobudur juga pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Cultural 

Youth Camp yang diikuti oleh 10 negara dan hampir setiap tahun menjadi tempat berkegiatan 

para pemuda relawan dari seluruh dunia yang tergabung dalam International Voluntary 

Service. 

Kerja sama penelitian dan konservasi cagar budaya tidak hanya dilakukan dengan 

jejaring UNESCO, tetapi juga dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian, baik dari dalam 

maupun luar negeri, dalam berbagai disiplin ilmu. Perguruan tinggi dan lembaga yang telah 

melakukan penelitian bersama Balai Konservasi Borobudur, antara lain Universitas Gadjah 

Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Negeri 

Yogyakarta (UNY), Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI), Lembaga Ilmu Pengetahuan 
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Indonesia (LIPI), Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslitarkenas), Balai Arkeologi (Balar), 

dan sebagainya. Sedangkan perguruan tinggi dari luar negeri yang telah bekerja sama dengan 

Balai Konservasi Borobudur, antara lain University of Tsukuba (Prof. Yasufumi Uekita, Ph.D., 

Dr. Toshiya Matsui, Dr. Ichita Shimoda, dan tim), Mie University (Prof. Dr. Toshikazu Hanazato 

dan tim), Ritsumeikan University (Prof. Satoshi Tanaka dan tim), dan sebagainya. Selain itu, 

program pertukaran pengetahuan (expert exchange) dan magang (intership) juga dilakukan 

sebagai bentuk kerja sama pengembangan konservasi cagar budaya, yang antara lain 

dilakukan dengan Kyungpook National University, Kyoto University, The Tokyo National 

Research Institue for Cultural Properties (NRICP), National Research Institute of Cultural 

Heritage (NRICH) Korea, dan sebagainya. Kerja sama penelitian dan peningkatan SDM tersebut 

menunjukkan bahwa Balai Konservasi Borobudur terus mengembangkan diri dan berusaha 

mewujudkan visi sebagai pusat penelitian konservasi cagar budaya yang unggul.  

Selain membentuk jaringan kerja sama penelitian dengan para ahli, Balai Konservasi 

Borobudur juga menjadi tempat penelitian tugas akhir dan magang (internship) mahasiswa 

dari berbagai disiplin ilmu, antara lain kimia, biologi, fisika, arkeologi, arsitektur, geografi, ilmu 

komunikasi, pariwisata, seni kriya, seni tari, ekonomi, dan lain-lain. Mahasiswa magang dan 

penelitian tersebut, di antaranya berasal dari UGM, UI, UNY, UII, ISI Yogyakarta, ISI Surakarta, 

Universitas Sebelas Maret, Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera Utara, Universitas 

Jambi, Universitas Tidar, Akademi Pariwisata Medan, Institut Teknologi Bandung, AMPTA 

Yogyakarta, STP Bandung, Politeknik Sahid, dan lain-lain. 

Kemitraan dalam konservasi cagar budaya juga dilakukan dengan lembaga-lembaga 

tingkat nasional maupun daerah, baik yang secara langsung menangani artefak milik Balai 

Konservasi Borobudur maupun penerapan hasil-hasil kajian, antara lain Arsip Nasional 

Indonesia (konservasi MoW Borobudur dan buku-buku kuno koleksi Balai Konservasi 

Borobudur), Perpustakaan Nasional (konservasi arsip MoW Borobudur), Balai Pelestarian 

Cagar Budaya, museum, pemerintah daerah (aplikasi hasil kajian), dan sebagainya. Sebagai 

satu-satunya instansi yang menyelenggarakan fungsi kajian konservasi serta pengembangan 

metode dan teknik konservasi cagar budaya, hasil kajian Balai Konservasi Borobudur menjadi 

rujukan lembaga-lembaga pelestari cagar budaya terutama dalam konservasi batu, bata, kayu, 

logam, keramik, dan gerabah cagar budaya. 

Sinergitas pelestarian Borobudur tidak hanya dilakukan pada lingkup yang luas 

(nasional dan internasional), tetapi juga dengan masyarakat lokal, yang diwujudkan dalam 

berbagai kegiatan kampanye pelestarian Borobudur melalui kegiatan pramuka, sosialisasi, 

program aktualisasi nilai penting Borobudur, dan kegiatan edukasi lainnya. Pada tahun 2017 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan 



 
 

 RENCANA STRATEGIS  Balai Konservasi Borobudur 2020-2024                |    32 
 

Kwartir Nasional dalam program revolusi karakter bangsa. Dalam kerja sama itu, Balai 

Konservasi Borobudur menjadi sanggar tempat pembelajaran dan peningkatan keterampilan 

pramuka pada bidang kebudayaan tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut 

Saka Budaya Bakti.  

Penyebaran spirit pelestarian Borobudur juga dilakukan melalui sosialisasi kepada 

anak sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, serta masyarakat 

umum di KCB Borobudur. Anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa diharapkan 

dapat menjadi agen penggerak pelestarian, setelah mereka mengetahui nilai penting cagar 

budaya bagi bangsa Indonesia. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa 

nasionalisme dan cinta tanah air. Berbeda dengan sosialisasi kepada anak sekolah, sosialisasi 

kepada masyarakat umum, selain bertujuan untuk membangun kesadaran akan pelestarian 

cagar budaya, juga menyasar pada hal-hal teknis yang harus dilakukan bila masyarakat 

menemukan benda yang diduga sebagai cagar budaya. Hal ini beralasan, karena di KCB 

Borobudur terdapat banyak artefak yang belum terungkap. Sementara itu, program yang 

diangkat untuk komunitas seni di Kawasan Borobudur lebih fokus pada aktualisasi nilai-nilai 

budaya yang tersurat pada relief candi, antara lain pada bidang seni tari (kerja sama dengan 

sanggar-sanggar tari di KCB Borobudur), seni lukis (kerja sama dengan Komunitas Seniman 

Borobudur Indonesia), dan gastronomi (kerja sama dengan masyarakat sekitar Candi pawon 

dan Hotel Grand Mercure Yogyakarta). Aktualisasi cerita relief tersebut merupakan salah satu 

bentuk revitalisasi nilai-nilai penting Borobudur agar dapat dirasakan manfaatnya oleh 

generasi sekarang dan mendatang. Revitalisasi yang dimaksud adalah menggali dan 

menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Borobudur di masa lampau dengan penyesuaian 

fungsi (relevansi) pada masa kini, kemudian menjaganya agar tetap dapat dimanfaatkan pada 

masa yang akan datang. 

Borobudur Temple Compounds diklasifikasikan sebagai dead monument (fungsinya 

telah berubah dari aslinya), yang menurut peraturan tetap diperbolehkan untuk berbagai 

pemanfaatan, termasuk keagamaan. Latar belakang sebagai tempat suci agama Buddha, 

membuka peluang bagi Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Borobudur untuk digunakan 

dalam ritual keagamaan umat Buddha. Dalam rangka mendukung pemanfaatan ketiga candi 

untuk kepentingan umat Buddha, Balai Konservasi Borobudur menjalin kemitraan dengan 

berbagai organisasi Buddhis dan memfasilitasi kegiatan mereka. Perayaan Waisak merupakan 

kegiatan besar yang selalu diadakan setiap tahun di Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi 

Borobudur. Penyelenggara perayaan ini adalah Perwakilan Umat Buddha Indonesia 

(WALUBI). Acara ini biasanya diikuti oleh ribuan umat Buddha dari dalam dan luar negeri, 

sehingga dalam pelaksanaannya selalu membutuhkan kerja sama dan kerja ekstra dari 
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berbagai pemangku kepentingan, supaya kelestarian monumen tetap terjaga sekaligus 

kebutuhan ritual juga dapat terpenuhi. Tiga bulan setelah Waisak, umat Buddha kembali 

memperingati hari Maha Puja Ashada yang biasanya diselenggarakan oleh organisasi Sangha 

Theravada Indonesia. Meskipun tidak sebesar Waisak, namun kegiatan ini juga diikuti oleh 

ratusan umat Buddha dari seluruh Indonesia, sehingga Balai Konservasi Borobudur tetap 

harus menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran perayaan ini. Selain dengan kedua 

organisasi Buddhis besar tersebut, Balai Konservasi Borobudur juga kerap melayani umat 

Buddha yang ingin melakukan ritual devosional (pilgrimage), baik secara mandiri maupun 

berkelompok, misalnya dari Wihara Gunadharma-Magelang, Wihara Mahavira-Semarang, 

Pusdiklat Buddhis Bodhidharma-Bandungan, Yayasan Triyana-Surbaya, Hikmahbudhi 

(Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia), dan lain-lain.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa Balai Konservasi Borobudur terus berupaya untuk 

melaksanakan fungsi kemitraan dalam pelestarian Borobudur yang diwujudkan dalam 

berbagai program. Jaringan kerja sama yang semakin luas dapat menjadi media untuk 

membuka wawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Balai Konservasi 

Borobudur, sehingga tidak hanya mampu melestarikan Borobudur, namun juga bermanfaat 

untuk masyarakat.   

1.2.7. Dokumentasi dan Publikasi 

Dokumentasi merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan sebelum, selama, 

dan sesudah tindakan pelestarian yang dapat menyebabkan perubahan keasliannya. 

Dokumentasi pelestarian cagar budaya dapat berupa foto, film, rekaman audio, gambar sket, 

gambar teknis, data 2 dimensi, data 3 dimensi, dan sebagainya. Hasil pendokumentasian 

kegiatan pelestarian tersebut harus dikomunikasikan (dipublikasikan) kepada masyarakat 

melalui berbagai media informasi, supaya masyarakat dapat mengenal dan memiliki 

kesadaran untuk ikut melestarikan cagar budaya warisan nenek moyang. 

 Ketentuan untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan pelestarian 

berusaha ditaati oleh Balai Konservasi Borobudur, bahkan secara khusus membentuk 

kelompok kerja dokumentasi dan publikasi yang bertugas melakukan pendokumentasian, 

mengelola hasil dokumentasi, dan mempublikasikannya dalam berbagai platform. 

Pendokumentasian dilakukan untuk merekam kegiatan-kegiatan balai maupun detail proses 

pelestarian. Salah satu program dokumentasi yang membanggakan adalah penataan arsip 

pemugaran ke-2 Candi Borobudur yang berjumlah ratusan ribu dokumen, dilanjutkan dengan 

digitalisasi, dan pengajuannya hingga ditetapkan menjadi memory of the world. Saat ini dan ke 

depan, arsip pemugaran tersebut menjadi prioritas Balai Konservasi Borobudur untuk terus 

dikelola, supaya dapat diakses secara luas oleh masyarakat. 
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Metode pendokumentasian cagar budaya dari yang sederhana sampai pemanfaatan 

teknologi tinggi telah dilakukan di Balai Konservasi Borobudur, dan selalu dikembangkan. 

Balai Konservasi Borobudur menjadi pionir pemanfaatan teknologi tinggi dalam 

pendokumentasian cagar budaya di Indonesia, karena peralatan dokumentasi mutakhir telah 

mulai digunakan sejak pemugaran ke-2 Candi Borobudur tahun 1973-1983. Peralatan survei 

fotogrametri, kamera dobel lensa yang menghasilkan foto 3 dimensi, kalkulator 3 dimensi, 

komputer IBM, dan sebagainya, merupakan teknologi dokumentasi pertama di Indonesia. 

Pascapemugaran ke-2, peralatan tersebut tetap digunakan dan selalu diperbarui (update) 

sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Salah satu alat pendokumentasian modern yang 

menjadi unggulan Balai Konservasi Borobudur adalah 3-D Laser Scanner, yang telah digunakan 

sejak tahun 2005. Selama satu dekade, Balai Konservasi Borobudur merupakan satu-satunya 

instansi Pemerintah di bidang cagar budaya yang memiliki alat ini. Instrumen yang mampu 

merekam objek berukuran besar dengan akurasi tinggi ini telah digunakan untuk 

mendokumentasikan banyak cagar budaya master piece di Indonesia, di antaranya Candi 

Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, Kompleks Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi 

Muara Takus, Candi Gedongsongo, Kompleks Situs Megalitik Lore, Candi Tikus, Situs Gunung 

Padang, Jam Gadang, Museum Nasional, Benteng Vredeburg, Benteng Vanderwijk, Gedung 

Sate, dan sebagainya. Hasil perekaman data yang dapat disajikan dalam bentuk 2 dimensi dan 

model 3 dimensi tersebut tidak hanya sebagai dokumen statis, tetapi sangat memadai untuk 

menjadi basis data yang dapat digunakan dalam perencanaan pelestarian, misalnya 

penyusunan rencana rekonstruksi, yang meliputi rencana teknis maupun anggaran biayanya. 

Metode pendokumentasian dengan 3-D Laser Scanner ini menjadi rujukan Balai Pelestarian 

Cagar Budaya di Indonesia, sehingga saat ini beberapa instansi telah memilikinya. 

Teknologi dokumentasi yang berkembang pesat disikapi Balai Konservasi Borobudur 

dengan selalu upgrade dan update peralatan, serta kemampuan sumber daya manusia untuk 

meningkatkan kualitas data hasil pendokumentasian. Saat ini Balai Konservasi Borobudur 

sedang mengembangkan teknologi virtual reality (VR) yang dapat menyajikan model 3 dimensi 

relief Karmawibhangga menyerupai aslinya. Dengan teknologi ini, masyarakat akan 

mendapatkan pengalaman interaktif yang nyata di lingkungan virtual candi. Selain itu, Balai 

Konservasi Borobudur juga tengah mempersiapkan pembuatan sistem informasi virtual Candi 

Borobudur berbasis augmented reaity (AR). Berbeda dengan VR yang membawa audience 

sepenuhnya berada di dunia virtual Candi Borobudur, dalam sistem AR, konten virtual candi 

akan ditambahkan sebagai satu lapisan di atas lingkungan fisik Candi Borobudur. Beberapa 

teknologi yang tengah dikembangkan ini, selain bertujuan untuk menambah pengalaman 

berwisata virtual, juga mempermudah masyarakat dalam menyerap ilmu pengetahuan dari 
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Candi Borobudur. Program ini diharapkan dapat mendukung pembatasan pengunjung ke 

Candi Borobudur untuk menjaga kelestariannya. 

Perkembangan pesat tidak hanya terjadi pada teknologi dokumentasi, tetapi juga 

teknologi informasi yang menggabungkan teknologi komputer dengan telekomunikasi. 

Implementasi teknologi informasi telah masuk ke seluruh peri kehidupan masyarakat, 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana publikasi pelestarian cagar budaya yang efektif 

dan efisien. Di samping publikasi dengan cara-cara konvensional melalui pameran, media 

cetak (leaflet, booklet, buku, komik), dan media elektronik (televisi dan radio), Balai 

Konservasi Borobudur telah menggunakan media daring (online), baik website 

(http://kebudayaan.kemendikbud.go.id/bkborobudur, www.borobudurpedia.id),  media 

sosial (Instagram dan facebook dengan identitas konservasiborobudur), dan kanal youtube. 

Publikasi daring tersebut menjadi wahana untuk menyebarluaskan informasi tentang cagar 

budaya maupun kegiatan-kegiatan pelestariannya. Dengan publikasi ini, diharapkan 

masyarakat dapat memahami nilai penting cagar budaya, mengetahui upaya-upaya 

pelestariannya, dan memiliki kesadaran untuk ikut melestarikannya. 

 

1.3. Potensi dan Permasalahan 

Borobudur Temple Compounds sebagai wujud bendawi warisan budaya masyarakat 

Mataram Kuno, dapat menjadi penanda tata nilai, perjalanan, sejarah, dan tradisi bangsa 

Indonesia, khususnya tradisi Jawa pada masa klasik. Keberadaan candi yang berdampingan 

dengan masyarakat telah menjadi bagian dalam kehidupan dan membentuk memori kolektif 

komunitas di sekitar candi, maupun seluruh bangsa. Borobudur Temple Compounds memiliki 

nilai penting yang bila digali lebih dalam dan diharmonisasi dengan budaya masa kini, akan 

sangat membantu dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia. Borobudur yang terdiri 

dari candi dan kawasannya berpotensi dimanfaatkan bagi kepentingan sosial, pendidikan, 

pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata dengan tetap 

mempertahankan kelestariannya. 

Melestarikan cagar budaya yang sebagian besar telah berusia tua (minimal 50 tahun) 

tidak akan lepas dari berbagai permasalahan. Objek berusia puluhan hingga ratusan tahun 

pasti mengalami degradasi, baik disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. 

Permasalahan degradasi material cagar budaya yang seakan merupakan masalah kecil, pada 

kenyataannya memerlukan penelitian panjang dalam penyelesaiannya. Lebih luas lagi, upaya 

pelestarian dan pengelolaan cagar budaya umumnya melibatkan banyak pihak dengan 

berbagai latar belakang, sehingga dalam pelaksanaannnya memerlukan pedoman legal 

(aturan hukum) yang dapat menjadi acuan para pihak terkait. Namun, keberadaan maupun 

http://kebudayaan.kemendikbud.go.id/bkborobudur
http://www.borobudurpedia.id/
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ketiadaan aturan hukum dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, kadang kala justru 

menimbulkan permasalahan baru. Selain itu, faktor sumber daya manusia, penguasaan 

teknologi, kontradiksi konservasi dengan pemanfaatan, dan kesadaran masyarakat dalam 

pelestarian, juga menjadi masalah penting yang harus diatasi. Sub-bab ini akan menjabarkan 

potensi dan permasalahan pelestarian Borobudur dan cagar budaya lainnya, yang menjadi 

tugas dan fungsi Balai Konservasi Borobudur. 

 

1.3.1. Kajian Konservasi Cagar Budaya dan Pengembangan Metode/Teknik Konservasi 

Cagar Budaya  

Balai Konservasi Borobudur merupakan satu-satunya instansi Pemerintah yang 

menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kajian konservasi serta pengembangan metode dan 

teknik konservasi cagar budaya, sehingga dapat dikatakan sebagai tulang punggung 

perkembangan ilmu konservasi cagar budaya di Indonesia. Untuk itu, Balai Konservasi 

Borobudur dilengkapi dengan laboratorium kimia, biologi, fisik, dan laboratorium lapangan 

untuk analisa sampel dan eksperimen sebagai pendukung pelestarian cagar budaya di 

Indonesia. Namun, secara umum laboratorium konservasi cagar budaya di Balai Konservasi 

Borobudur saat ini masih belum terstandar, terutama bangunan gedung dan peralatan yang 

sudah out of date (ketinggalan zaman). Laboratorium menempati gedung yang secara desain, 

tata letak (layout), dan ukuran tidak sesuai dengan standar laboratorium, karena sejak awal 

dibangun, gedung yang ditempati saat ini tidak ditujukan untuk fungsi laboratorium. Sampai 

saat ini, Balai Konservasi Borobudur belum memiliki gedung kantor sendiri sehingga masih 

menggunakan gedung milik PT. Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB). Oleh karena lahan 

dan gedung yang ditempati bukan hak milik Balai Konservasi Borobudur, maka sesuai 

peraturan terkait Barang Milik Negara, perluasan maupun pembangunan gedung baru untuk 

mendukung laboratorium tidak dapat dilakukan.  

Selain bangunan gedung yang tidak memenuhi standar, beberapa peralatan 

laboratorium telah ketinggalan zaman, misalnya Scanning Electron Microscope (SEM) yang 

dihibahkan oleh UNESCO kepada Balai Konservasi Borobudur pada tahun 1984. Meskipun alat 

ini secara teknologi sudah out of date namun sampai sekarang masih banyak peneliti yang 

menguji sampelnya di Balai Konservasi Borobudur bahkan dikenakan tarif PNBP, karena 

belum banyak lembaga lain yang memilikinya. Selain itu, terdapat alat uji kekuatan material 

yaitu Universal Testing Machine (UTM) yang dibeli tahun 1992 yang sampai saat ini juga masih 

dipakai. Saat ini, suku cadang kedua alat tersebut sudah tidak diproduksi dan sudah tidak ada 

supporting agent untuk kalibrasi. Dengan kondisi tersebut, peralatan laboratorium perlu 

ditingkatkan dan diperbarui. Sarana dan prasarana laboratorium yang memenuhi standar ISO 

17025 tentang Standar Persyaratan Kompetensi untuk laboratorium Pengujian dan Kalibrasi 
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sangat diperlukan oleh Balai Konservasi Borobudur, sehingga validitas hasil analisis dapat 

dipertanggungjawabkan dan memenuhi persyaratan untuk publikasi ilmiah bereputasi. 

Selama satu dasawarsa terakhir, Balai Konservasi Borobudur banyak melakukan 

kajian bahan konservan dan mengembangkan metode konservasi cagar budaya berbasis 

kearifan tradisional. Kajian-kajian tersebut perlu diperdalam dan disusun prosedur 

aplikasinya, sehingga dapat digunakan secara luas sebagai solusi permasalahan konservasi 

cagar budaya. Hasil-hasil kajian yang telah afdal perlu diajukan untuk mendapat Hak Atas 

Kekayaan Intelektual (HAKI), supaya tetap menjadi kekayaan intelektual bangsa Indonesia. 

Demikian pula, kajian-kajian bahan konservan sintetik pada akhirnya diharapkan dapat 

diaplikasikan dalam konservasi material cagar budaya. 

Kualitas kajian dan analisis laboratorium, selain dipengaruhi oleh sarana dan 

prasarana, juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia pelaksananya. Oleh karena itu, 

harus ada upaya peningkatan kapasitas pengkaji dan analis laboratorium, baik melalui 

pendidikan formal maupun pelatihan, lokakarya, seminar, kursus, magang, dan sebagainya. 

Kerja sama dengan peneliti lain dari dalam dan luar negeri juga perlu ditingkatkan untuk 

memperluas wawasan, mengikuti perkembangan ilmu konservasi, dan meningkatkan kualitas 

kajian. 

Uraian di atas dapat memberikan gambaran bahwa, sebagai tumpuan pengembangan 

metode dan teknik konservasi cagar budaya di Indonesia, Balai Konservasi Borobudur 

memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Gedung baru yang memenuhi 

standar laboratorium mutlak dibutuhkan, sehingga harus menjadi prioritas utama dalam 

program pengadaan prasarana di Balai Konservasi Borobudur.  

 

1.3.2. Pelestarian Warisan Dunia Borobudur Temple Compounds 

Borobudur Temple Compounds ditetapkan sebagai warisan dunia karena memiliki nilai 

penting universal luar biasa (OUV), sehingga harus dilestarikan demi kepentingan umat 

manusia. Nilai penting cagar budaya bukan sesuatu yang bersifat statis, tetapi merupakan hal 

dinamis. Demikian pula nilai penting Borobudur Temple Compounds perlu terus digali dan 

dikembangkan, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada masa kini dan mendatang. 

Interpretasi nilai penting Borobudur telah banyak dilakukan oleh para ahli dan peneliti dari 

berbagai bidang ilmu. Namun, esensi Borobudur sebagai sumber ilmu pengetahuan, tempat 

pembelajaran, dan sumber inspirasi kehidupan tidak pernah habis ditelaah, sehingga harus 

terus dieksplorasi. Permasalahannya, nilai penting Borobudur belum banyak diketahui oleh 

khalayak, sehingga nilai-nilai adiluhung tersebut belum tercermin dalam peri kehidupan 

masyarakat.  
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Pelestarian aspek intangible Borobudur harus disertai dengan pelestarian aspek 

bendawinya. Sejak ditemukan kembali pada tahun 1814, secara fisik Candi Borobudur telah 

bermasalah. Reruntuhan candi didapati dalam keadaan tertutup tanah dan pepohonan. 

Sebagian strukturnya runtuh, terutama stupa di bagian arupadhatu dan dinding candi. Lantai 

candi mengalami kemelesakan dan bergelombang, serta batu-batu candi berjatuhan. Kondisi 

arupadhatu membaik setelah dipugar tahun 1907-1911 oleh pemerintah Hindia Belanda di 

bawah pimpinan Theodore van Erp. Sedangkan bagian kamadhatu dan rupadhatu baru 

dipugar pada tahun 1973-1983, dengan tujuan memperbaiki struktur candi dan konservasi 

material. Pada masa pemugaran ke-2 ini, metode konservasi modern diterapkan di Borobudur, 

termasuk penggunaan semen (beton), oker, dan bahan-bahan kimia untuk konservasi 

material.  

Dua puluh tahun pascapemugaran, penggunaan bahan-bahan kimia modern tersebut 

ternyata berdampak buruk pada batu-batu candi, di antaranya oker yang diaplikasikan pada 

sebagian relief candi justru menyebabkan pengelupasan, sehingga relief yang dioles oker 

justru lebih cepat rusak. Berbagai upaya telah dicoba untuk menghilangkan oker dari 

permukaan batu, namun belum berhasil, karena oker telah masuk ke dalam pori-pori batu, 

sehingga ketika dibersihkan material batu ikut terkikis. Selain oker, penggunaan semen dalam 

jumlah besar pada setiap tingkat lantai candi, turut berperan dalam pembentukan endapan 

garam. Laju penggaraman dipicu oleh kebocoran dinding candi.  Air dan semen secara kimiawi 

bereaksi sehingga menghasilkan garam-garam mineral yang mempercepat pelapukan batu. 

Penggaraman yang mengakibatkan pengelupasan permukaan batu ini semakin memperburuk 

kondisi relief candi yang umumnya dipahat pada batu dengan kekerasan rendah sampai 

sedang. Relief-relief yang rapuh ini harus ditangani (dikonsolidasi) sehingga kerusakan tidak 

semakin parah. Masalah kebocoran dinding candi yang berperan besar dalam kerusakan 

material harus segera diselesaikan, sehingga dapat mengurangi pembentukan endapan garam 

dan pertumbuhan mikroorganisme. 

Para ahli konservasi pada pemugaran ke-2 telah memprediksi bahwa air di tubuh 

Candi Borobudur dapat menimbulkan masalah jika tidak dikelola benar. Untuk itu, 

pembangunan sistem drainase dilakukan dalam rangka pengelolaan air di tubuh candi. 

Saluran-saluran drainase yang berada di bawah Candi Borobudur harus selalu dipantau agar 

diketahui bahwa saluran berfungsi dengan baik dan air mengalir dengan lancar. Dari hasil 

monitoring tahun 2017 diketahui bahwa bak kontrol di sisi selatan candi tidak terisi air, yang 

mungkin disebabkan oleh kebocoran saluran drainase. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian 

untuk mengetahui lokasi kebocoran, kemudian dilanjutkan dengan penanganan, sehingga 

dapat dipastikan air hujan tidak masuk ke dalam bukit. Selain air limpasan, kapilarisasi air dari 
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bawah ke atas juga dapat meningkatkan kelembaban batu yang memicu pertumbuhan 

mikroorganisme dan endapan garam. Oleh karena itu, kapilarisasi air berusaha diantisipasi 

dengan pemasangan lead (timah hitam) pada dinding candi. Namun ternyata penggunaan 

timah hitam (Pb) yang merupakan logam berat ini berpotensi menyebabkan pencemaran 

lingkungan yang membahayakan kesehatan. Hasil monitoring tahun 2019 mengindikasikan 

nilai Pb yang tinggi di bak kontrol, sehingga perlu kajian lebih mendalam untuk mengantisipasi 

pencemaran yang berbahaya. 

Bahan kimia lain yang digunakan pada pemugaran ke-2 Candi Borobudur adalah 

epoksi resin sebagai perekat dan kamuflase sambungan batu. Epoksi resin yang bersifat masif 

menyebabkan sambungan batu bersifat impermeable, sehingga air tidak bebas bergerak di 

dalam pori-pori batu. Akibatnya, air yang seharusnya dapat keluar dan menguap justru 

terakumulasi, kemudian berekasi dengan mineral-mineral batuan sehingga membentuk 

endapan garam yang mempercepat proses pelapukan. Selain itu, epoksi yang awalnya 

berwarna abu-abu menyerupai batu, karena terpapar sinar matahari terus-menerus akhirnya 

berubah warna menjadi putih, sehingga sambungan batu tampak sangat menyolok. Untuk itu, 

perlu upaya untuk menemukan bahan mortar dan perekat pengganti epoksi, sehingga 

sambungan bersifat permeable (berpori) dan warnanya lebih menyerupai batu. 

Setelah dipugar, Candi Borobudur tampak kokoh dan sangat menarik untuk 

dikunjungi. Oleh Pemerintah, hal ini dilihat sebagai potensi pariwisata yang dapat 

mendatangkan keuntungan ekonomi. Sejak tahun 1990-an sampai saat ini, jumlah pengunjung 

candi cenderung terus meningkat, hingga tahun 2019 mencapai 3,8 juta pengunjung dalam 

satu tahun. Pada masa liburan, jumlah pengunjung tertinggi mencapai 58.000 orang dalam 

satu hari, yang jauh melebihi batas kemampuan (carrying capacity) di monumen sekitar 1.400 

orang per hari dan di halaman candi sekitar 5.600 orang per hari. Ketiadaan pengaturan alur 

pengunjung untuk menunda waktu masuk ke halaman candi, menyebabkan kecenderungan 

pengunjung langsung naik ke monumen. Sejumlah besar pengunjung dalam waktu bersamaan 

di atas monumen dapat menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya: (1) Pengunjung 

di atas monumen berdesak-desakan, sehingga tidak dapat menikmati kunjungan. Pengunjung 

tidak mendapatkan pengetahuan tentang nilai penting Borobudur yang seharusnya diperoleh 

dari kunjungan ke candi; (2) Banyak pengunjung menggunakan payung, stroller, dan kursi 

roda, sehingga dalam kondisi penuh di lorong candi, benda-benda tersebut dapat menggores 

dinding maupun relief yang megakibatkan pengelupasan permukaan batu; (3) Pengawasan 

oleh petugas keamanan sulit dilakukan, karena petugas tidak dapat bergerak dengan leluasa. 

Dalam situasi ini, banyak pelanggaran oleh pengunjung, seperti memanjat dan duduk di stupa, 

memanjat dinding candi, merokok, membuang sampah sembarangan, dan sebagainya.  
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Jumlah pengunjung yang jauh melebihi kapasitas candi juga mengakibatkan keausan 

tangga, karena diinjak terus-menerus. Batu-batu yang aus membentuk cekungan sehingga 

dapat membahayakan pengunjung. Tangga naik candi ini perlu direkayasa, sehingga tidak 

semakin rusak dan keselamatan pengunjung tetap terjaga. Selain keausan tangga, pengunjung 

juga menyebabkan instabilitas batu lantai. Akibat menanggung beban dan diinjak banyak 

orang, batu lantai candi yang disusun dengan sistem kuncian menjadi goyang, kemudian retak. 

Dengan kata lain, pemanfaatan pariwisata yang berlebihan telah menimbulkan kerusakan 

monumen. Oleh karena itu, perlu implementasi sistem pengelolaan pengunjung (visitor 

management) di Zona 1 yang mampu membatasi jumlah pengunjung sesuai dengan carrying 

capasity dan menetapkan alur yang dapat menyebarkan pengunjung di Zona 1 (di luar pagar 

pengaman), supaya tidak terakumulasi di monumen. Untuk mendistribusikan pengunjung, 

perlu dibuat fokus daya tarik (point of interest) yang dapat memberikan informasi tentang 

nilai-nilai universal luar biasa Candi Borobudur. Sistem pengelolaan pengunjung ini sangat 

penting untuk segera diwujudkan dalam rangka menanggapi program nasional yang 

menetapkan Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas. 

Hasil monitoring rutin Balai Konservasi Borobudur juga menunjukkan bahwa 

peningkatan jumlah pengunjung berbading lurus dengan jumlah sampah di Zona 1. Banyaknya 

jumlah sampah yang dibawa pengunjung telah menjadi masalah krusial di beberapa warisan 

dunia, sehingga ICCROM (The International Centre for the Study of the Preservation and 

Restoration of Cultural Property) mengampanyekan konsep “Zero Waste” atau bebas sampah 

di situs warisan dunia. Zero waste adalah suatu konsep yang mendorong perancangan daur 

ulang sampah, sehingga semua produk dapat digunakan kembali. Borobudur sebagai warisan 

dunia, sudah selayaknya melihat pelestarian dari perspektif kelestarian lingkungan. Selama 

ini, sampah dari Borobudur langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa 

pemrosesan terlebih dahulu, yang pada akhirnya akan berperan dalam pencemaran udara, 

tanah, dan air. Oleh karena itu, Balai Konservasi Borobudur perlu menyusun konsep 

pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip bebas sampah dan menerapkannya sesegera 

mungkin, sehingga meminimalkan limbah yang dibuang ke TPA.  

Permasalahan pelestarian juga terjadi di Candi mendut dan Candi Pawon, baik masalah 

material, struktur, maupun lingkungan. Seperti yang terjadi di Candi Borobudur, endapan 

garam, postule, alveol, dan mikroorganisme juga muncul di kedua candi. Masalah tersebut 

terkait dengan kebocoran atap dan dinding bilik yang sampai saat ini belum dapat dipecahkan. 

Kebocoran atap di Candi Pawon telah berusaha diperbaiki dengan menutup nat atap 

menggunakan mortar, namun usaha itu belum berhasil, sehingga harus dilakukan penanganan 

lagi untuk mengatasi rembesan air hujan. Hal serupa terjadi di Candi Mendut, ditambah 
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dengan masalah penggelembungan dinding sisi timur. Kajian struktur telah dilakukan pada 

tahun 2018, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan penanganan 

penggelembungan dinding Candi Mendut yang urgen.  

Masalah lain yang terjadi di Candi Mendut adalah keberadaan pohon Ficus sp. di 

halaman selatan. Akar pohon yang menyebar ke segala arah berpotensi menelusup ke dalam 

bangunan candi, sehingga dapat membahayakan strukturnya. Hasil penyiaman tahun 2019 

menggunakan Ground Penetrating Radar (GPR) pada frekuensi 400 Hz menunjukkan bahwa 

dari arah selatan, akar Ficus sp. telah mendekati bangunan candi, bahkan ditemukan akar di 

sebelah utara candi. Rekomendasi dari kajian tersebut adalah: (1) harus dilakukan 

pruning/pemangkasan dahan dan akar gantung secara rutin untuk mengendalikan 

pertumbuhan pohon; dan (2) harus dibuat barrier/penghalang untuk mencegah akar masuk 

ke dalam bangunan candi dan bak kontrol untuk mengamati kecepatan pertumbuhan akar per 

tahun. 

Berbeda dengan lingkungan Candi Borobudur yang telah bebas dari permukiman, 

Candi Mendut dan Candi Pawon sangat dekat dengan rumah-rumah penduduk. Di satu sisi, hal 

ini dapat menguntungkan bila masyarakat sekitar memahami pentingnya pelestarian candi, 

sehingga membantu pengamanan. Namun sebaliknya, posisi candi yang tak bejarak dengan 

rumah penduduk dapat menjadi ancaman, jika orang-orang yang tinggal di sekitar candi tidak 

paham atau tidak peduli dengan pelestarian candi. Halaman Candi Pawon yang telah menjadi 

jalan umum menjadi salah satu kesulitan bagi satuan pengamanan dalam mengawasi orang 

yang lalu-lalang di jalur tersebut. Selain itu, bangunan-bangunan milik penduduk yang sangat 

dekat dengan candi menghalangi pengembangan situs dan sering menimbulkan polusi visual. 

Untuk itu, Balai Konservasi Borobudur harus menyusun rencana aksi untuk melaksanakan 

rencana pelestarian Candi Mendut dan Candi Pawon tahun 2013, yang salah satu agendanya 

membebaskan bangunan-bangunan yang terlalu dekat dengan candi. 

Permasalahan-permasalahan tersebut harus diatasi supaya kondisi fisik Candi 

Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon yang secara natural mengalami penurunan 

kualitas karena usia dapat dipertahankan, sehingga lestari untuk jangka waktu yang panjang. 

Kelestarian aspek fisik monumen dan lingkungannya harus dijaga, karena bentuk, desain, 

material/bahan, dan teknik pengerjaan merupakan atribut penting yang mencerminkan 

keaslian (authenticity) Borobudur Temple Compounds sebagai warisan dunia. 

 

1.3.3. Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Borobudur 

Kawasan Cagar Budaya (KCB) Borobudur adalah setting (latar) Borobudur Temple 

Compounds yang merupakan salah satu atribut otentisitas warisan dunia, sehingga harus 

dijaga. Bagi Balai Konservasi Borobudur, pelestarian KCB Borobudur yang delineasi 
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kawasannya mengadopsi batas KSN Borobudur memerlukan kerja sama intensif dengan para 

pemangku kepentingan di Kawasan Borobudur. Tugas pelestarian KCB Borobudur tercantum 

dalam Kepmendikbud RI Nomor 29 Tahun 2015 didukung Kepmendikbud RI Nomor 

286/M/2014. Namun di lain pihak, pengelolaan di luar Zona 1 Candi Borobudur, Candi 

Mendut, dan Candi Pawon, berada di bawah kewenangan instansi lain. Menurut Keputusan 

Presiden Nomor 1 Tahun 1992, Zona 2 Candi Borobudur di bawah kewenangan PT. Taman 

Wisata Candi Borobudur dan Prambanan, sedangkan Zona 3-5 di bawah tanggung jawab 

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Zonasi dalam Keppres Nomor 1/1992 tersebut 

mengikuti konsep master plan JICA 1979. Konsep delineasi JICA tersebut juga diakomodasi 

dalam delineasi KCB dan KSN Borobudur, tetapi penyebutan dan pembagian zonanya berbeda, 

sehingga sering menimbulkan kerancuan. Dalam KCB dan KSN Borobudur, Zona 1, 2, 3 JICA 

1979 disebut sebagai Subkawasan Pelestarian 1 (SP-1) dan Zona 4 dan 5 JICA 1979 disebut 

sebagai Subkawasan Pelestarian 2 (SP-2).  

Selain sebagai kawasan cagar budaya dan kawasan strategis nasional, Borobudur juga 

ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata yang bertujuan untuk pengembangan 

pariwisata di Borobudur. Tumpang tindih peraturan dan kewenangan dengan latar belakang 

kepentingan yang berbeda-beda tersebut pada tataran implementasi menimbulkan 

kerancuan. Secara lengkap, regulasi-regulasi yang berlaku di Kawasan Borobudur dapat 

dilihat pada Tabel 1.12.  

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Kawasan Cagar Budaya adalah 

satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya 

berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Dalam konteks tersebut, 

satuan ruang geografis KCB Borobudur memiliki setidaknya 10 situs cagar budaya yang dapat 

menjadi bukti kebudayaan Masa Hindu-Buddha di Indonesia pada abad VIII-X. Pelestarian 10 

situs ini menjadi tugas Balai Konservasi Borobudur sejak tahun 2015, kecuali Candi Ngawen. 

Namun, dari 9 situs di KCB Borobudur, baru Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon 

yang ditangani secara intensif, sedangkan situs-situs yang lain masih pada tahap penyelamatan 

dan pengamanan. Oleh karena itu, 6 situs tersebut harus ditangani secara holistik dan 

sistematis, dimulai dengan penyusunan rencana pelestarian yang mencakup pelindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan. 

Selain memiliki situs-situs cagar budaya, KCB Borobudur dari perspektif warisan 

budaya dipandang sebagai lanskap budaya (cultural landscape) yang memiliki ciri tata ruang 

yang khas. Fitur-fitur lanskap fisik di KCB Borobudur merupakan representasi alam semesta 

dalam kosmologi Buddhisme, yang kemungkinan besar menjadi latar belakang pemilihan 

lokasi Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Oleh karena itu, lanskap Borobudur 
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harus dijaga supaya tetap mencerminkan kondisi alami. Hal ini disadari oleh Pemerintah, 

sehingga pada tahun 2014 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang 

Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya, yang bertujuan untuk mewujudkan 

tata ruang Kawasan Borobudur yang berkualitas dalam rangka menjamin terciptanya 

pelestarian Kawasan Borobudur sebagai KCB nasional dan warisan budaya dunia. Salah satu 

kebijakan penataan ruang Kawasan Borobudur adalah pelindungan karakter kawasan 

perdesaan dari dampak pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang dapat menurunkan 

kualitas ruang Kawasan Borobudur. 

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dalam Perpres Nomor 58/2014 sejalan 

dengan konsep pelestarian lanskap kultural KCB Borobudur yang menjadi tugas Balai 

Konservasi Borobudur. Oleh karena itu, regulasi tersebut digunakan sebagai salah satu acuan 

monitoring KCB Borobudur. Variabel penting yang berpotensi mengubah karakter perdesaan 

adalah pemanfaatan lahan. Perubahan lahan pertanian menjadi bangunan akan mendorong 

pergeseran karakter perdesaan menjadi perkotaan yang tidak sesuai dengan lanskap 

Borobudur.  Oleh karena itu, dalam rangka menjaga karakter lanskap budaya di KCB 

Borobudur, Balai Konservasi Borobudur melakukan monitoring perubahan pemanfaatan 

lahan di SP-1 KSN/KCB Borobudur seluas 1.344 Ha. Area monitoring dibatasi di SP-1 karena 

keterbatasan sumber data spasial (citra satelit resolusi tinggi) dan hanya di area tersebut 

arahan pemanfaatan ruangnya diatur sangat detail pada skala 1: 5.000. Monitoring perubahan 

pemanfaatan lahan menunjukkan bahwa selama 5 tahun (2014-2019) terdapat 871 petak 

bangunan baru di SP-1. Dari 871 petak bangunan tersebut, 137 bangunan tidak sesuai dengan 

peruntukkannya menurut Perpres Nomor 58/2014. Oleh karena Balai Konservasi Borobudur 

tidak berkewenangan menindak pelanggaran tata ruang, maka temuan tersebut dilaporkan 

kepada Pemerintah Daerah kabupaten Magelang dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional. Namun, sampai saat ini tidak ada tindakan terhadap pelanggaran 

tersebut karena belum ada kesepakatan instansi mana yang bertanggung jawab melakukan 

penindakan. Demi menjaga kelestarian KCB Borobudur sebagai lanskap budaya sekaligus 

menegakkan regulasi penataan ruang, maka para pemangku kepentingan harus bersepakat 

tentang pembagian kewenangan sesuai peraturan yang berlaku. 

 

1.3.4. Pelestarian Borobudur Conservation Archives (Arsip Konservasi Borobudur) 

Arsip Konservasi Borobudur telah menjadi warisan budaya yang sama pentingnya 

dengan Borobudur Temple Compounds, karena keduanya telah ditetapkan menjadi warisan 

dunia. Pada saat ditangani kembali pada tahun 2011, kondisi arsip sangat buruk karena selama 

bertahun-tahun diabaikan. Tahap pertama penanganan fokus pada penyelamatan arsip 

dengan inventarisasi ulang, pembersihan, penataan, alih media (digitalisasi), dan perbaikan 
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ruang penyimpanan. Proses penyelamatan arsip ini mengalami berbagai kendala, karena 

keterbatasan Balai Konservasi Borobudur, baik dari aspek sumberdaya manusia (tidak 

memiliki arsiparis), ketersediaan ruang penyimpanan, maupun anggaran. Hal ini mendapat 

perhatian dari ekspert UNESCO (Prof. Dr. Hans Leisen) yang sedang melakukan penelitian 

bersama Balai Konservasi Borobudur pascaerupsi Gunung Merapi, sehingga pada tahun 2014 

mengundang ahli konservasi arsip, Annegret Seger, untuk melakukan penilaian tentang 

kondisi arsip, memberikan pelatihan konservasi, dan memberikan rekomendasi pelestarian ke 

depan.  

Hasil penilaian menunjukkan bahwa sebagian besar arsip dan penyimpanannya masih 

dalam kategori buruk-sangat buruk. Rekomendasi umum yang diberikan untuk penanganan 

jangka panjang adalah:  

- Memperbaiki ruang penyimpanan arsip sehingga bebas dari debu, serangga, dan hewan 

pengerat. Ruang penyimpanan harus memiliki iklim yang stabil dengan temperatur dan 

kelembaban tertentu; 

- Mengganti almari dan rak penyimpanan dari kayu dengan almari baja; 

- Mengganti folder-folder arsip yang telah rusak dengan kemasan kotak (boks), dengan 

bahan yang bebas dari komponen yang dapat merusak arsip; 

- Melanjutkan katalogisasi koleksi; 

- Penyusunan basis data (data base) arsip; 

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

Secara detail, Annagret memberikan panduan penanganan untuk masing-masing jenis arsip, 

sehingga dapat menjadi gambaran program yang harus disusun oleh Balai Konservasi 

Borobudur.  

Program-program penanganan telah dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur 

sesuai rekomendasi ahli konservasi arsip tersebut, di antaranya memerbaiki ruang 

penyimpanan, mengganti almari kayu, mengganti kemasan arsip, dan persiapan penyusunan 

basis data. Namun, kuantitas arsip yang sangat banyak dan keterbatasan anggaran, 

menyebabkan penyediaan sarana penyimpanan dan kemasan arsip belum sepenuhnya selesai. 

Selain itu, konservasi arsip yang terdiri dari berbagai jenis material belum dapat dilakukan 

secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia. Staf Balai Konservasi Borobudur 

harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam konservasi arsip, sehingga 

penanganan dapat dilakukan dengan metode yang tepat. Balai Konservasi Borobudur juga 

membutuhkan arsiparis yang mampu mengelola arsip sesuai standar pengelolaan arsip statis 

dan dapat mengembangkan konsep basis data, sehingga mudah diakses dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Pelestarian Arsip Borobudur yang berjumlah ratusan ribu dengan berbagai jenis 



 
 

 RENCANA STRATEGIS  Balai Konservasi Borobudur 2020-2024                |    45 
 

bahan, merupakan program jangka panjang yang memerlukan perencanaan sistematis, 

sehingga pelaksanaannya dapat diorganisasi dengan baik. Program-program penanganan 

arsip ini perlu diwujudkan dalam dokumen Rencana Pelestarian Arsip Borobudur yang 

memuat deskripsi seluruh koleksi, kondisi eksisting, langkah-langkah penanganan, dan 

kebutuhan-kebutuhan pendukung lain. 

 

1.3.5. Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, 

Masyarakat, dan dunia internasional dalam Pelestarian Borobudur Temple 

Compounds dan Cagar Budaya Lainnya 

Membangun sinergi dalam pelestarian warisan dunia lebih mudah dilakukan dengan 

para stakeholder yang memiliki pemahaman tentang pentingnya menjaga objek tersebut. 

Namun, pada prakteknya banyak pihak yang berkepentingan dengan Borobudur belum 

memahami aturan-aturan yang berlaku di warisan dunia UNESCO, sehingga sering 

menimbulkan friksi atau kesalahpahaman. Kepentingan masyarakat terhadap Borobudur, 

sebagian besar terkait dengan pemanfaatan, yang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2010 diizinkan bagi kepentiangan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, 

agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata, dengan tetap mempertahankan kelestariannya. 

Pelestarian cagar budaya terutama ditujukan untuk mempertahankan nilai pentingnya dengan 

menjaga wujud bendanya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sinergitas dalam pemanfaatan, 

setiap pihak yang akan memanfaatkan Borobudur hendaknya memahami nilai penting 

monumen dan laskap budayanya, maupun kebijakan dan strategi pelestariannya, sehingga 

tidak menimbulkan permasalahan. Ketidaktahuan masyarakat ini perlu disikapi dengan 

meningkatkan publikasi, sosialisasi, dan penyebarluasan informasi melalui berbagai platform.  

Contoh pemanfaatan yang berpotensi mengancam kelestarian Borobudur sehingga 

tidak diizinkan di antaranya, menerbangkan pesawat nirawak (drone) di atas monumen oleh 

masyarakat umum, kegiatan luar ruang (outbond) dan perkemahan di Zona 1, terjun payung 

di Zona 1, dan sebagainya. Ketika Direktorat Pemanfaatan Kebudayaan atau Balai Konservasi 

Borobudur tidak memberikan izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan 

prosedur operasional standar (SOP), seyogianya keputusan tersebut dipahami dan diterima 

dengan baik, sehingga tidak menimbulkan friksi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang 

diizinkan di Borobudur harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan arahan Balai 

Konservasi Borobudur sebagai Site Manager Borobudur Temple Compounds untuk menjamin 

kelestarian monumen.  

Saat ini, pengelolaan Borobudur Temple Compounds dilaksanakan dengan dasar 

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 yang melibatkan 3 institusi untuk mengelola Zona 

1, 2, dan 3-5, yaitu Direktorat Jenderal Kebudayaan (Balai Konservasi Borobudur), PT. Taman 
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Wisata Candi Borobudur dan Prambanan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. 

Sistem pengelolaan ini menurut UNESCO tidak sesuai untuk Borobudur dan menimbulkan 

berbagai persoalan, sehingga pada tahun 2003-2006 melalui monitoring reaktif telah diminta 

untuk ditinjau ulang dan diganti dengan pengelolaan tunggal di Zona 1 dan 2.  Namun, sampai 

sekarang rekomendasi UNESCO tersebut belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia 

dengan membentuk pengelolaan tunggal (single management), sehingga masalah koordinasi 

yang lemah antarpengelola dan kurangnya pemahaman tentang pengelolaan situs warisan 

dunia masih terus terjadi. Salah satu contoh masalah koordinasi dalam pengelolaan, terjadi 

pada rencana proyek pembangunan Borobudur Study Center (BSC) di Zona 2 dan perluasan 

concourse di Zona 1 yang diusulkan oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur (PT. TWCB) pada 

tahun 2019-2020.  

Sesuai Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 

UNESCO, bahwa Pemerintah (state party) harus menyelenggarakan Analisis Dampak 

Lingkungan (Environmental Impact Assessment), Analisis Dampak Warisan Budaya (Heritage 

Impact Assessment), dan/atau Analisis Lingkungan Strategis (Strategic Environmental 

Assessment) ketika akan mengajukan proyek pembangunan di sekitar properti warisan dunia 

dan harus dikonsultasikan dengan World Heritage Committee  (WHC) untuk mendapatkan 

persetujuan. Sebelum proyek yang diajukan tersebut disetujui oleh WHC, maka pembangunan 

tidak dapat dilaksanakan. Dalam rencana pembangunan Borobudur Study Center (BSC) baru di 

bekas BSC lama yang dialih fungsi menjadi Hotel Manohara, PT. TWCB tidak menyertakan HIA 

dalam proposalnya, padahal proyek ini mencakup proses demolisi bangunan lama dan 

mendirikan bangunan baru. Ketika proposal belum disetujui oleh Direktorat Jenderal 

Kebudayaan, PT. TWC telah merobohkan bangunan lama dan mulai mendirikan bangunan 

baru, sampai mendapat teguran dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 

untuk menghentikan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi koordinasi yang 

baik antara pengelola Zona 1 dan 2 sehingga proyek tidak berjalan sesuai dengan mekanisme 

yang benar.  

Hal serupa hampir terjadi pada proyek pelebaran concourse yang diajukan oleh PT. 

TWCB dengan pembiayaan dan pelaksana proyek oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tanpa koordinasi intensif dengan 

Direktorat Jenderal Kebudayaan, kedua instansi tersebut telah merencanakan proyek dan 

telah sampai pada persiapan lelang umum. Namun, dalam prosesnya UNESCO memberi 

peringatan untuk mengikuti prosedur dalam panduan operasional implementasi konvensi 

warisan dunia dan menghentikan semua proses pelaksanaan proyek sampai ada keputusan 

dari World Heritage Committee. 
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa pelestarian cagar 

budaya harus didasarkan pada kajian dan penelitian ilmiah. Untuk memenuhi kaidah tersebut, 

sejak pemugaran ke-2 Candi Borobudur, kerja sama dengan perguruan tinggi telah dilakukan 

secara intensif. Sinergi ini diteruskan sampai sekarang, sehingga terbangun jejaring yang luas 

dalam kajian dan penelitian konservasi cagar budaya. Kerja sama penelitian yang dilakukan 

antarlembaga akan memberikan banyak keuntungan, antara lain dalam pembiayaan, 

pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama yang dapat meningkatkan efisiensi (misalnya 

peralatan dan laboratorium), berbagi data, dan sebagainya. Namun, hubungan kerja sama yang 

langsung dilakukan dengan Balai Konservasi Borobudur umumnya terjalin antarpeneliti, 

bukan institusi, karena kerja sama antarlembaga memerlukan surat perjanjian kerja sama 

(memorandum of understanding/MoU) yang harus dilakukan dengan Direktorat Jenderal 

Kebudayaan. Birokrasi ini biasanya menjadi kendala, karena keengganan mengurus surat ke 

Pemerintah Pusat yang dianggap terlalu merepotkan. Sebaliknya, kerja sama luar negeri 

umumnya dilakukan Pemerintah Pusat terlebih dahulu, kemudian secara teknis dilimpahkan 

ke Balai Konservasi Borobudur. Pengalaman terdahulu memperlihatkan bahwa sering terjadi 

salah komunikasi di lapangan, karena tidak ada penjelasan detail dari Pemerintah Pusat 

tentang perjanjian kerja sama yang disepakati, sehingga hasilnya tidak optimal dan tidak 

berlanjut. Sistem ini juga berdampak pada kurangnya informasi tentang kerja sama luar negeri 

ke Balai Konservasi Borobudur, sehingga menghambat kesempatan untuk mengikuti kursus, 

magang, seminar, lokakarya, dan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. 

Permasalahan dalam membangun sinergitas antara Balai Konservasi Borobudur 

dengan para pemangku kepentingan harus diselesaikan dengan mengedepankan pelestarian 

Borobudur dan mengesampingkan ego sektoral. Perbedaan kepentingan harus 

dikoordinasikan dan diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga masing-masing 

pihak dapat mencapai tujuannya dengan tetap menjaga kelestarian Borobudur. 

1.3.6. Dokumentasi dan Publikasi 

Dokumentasi merupakan bagian penting dalam pelestarian cagar budaya, sehingga 

metode dan teknik pendokumentasian berkembang pesat seiring majunya teknologi. Metode 

pendokumentasian konvensional yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga dianggap 

sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, sehingga banyak yang digantikan dengan 

metode digital yang diklaim lebih valid, efektif, dan efisien. Kecenderungan ini juga terjadi di 

Balai Konservasi Borobudur, yang banyak mengembangkan metode pendokumentasian digital 

dengan menggunakan teknologi terkini. Namun, beberapa permasalahan ditemukan dalam 

dokumentasi digital, di antaranya kendala ketersediaan perangkat lunak (software). Beberapa 

peralatan berteknologi tinggi umumnya dibeli sekaligus dengan perangkat lunak pengolah 
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data dan pelatihan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Namun, banyak program 

yang sebenarnya perlu dibeli untuk pengolahan data pelestarian, tetapi belum terakomodasi, 

misalnya software Sistem Informasi Geografis (ArcGIS), software desain grafis dan komunikasi 

visual, software pengolah data 3 dimensi (Agisoft), dan sebagainya. Selama ini, Balai 

Konservasi Borobudur lebih banyak menggunakan program open source yang sering kali 

fiturnya tidak lengkap, sehingga menghambat pengolahan data.  

Dokumentasi cagar budaya yang merekam kondisi objek pada suatu waktu dapat 

digunakan sebagai alat monitoring, jika dilakukan secara berkala. Pendokumentasian berséri 

ini dilakukan pada berbagai aspek pelestarian Borobudur, misalnya monitoring keterawatan 

batu candi menggunakan teknik fotografi. Kegiatan ini tidak sulit dilaksanakan oleh para 

dokumentator terlatih, tetapi membutuhkan konsistensi dan kedisiplinan dalam 

pengumpulan data. Pemotretan yang tidak konsisten dan manajemen data yang tidak rapi 

akan menyulitkan analisis temporal, seperti yang terjadi pada kasus kerusakan relief Candi 

Borobudur. Oleh karena itu, perlu disusun konsep dan prosedur pendokumentasian dan 

pengelolaan data yang dapat menjadi pedoman para dokumentator.  

Hasil pendokumentasian yang berkualitas, selain menjadi sarana monitoring 

kelestarian cagar budaya, juga dapat digunakan sebagai bahan publikasi untuk kampanye 

pelestarian. Berbagai platform telah digunakan sebagai sarana publikasi pelestarian, salah 

satunya Studio Sejarah Restorasi Borobudur yang menempati salah satu gedung di kantor 

Balai Konservasi Borobudur. Ruang ini berisi koleksi benda-benda bersejarah dari proyek 

pemugaran ke-2 Candi Borobudur yang memiliki muatan edukasi bagi masyarakat. Seiring 

waktu, tempat ini semakin banyak dikunjungi masyarakat sehingga perlu dikelola dengan 

serius. Menurut pendapat pengunjung, keterangan (caption) yang diberikan pada setiap 

koleksi kurang informatif, sehingga perlu dilengkapi. Media interaktif (monitor TV) yang 

disediakan tidak menyala, sehingga sumber informasi penting ini tidak dapat diakses. Selain 

itu, koleksi yang ditampilkan jarang diganti, sehingga tidak ada kebaruan informasi.  

Cara-cara publikasi dengan memanfaatkan internet yang telah dirintis Balai 

Konservasi Borobudur harus terus dikembangkan dengan gaya komunikasi kekinian dan 

kreatif, sehingga mudah dipahami dan menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu, perlu 

peningkatan kompetensi staf dalam publikasi digital, terutama kreativitas dalam menyusun 

konsep muatan (content), membuat desain, dan menyusun strategi, sehingga mampu 

meningkatkan engagement (jumlah interaksi audien dengan content yang diunggah).  
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Tabel 1.12. Peraturan-peraturan yang berlaku di Kawasan Borobudur 

No. Peraturan Area geografis Tujuan 
Instansi 

Penanggung Jawab 
Waktu 
terbit 

Kontradiksi 

1. Master Plan JICA 
1979 

 

 
Zona 1 – Zona 5 

Tercapainya integrasi antara candi dan 
lingkungannya. 
Zona 1: Pelindungan fisik & arkeologi sebagai 
sanctuary 
Zona 2: Taman purbakala (buffer) 
Zona 3: Pengendalian land use, pengembangan 
pariwisata 
Zona 4: Kontrol historical scenic value 
Zoba 5: Area penyelamatan tinggalan arkeologis 
 

- Kemdikbud 
- Kemenpar 

1979 Disertakan dalam 
dossier nominasi WH 
tetapi tidak 
dilegalisasi, sehingga 
implementasinya 
lemah 
 

2. Keppres No. 1 
tahun 1992 tentang 
Pengelolaan Taman 
Wisata Candi 
Borobudur dan 
Taman Wisata 
Candi Prambanan 
serta Pengendalian 
Lingkungan 
Kawasannya 

Zona 1 – 3 (JICA) a. Pengamanan dan dan pelestarian nilai-nilai 
budaya terutama obyek arkeologi yang ada; 

b. penanggulangan terhadap kemungkinan usaha 
yang dapat merusak kawasan candi; 

c. peningkatan kelestarian dan pemugaran 
lingkungan pemukiman pedesaan di sekitar 
taman wisata dan candi sebagai obyek DTW; 

d. pengembangan dan pendayagunaan obyek dan 
daya wisata; 

e. penciptaan kawasan lindung untuk menjamin 
kelestarian candi dan mendukung taman wisata. 

 

Zona 1: Kemdikbud-
Dirjen Kebudayaan 
Zona 2: Kementerian 
BUMN-PT. Taman 
Wisata Candi 
Borobudur dan 
Prambanan  

1992 Judul tidak 
mencerminkan isi.  
Isi peraturan hanya 
mengatur pembagian 
kewenangan 
pemanfaatan untuk 
pariwisata  

3. UU RI No. 26 tahun 
2007 tentang 
Penataan Ruang 

Nasional 
 
(Borobudur sebagai KSN dari 
bidang sosial dan budaya 
karena merupakan warisan 
dunia)  

Mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, 
nyaman, produktif, dan berkelanjutan 
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan 
Nasional dengan:  
a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan 

alam dan lingkungan buatan;  
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan 

sumber daya alam dan sumber daya buatan 

Presiden RI 
Kementerian 
ATR/BPN 
Kepala Daerah 

2007 Penjelasan Pasal 8 Ayat 
(4):  
Kewenangan 
Pemerintah dalam 
pemanfaatan ruang 
dan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang 
kawasan strategis 



 
 

 RENCANA STRATEGIS  Balai Konservasi Borobudur 2020-2024            |    50 
 

No. Peraturan Area geografis Tujuan 
Instansi 

Penanggung Jawab 
Waktu 
terbit 

Kontradiksi 

dengan memperhatikan sumber daya manusia; 
dan  

c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan 
pencegahan dampak negatif terhadap 
lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

 

nasional mencakup 
aspek yang terkait 
dengan nilai 
strategis yang menjadi 
dasar penetapan 
kawasan strategis. 
Pemerintah daerah 
provinsi dan 
pemerintah daerah 
kabupaten/kota tetap 
memiliki kewenangan 
dalam 
penyelenggaraan 
aspek yang tidak 
terkait dengan nilai 
strategis yang menjadi 
dasar penetapan 
kawasan strategis.  

4. Perpres No. 58 
tahun 2014 tentang 
Rencana Tata 
Ruang Kawasan 
Borobudur dan 
Sekitarnya 

SP-1 (Zona 1-4 JICA) dan SP-2 
(Zona 5 JICA) 
 

Mewujudkan tata ruang Kawasan Borobudur yang 
berkualitas dalam rangka menjamin terciptanya 
pelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan 
Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia. 

- Kementerian 
PU/PR 

- Kementerian 
ATR/BPN 

- Kemdikbud 
- Pemerintah 

Daerah  

2014 RTRW Kabupaten 
Magelang harus 
direvisi sesuai dengan 
Perpres (Bab X Pasal 
45), tetapi sampai saat 
ini revisi belum 
disahkan 

5. UU RI No. 11 tahun 
2010 tentang Cagar 
Budaya 

Nasional 
 
(payung hukum KCBN 
Borobudur)  

a. melestarikan warisan budaya bangsa dan 
warisan umat manusia; 

b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa 
melalui Cagar Budaya; 

c. memperkuat kepribadian bangsa;   
d. meningkatkan kesejahteraan rakyat;  
e. mempromosikan warisan budaya bangsa 

kepada d masyarakat internasional.  

- Kemdikbud 
- Pemda 

2010  
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No. Peraturan Area geografis Tujuan 
Instansi 

Penanggung Jawab 
Waktu 
terbit 

Kontradiksi 

6. Kepmendikbud RI 
No. 286/M/2014 
tentang Satuan 
Geografis 
Borobudur sebagai 
Kawasan Cagar 
Budaya Peringkat 
Nasional. 

SP-1 (Zona 1-4 JICA) dan SP-2 
(Zona 5 JICA) 
 

Menetapkan Satuan Ruang Geografis Borobudur 
sebagai kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional 

Kemdikbud 2014  

7.  UU No. 5 Tahun 
2017 tentang 
Pemajuan 
Kebudayaan 

Nasional a. Mengembangkan nilai-nilai lihur budaya bangsa 
b. Memperkaya keberagaman budaya 
c. Memperteguh jati diri bangsa 
d. dst 
 

Kemdikbud 2017  

8. Perpres No. 46 
tahun 2017 tentang 
Badan Otorita 
Pengelola Kawasan 
Pariwisata 
Borobudur. 
 

a. Kawasan Destinasi 
Pariwisata Nasional 
Borobudur-Yogyakarta dan 
sekitarnya 

    (PP No. 50 tahun 2011) 
b. Kawasan Borobudur 

sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Presiden Nomor 
58 Tahun 2014  

c. Kawasan seluas paling 
sedikit 300 (tiga ratus) 
hektar di luar kawasan 
sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b, yang 
merupakan kawasan hutan 
terletak di Kabupaten 
Purworejo yang dikelola 
oleh Perum Perhutani  

 

Untuk melaksanakan pengembangan Kawasan 
Pariwisata Borobudur 

- Kemenko Bidang 
Kemaritiman 

- Kemenpar 
- Kemdikbud 
- Kemenag 
- Bappenas 
- Kemenkeu 
- Kementerian LHK  
- Kementerian 

ATR/BPN 
- Kementerian 

PU/PR 
- KemenPAN/RB 
- Badan Otoritas 

Borobudur 
- BKPM 
- Setkab 
- Pemerintah 

Daerah Jateng & 
DIY 

2017  
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No. Peraturan Area geografis Tujuan 
Instansi 

Penanggung Jawab 
Waktu 
terbit 

Kontradiksi 

9. Peraturan 
Pemerintah No. 50 
tahun 2011 tentang 
Rencana Induk 
Pembangunan 
Kepariwisataan 
Nasional 
(RIPPARNAS) 
tahun 2010 – 2025 

Nasional 

*Penetapan Borobudur 
menjadi Kawasan Strategis 
Pariwisata Nasional  
(radius 5 km/Zona 5 JICA) 

a. RIPPARNAS menjadi pedoman bagi 
pembangunan kepariwisataan nasional.  

b. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan Provinsi.  

c. RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Provinsi menjadi pedoman 
penyusunan Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Kabupaten/Kota. 

 2011 Penetapan Borobudur 
menjadi Kawasan 
Strategis Pariwisata 
Nasional 
(radius 5 km/Zona 5 
JICA) 

10.  Peraturan Daerah 
No. 5 tahun 2011 
tentang Rencana 
Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten 
Magelang 
 

Kabupaten Magelang Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai 
sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, 
pariwisata dan industri yang mengutamakan 
pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas 
pembangunan perdesaan-perkotaan, yang 
memperhatikan pelestarian fungsi wilayah sebagai 
daerah resapan air.  

Pemerintah Daerah 
Kabupaten Magelang 

2011 RTRW Kabupaten 
Magelang harus 
direvisi sesuai dengan 
Perpres (Bab X Pasal 
45), tetapi sampai saat 
ini revisi belum 
disahkan 
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BAB II  

VISI, MISI, TUJUAN DAN RENCANA STRATEGIS 

 

 

2.1. Visi 

Visi dan misi merupakan suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan, 

sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai. Visi adalah pernyataan tentang gambaran keadaan 

dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang. 

Sementara, misi adalah pernyataan tentang langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam 

usaha mewujudkan visi yang telah dibuat. Visi dan misi menjadi landasan dasar yang penting 

dalam perjalanan suatu organisasi. 

Pentingnya visi sebagai pedoman arah dan tujuan dalam menjalankan seluruh 

kegiatan, mendorong Balai Konservasi Borobudur untuk menentukan cita-cita masa depan 

yang diimpikan. Visi Balai Konservasi Borobudur disusun berdasarkan pemahaman terhadap 

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal Kebudayaan, serta Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Borobudur.  

Memperhatikan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Visi Direktorat 

Jenderal Kebudayaan, mempertimbangkan Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Borobudur, 

serta tantangan pembangunan ke depan, Visi Balai Konservasi Borobudur Tahun 2020-

2024 dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

“Warisan Dunia Borobudur yang Lestari, Didukung Kajian yang 

Unggul dan Aplikatif, serta Bersinergi dengan Kawasan” 

 

 

 

Rumusan Visi tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

- Warisan Dunia Borobudur adalah cagar budaya milik bangsa Indonesia yang ditetapkan 

menjadi warisan budaya dunia (world cultural heritage) dengan sebutan Borobudur 

Temple Compounds (Kompleks Candi Borobudur). Warisan dunia yang terdaftar pada 

tahun 1991 dengan nomor registrasi 592 ini terdiri dari rangkaian Candi Borobudur, Candi 

Pawon, dan Candi Mendut. Keberadaan ketiga candi tersebut tidak dapat dilepaskan dari 

setting (latar) lanskapnya yang merupakan atribut penting dan terintegrasi; 
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- Lestari berarti tetap seperti keadaan semula; tidak berubah; bertahan; kekal;  

- Kajian yang dimaksud adalah penyelidikan (penelitian) masalah-masalah pelestarian 

cagar budaya secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan 

pengertian, mendapatkan fakta baru, melakukan penafsiran yang lebih baik, dan 

menemukan penyelesaian permasalahan dalam konservasi cagar budaya; 

- Unggul dipadankan dengan “excellent” yang berarti terbaik, memiliki kualitas luar biasa, 

sangat bagus; 

- Aplikatif berarti dapat/mampu/layak/berdaya guna untuk diterapkan; 

- Bersinergi berarti mengintegrasikan elemen-elemen dalam suatu interaksi, sehingga 

memberikan dampak lebih besar dan hasil lebih baik; 

- Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. Dalam konteks ini, 

Kawasan Borobudur ditetapkan sebagai wilayah dengan fungsi utama pelindungan aspek 

budaya. Sementara, dalam pengertian cagar budaya, Kawasan Cagar Budaya adalah satuan 

ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan 

dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 

  

2.2. Misi 

Visi yang telah ditetapkan oleh Balai Konservasi Borobudur akan dicapai dengan 

langkah-langkah yang dirumuskan sebagai misi organisasi, sebagai berikut: 

M1. Mewujudkan kelestarian Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, 

dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur yang unggul dan berkelanjutan; 

M2. Meningkatkan apresiasi nilai penting warisan dunia Borobudur untuk 

mewujudkan sinergi pelestarian Kawasan Cagar Budaya Borobudur; 

M3. Meningkatkan hasil-hasil kajian yang aplikatif untuk mendukung 

pelestarian cagar budaya di Indonesia. 

 

2.3. Tujuan 

Berdasarkan Visi dan Misi Balai Konservasi Borobudur Tahun 2020-2024 tersebut di 

atas, maka dirumuskan tujuan organisasi, sebagai berikut: 

T.1. Terwujudnya kelestarian Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi 

Pawon, dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur yang unggul dan 

berkelanjutan; 

T.2. Peningkatan apresiasi nilai penting warisan dunia Borobudur untuk 

mewujudkan sinergi pelestarian kawasan cagar budaya Borobudur; 
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T.3. Peningkatan hasil-hasil kajian yang aplikatif untuk mendukung 

pelestarian cagar budaya di Indonesia. 

 

2.4. Sasaran Kegiatan  

Berdasarkan tujuan di atas maka sasaran kegiatan Balai Konservasi Borobudur tahun 

2020-2024 adalah: 

 

SK.1   Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan; 

SK.2  Sinergitas antara Pemerintah Pusat, daerah, masyarakat dan dunia 

usaha dalam Pelestarian Kebudayaan; 

SK.3 Terselenggaranya layanan dalam rangka pendukungan manajemen 

dan tata kelola di Bidang Cagar Budaya dan Purbakala. 

 

ALIRAN MISI – TUJUAN – SASARAN KEGIATAN 

Berdasarkan rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran organisasi tersebut di atas, dapat disusun 

matriks keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan Balai Konservasi Borobudur sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2.1. Aliran Misi – Tujuan – Sasaran Kegiatan Balai Konservasi Borobudur 

 MISI  TUJUAN  SASARAN 

M1 Mewujudkan kelestarian 

Candi Borobudur, Candi 

Mendut, Candi Pawon 

dan Kawasan Cagar 

Budaya Borobudur yang 

unggul dan berkelanjutan  

T1 Terwujudnya 

Kelestarian Candi 

Borobudur, Candi 

Mendut, Pawon dan 

Kawasan     Cagar 

Budaya Borobudur 

yang unggul dan 

berkelanjutan. 

SK1 Peningkatan Ketersediaan 

Sarana dan Prasarana 

Kebudayaan  

M2 Meningkatkan apresiasi 

nilai penting warisan 

dunia Borobudur untuk 

mewujudkan sinergi 

pelestarian kawasan 

cagar budaya Borobudur 

T2 Peningkatan 

apresiasi nilai 

penting warisan 

dunia Borobudur 

untuk mewujudkan 

sinergi pelestarian 

SK2 Sinergitas Antara 

Pemerintah Pusat, Daerah, 

Masyarakat dan Dunia 

Usaha dalam Pelestarian 

Kebudayaan. 



 
 

RENCANA STRATEGIS  Balai Konservasi Borobudur 2020-2024       |   56 
 

kawasan cagar 

budaya Borobudur. 

M3 Meningkatkan hasil-hasil 

kajian yang aplikatif 

untuk mendukung 

pelestarian cagar budaya 

di Indonesia 

T3 Peningkatan hasil-

hasil kajian yang 

aplikatif untuk 

mendukung 

pelestarian cagar 

budaya di Indonesia 

SK3 Terselenggaranya Layanan 

dalam Rangka 

Pendukungan Manajemen 

dan Tata Kelola di Bidang 

Cagar Budaya dan 

Purbakala 

 

 

2.5. Indikator Kinerja Kegiatan 

Berdasarkan sasaran kegiatan di atas maka indikator kinerja kegiatan Balai Konservasi 

Borobudur tahun 2020 – 2024 adalah : 

 

IKK.1    Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 

IKK.2 Jumlah event internalisasi cagar budaya 

IKK.3 Jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya yang 

diimplementasikan oleh instansi pelestarian cagar budaya. 

 

Tabel 2.2 Indikator kinerja kegiatan dan Sasaram kegiatan 

Kode SK Sasaran Kegiatan Kode IKK Indikator Kinerja Kegiatan 

SK1 Peningkatan Ketersediaan Sarana 

dan Prasarana Kebudayaan 

IKK1 Jumlah cagar budaya yang 

dilestarikan 

SK2 Sinergitas Antara Pemerintah 

Pusat, Daerah, Masyarakat dan 

Dunia Usaha dalam Pelestarian 

Kebudayaan. 

IKK2 Jumlah event internalisasi cagar 

budaya 

SK3 Terselenggaranya Layanan dalam 

Rangka Pendukungan Manajemen 

dan Tata Kelola di Bidang Cagar 

Budaya dan Purbakala 

IKK3 Jumlah naskah hasil kajian 

pelestarian cagar budaya yang 

diimplementasikan oleh instansi 

pelestarian cagar budaya. 
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BAB III  

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

 

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

serta Direktorat Jenderal Kebudayaan, maka Balai Konservasi Borobudur menetapkan arah 

kebijakan dan strategi tahun 2020-2024 sebagai berikut:  

 

Arah Kebijakan 

dan strategi 

 

1 

 

Peningkatan Kualitas Pelestarian Candi 

Borobudur sebagai Warisan Dunia 

 

 

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan peningkatan kualitas kelestarian Candi 

Borobudur sebagai warisan dunia, maka strategi diarahkan dengan: 

a. Meningkatkan kegiatan konservasi yang berkelanjutan dalam rangka pelestarian 

Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan Kawasan Cagar Budaya 

Borobudur; 

b. Meningkatkan mutu kegiatan observasi kerusakan dalam rangka pelestarian Candi 

Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur; 

c. Meningkatkan upaya pelindungan dalam rangka pelestarian Candi Borobudur; 

d. Menurunkan faktor-faktor penyebab kerusakan candi. 

 

 

Arah Kebijakan 

dan strategi 

 

2 

Peningkatan Ketersediaan Sarana dan 

Prasarana Untuk Medukung Kelestarian Candi 

Borobudur sebagai Warisan Dunia dan Balai 

Konservasi Borobudur sebagai Pusat Kajian 

Konservasi Cagar Budaya  

 

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan peningkatan ketersediaan sarana dan 

prasarana untuk mendukung kelestarian Candi Borobudur sebagai Warisan Dunia dan 

Balai Konservasi Borobudur sebagai pusat kajian konservasi cagar budaya, maka strategi 

diarahkan dengan: 
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a. Meningkatkan jumah prasarana dan peralatan teknis pelestarian CandiBorobudur, 

Candi Mendut, Candi Pawon, dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur; 

b. Meningkatkan jumlah prasarana dan peralatan untuk pelaksanaan kajian konservasi 

cagar budaya; 

c. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang kompeten dalam pelestarian 

CandiBorobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan Kawasan Cagar Budaya 

Borobudur; 

d. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang mampu melaksanakan kajian 

konservasi cagar budaya. 

 

 

Arah Kebijakan 

dan strategi 

 

3 

 

Peningkatan Pengembangan Kajian Konservasi 

Cagar Budaya 

 

 

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan pengembangan kajian konservasi 

cagar budaya, maka strategi diarahkan dengan: 

a. Meningkatkan jumlah kajian konservasi cagar budaya; 

b. Mengembangkan metode konservasi yang dapat meminimalisir dampak kerusakan 

cagar budaya dan lingkungannya; 

c. Meningkatkan mutu kajian melalui kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis dan 

perguruan tinggi yang terkait;  

d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kajian konservasi cagar budaya. 

 

 

Arah Kebijakan 

dan strategi 

 

4 

 

Peningkatan Pengembangan Bahan Konservasi 

Cagar Budaya yang Lebih Ramah Lingkungan 

 

 

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan peningkatan pengembangan bahan 

konservasi cagar budaya yang lebih ramah lingkungan, maka strategi diarahkan dengan: 

a. Meningkatkan jumlah kegiatan pengembangan metode dan teknik konservasi cagar 

budaya; 

b. Meningkatnya jumlah bahan konservasi yang ramah lingkungan;  
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c. Meningkatnya jumlah sumber daya manusia yang kompeten dalam rangka 

pengembangan konservasi cagar budaya yang ramah lingkungan. 

 

 

Arah Kebijakan 

dan strategi 

 

5 
 

Peningkatan Apresiasi Masyarakat terhadap 

Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, 

dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur 

 

 

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan peningkatan apresiasi masyarakat 

terhadap Candi Borobudur, maka strategi diarahkan dengan: 

a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi 

pelestarian Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan Kawasan Cagar 

Budaya Borobudur; 

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelestarian Candi Borobudur dan 

cagar budaya lain; 

c. Pengembangan sistem publikasi berbasis teknologi informasi.  
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BAB IV  

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

4.1. Target Kinerja 

Target Kinerja Balai Konservasi Borobudur tahun 2020-2024 yang mengacu pada 

Visi, Misi, Tujuan dan sasaran strategis, dijabarkan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1. Target Kinerja Balai Konservasi Borobudur 2020 – 2024 

4.1.1. Masyarakat Yang Mengepresiasi Cagar 

Budaya 

13.775 orang 

4.1.2. Naskah Pelestarian Cagar Budaya 124 naskah 

4.1.3. Cagar Budaya yang Dilestarikan 4 cagar budaya 

4.1.4. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 1 layanan 

4.1.5. Layanan Internal (overhead) 1 layanan 

4.1.6. Layanan Perkantoran 1 Layanan 

 

 

4.2. Kerangka Pendanaan Balai Konservasi Borobudur 

Dalam rangka mencapai tujuan kinerja diperlukan pembiayaan dari anggaran rutin 

pada setiap tahun anggaran. Pendanaan utama untuk kegiatan rutin Balai Konservasi 

Borobudur diambil dari DIPA Balai Konservasi Borobudur yang direncanakan pada tahun 

sebelumnya. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

 

Balai Konservasi Borobudur menyusun Rencana Strategis ini untuk menindaklanjuti 

Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan 

Kemendikbud. Pada Pasal 4 Ayat (4) dinyatakan bahwa unit kerja eselon I menyusun dan 

menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Kementerian, 

sedangkan Ayat (5) menyatakan bahwa unit kerja eselon II dan UPT menyusun dan 

menetapkan Renstra untuk masa 5 tahun dengan mengacu pada Renstra eselon I.  

Rencana Strategis (Renstra) Balai Konservasi Borobudur Tahun 2020-2024 telah 

disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra menjabarkan visi 

dan misi Balai Konservasi Borobudur menuju harapan yang hendak dicapai untuk 5 tahun ke 

depan. Dengan demikian, Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran 

program dan sasaran kegiatan untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil 

(outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Renstra ini harus digunakan sebagai pedoman dan 

arah pelaksanaan program dan anggaran yang hendak dicapai pada periode 2020 - 2024. 

Renstra Balai Konservasi Borobudur yang disusun merupakan dasar dan acuan dalam 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL, Laporan Tahunan, serta Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Renstra Balai Konservasi Borobudur diharapkan dapat dipahami dan bermanfaat bagi 

Balai Konservasi Borobudur, para pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. Dengan 

demikian, banyak pihak dapat terlibat secara aktif, efektif, dan konstruktif dalam kegiatan 

pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan 

rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu 

meningkatkan hasil pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun 

mendatang. 
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LAMPIRAN 



Sub Komponen Volume Anggaran Sub Komponen Volume Anggaran Sub Komponen Volume Anggaran Sub Komponen Volume Anggaran Sub Komponen Volume Anggaran

Penilaian dan Pemberian Kompensasi 

Temuan Cagar Budaya di KCB Borobudur 1 12,800,000            

Penilaian dan Pemberian Kompensasi 

Temuan Cagar Budaya di KCB Borobudur 1 15,000,000                   

Penilaian dan Pemberian Kompensasi 

Temuan Cagar Budaya di KCB Borobudur 1 15,000,000            

Penilaian dan Pemberian Kompensasi 

Temuan Cagar Budaya di KCB Borobudur 1 15,000,000            

Penilaian dan Pemberian Kompensasi 

Temuan Cagar Budaya di KCB Borobudur 1 15,000,000            

Survei dan Ekskavasi Situs di KCB 

Borobudur 1 65,000,000                   

Pengamanan Cagar Budaya Candi 

Borobudur 1 32,204,000            Penanganan Kasus Cagar Budaya 1 17,400,000                   Penanganan Kasus Cagar Budaya 1 18,000,000            Penanganan Kasus Cagar Budaya 1 19,000,000            Penanganan Kasus Cagar Budaya 1 20,000,000            

Pengamanan Candi Borobudur dan 

Kawasan 1 58,000,000                   

Pemeliharaan rutin Candi Borobudur 1 49,764,000            Pemeliharaan Candi Borobudur 1 115,000,000                

Pemeliharan dan pengamanan rutin Candi 

Borobudur 1 90,000,000            

Pemeliharan dan pengamanan rutin Candi 

Borobudur 1 95,000,000            

Pemeliharan dan pengamanan rutin Candi 

Borobudur 1 90,000,000            

Pengadaan Bahan Analisis Laboratorium 

Cagar Budaya 1 40,000,000            Perbaikan Jaringan Air Candi Borobudur 1 750,000,000                

Kegiatan Konservasi Relief Cerita Candi 

Borobudur (1304 panil) 1 30,000,000            

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Candi Mendut 1 50,000,000            

Kegiatan Konservasi Relief Dekoratif 

Candi Borobudur (1212) 1 45,000,000            

Penataan arsip Candi Borobudur 1 75,750,000            

Perbaikan Instalasi Listrik Candi 

Borobudur 1 625,000,000                

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Candi Mendut 1 55,000,000            

Kegiatan penanganan Kebocoran Candi 

Mendut 1 300,000,000          

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Candi Mendut 1 50,000,000            

Pemeliharaan rutin Candi Mendut dan 

Pawon 1 21,360,000            

Penanganan Kebocoran pada Dinding 

Relief Candi Borobudur 1 325,000,000                

Kegiatan Penataan/Pengembangan 

Halaman Zona 1 Candi Mendut 1 180,000,000          

Kegiatan Penataan Vegetasi Halaman 

Zona 1 Candi Mendut

(pemangkasan dahan pohon, pemupukan, 

penanganan hama, penataan taman) 1 30,000,000            

Kegiatan Penataan Vegetasi Halaman 

Zona 1 Candi Mendut

(pemangkasan dahan pohon, pemupukan, 

penanganan hama, penataan taman) 1 35,000,000            

Sewa Werk Keet Candi Pawon 1 15,000,000            

Pembersihan dan pengendalian lumut batu 

candi Borobudur dengan minyak atsiri 1 185,500,000                

Kegiatan Penataan Vegetasi Halaman 

Zona 1 Candi Mendut

(pemangkasan dahan pohon, pemupukan, 

penanganan hama, penataan taman) 1 38,000,000            

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Candi Pawon 1 10,000,000            

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Candi Pawon 1 10,000,000            

Monev dan penanganan Covid-19 Candi 

Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon 

dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur 1 26,872,000            Konsolidasi batu relief Candi Borobudur 1 75,000,000                   

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Candi Pawon 1 9,000,000               Pembebasan Lahan  Situs Samberan 1 200,000,000          

Pembebasan Lahan Sekitar Situs 

Samberan 1 200,000,000          

Pembenahan Sarana Pengamanan 

Pencegahan Vandalisme Candi Borobudur 1 75,000,000                   

Kegiatan Penanganan Kebocoran Atap 

Candi Pawon 1 370,000,000          

Pembebasan Lahan Sekitar Situs 

Brongsongan 1 600,000,000          

Pembebasan Lahan Akses Situs 

Brongsongan 1 475,000,000          

Destinasi Pariwisata Super Prioritas : Konservasi Arsip Kertas dan Buku Kuno 1 50,000,000                   Pembebasan Lahan Situs Samberan 1 800,000,000          Pembebasan Lahan Sekitar Situs Dipan 1 200,000,000          Pembebasan Lahan Akses Situs Dipan 1 120,000,000          

Penataan jalur akses pengunjung dan 

lanscape zona 1 Candi Borobudur 1 3,235,081,000       Pemeliharaan Candi Mendut 1 60,000,000                   Pembebasan Lahan Situs Brongsongan 1 1,600,000,000       Pembebasan Lahan Sekitar Situs Plandi 1 200,000,000          Pembebasan Lahan Akses Situs Plandi 1 200,000,000          

Penataan Situs Dipan dan lingkungannya 1 95,000,000            Perbaikan Jaringan Air Candi Mendut 1 150,000,000                Pembebasan Lahan Situs Dipan 1 1,600,000,000       

Pembebasan Lahan Sekitar Situs 

Bowongan 1 100,000,000          

Pembebasan Lahan Akses Situs 

Bowongan 1 60,000,000            

Penataan Situs Samberan dan 

lingkungannya 1 115,000,000          

Perbaikan stabilitas pola susun batu Candi 

Mendut 1 15,000,000                   Sertifikasi Lahan Situs Plandi 1 50,000,000            Penataan Halaman Situs Kerkhoff 1 7,500,000               Penataan Halaman Situs Kerkhoff 1 10,000,000            

Perbaikan Atap Dan Penataan Halaman 

Candi Mendut 1 145,000,000          Pemeliharaan Candi Pawon 1 18,500,000                   Pembebasan Lahan Situs Bowongan 1 800,000,000          

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Situs Samberan 1 10,000,000            

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Situs Samberan 1 10,000,000            

Penanganan Kebocoran Atap Candi 

Pawon 1 25,000,000                   

Penataan Halaman dan Akses Jalan Situs 

Samberan 1 200,000,000          

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Situs Brongsongan 1 6,000,000               

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Situs Brongsongan 1 6,000,000               

Sewa Workkeet Candi Pawon 1 16,500,000                   Penataan Halaman Situs Kerkhoff 1 10,000,000            

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Situs Dipan 1 6,000,000               

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Situs Dipan 1 6,000,000               

Pemeliharaan Situs KCB Borobudur 1 48,000,000                   

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Situs Samberan 1 10,000,000            

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Situs Plandi 1 8,000,000               

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Situs Plandi 1 6,000,000               

Penataan Situs Dipan dan Samberan 1 200,000,000                

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Situs Brongsongan 1 8,000,000               

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Situs Bowongan 1 8,000,000               

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Situs Bowongan 1 6,000,000               

Konservasi Material Bata Situs KCB 1 20,000,000                   

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Situs Dipan 1 6,000,000               

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Situs Kerkhoff 1 5,000,000               

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Situs Kerkhoff 1 5,000,000               

Monitoring dan Evaluasi Candi Borobudur, 

Candi Mendut, Candi Pawon dan 

Kawasan Cagar Budaya Borobudur 1 40,000,000                   

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Situs Plandi 1 8,000,000               Konservasi Material Bata Situs Plandi 1 10,000,000            

Konservasi Material Bata Situs 

Brongsongan 1 15,000,000            

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Situs Bowongan 1 8,000,000               

Monitoring dan Evaluasi Candi Borobudur, 

Candi Mendut, Candi Pawon dan 

Kawasan Cagar Budaya Borobudur 1 30,000,000            

Monitoring dan Evaluasi Candi Borobudur, 

Candi Mendut, Candi Pawon dan 

Kawasan Cagar Budaya Borobudur 1 30,000,000            

Pemeliharaan dan Pengamanan Rutin 

Situs Kerkhoff 1 5,000,000               

Kegiatan Konservasi Arsip negatif dan 

positif film 1 75,000,000            

Kegiatan Konservasi Arsip negatif dan 

positif film 1 75,000,000            

Konservasi Material Bata Situs Dipan 1 10,000,000            Kegiatan Konservasi Arsip Foto 1 300,000,000          Kegiatan konservasi Arsip Negatif Kaca 1 10,000,000            

Tabel Rencana Kerja Balai Konservasi Borobudur Tahun 2020 - 2024

2024

Pemeliharaan Cagar 

Budaya

Penyelamatan Cagar 

Budaya

Pengamanan Cagar 

Budaya

Cagar Budaya yang 

Dilestarikan

Output Komponen
20232020 2021 2022



Monitoring dan Evaluasi Candi Borobudur, 

Candi Mendut, Candi Pawon dan 

Kawasan Cagar Budaya Borobudur 1 30,000,000            Kegiatan Konservasi Arsip Kertas 1 20,000,000            Kegiatan konservasi Arsip Film Seluloid 1 10,000,000            

Kegiatan Konservasi Arsip Foto 1 300,000,000          Kegiatan Konservasi Buku Kuno 1 20,000,000            Kegiatan Konservasi Arsip Foto 1 300,000,000          

Kegiatan Konservasi Arsip Kertas 1 20,000,000            

Kegiatan Penanganan Stabilitas Candi 

Mendut 1 200,000,000          Kegiatan Konservasi Arsip Kertas 1 20,000,000            

Kegiatan Konservasi Buku Kuno 1 20,000,000            Kegiatan Konservasi Buku Kuno 1 20,000,000            

Penataan Jalur Akses Pengunjung dan 

Pembenahan Area Vegetasi Zona I Candi 

Borobudur 1 1,500,000,000             

Pembenahan Fasilitas Signage dan 

Anjungan Informasi pengunjung Candi 

Borobudur 1 560,000,000                

Penataan Fasilitas Pengunjung dan 

Pembenahan Bengkel kerja Konservasi 

Candi Mendut 1 370,000,000                

Pameran Cagar Budaya 1400 143,266,000          Pameran Cagar Budaya 2000 200,000,000                Pameran Cagar Budaya 2000 200,000,000          Pameran Cagar Budaya 2000 200,000,000          Pameran Cagar Budaya 2000 200,000,000          

Sosialisasi SOP Perijinan dan 

Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi 

Mendut dan Candi Pawon 80 38,200,000            Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya 380 200,000,000                Seminar Prakajian 60 150,000,000          Seminar Prakajian 60 150,000,000          Seminar Prakajian 60 150,000,000          

Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya 

untuk Anak Sekolah 100 50,204,000            Seminar Hasil Monitoring 60 200,000,000                Seminar Hasil Kajian 60 150,000,000          Seminar Hasil Kajian 60 150,000,000          Seminar Hasil Kajian 60 150,000,000          

Kemah Budaya 180 200,287,000          

Diseminasi Penggunaan Tanin untuk 

Konservasi Cagar Budaya 30 150,000,000                Pra Expert Meeting 50 250,000,000          

International Borobudur Expert Meeting 

(8th) 70 500,000,000          

Diseminasi Konservasi Tinggalan Bawah 

Air 30 150,000,000          

Seminar Pra Kajian 60 141,609,000          Seminar Pra Kajian 60 150,000,000                

Diseminasi Konservasi Cagar Budaya Ter-

arang 30 150,000,000          Lokakarya Konservasi Arsip MOW 30 160000000 Diseminasi Konservasi Gambar Cadas 40 200,000,000          

Seminar Hasil Kajian 60 150,000,000                

Seminar hasil kajian 60 141,609,000          

Lokakarya Konservasi Arsip MOW 30 160,000,000                

Sosialisasi hasil inventarisasi nilai relief ke 

dalam seni tutur 50 30,000,000            

Seminar tentang Memori masyarakat 

mengenai Borobudur 60 120,000,000          

Festival Kawasan Borobudur : Evaluasi 

kegiatan rumah narasi 1000 400,000,000          

Lokakarya Penyusunan Management Plan 

Candi Borobudur 35 151,715,000                

Sosialisasi hasil inventarisasi nilai relief ke 

dalam seni film atau media lainnya 50 30,000,000            Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya 80 60,000,000            Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya 80 60,000,000            

Lokakarya nilai relief Candi Borobudur 

dalam seni tari 40 240,000,000                Perlombaan Seni Tutur dan Film Jelajah Cagar Budaya 100 55,000,000            Jelajah Cagar Budaya 100 55,000,000            

Festival aktualisasi nilai relief Candi 

Borobudur 200 400,000,000                Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya 80 60,000,000            Heritage Hunt 100 50,000,000            Heritage Hunt 100 50,000,000            

Jelajah Cagar Budaya 100 55,000,000            Permainan Luar Ruang 100 35,000,000            

Heritage Hunt 100 50,000,000            Mendongeng dan mewarnai 100 35,000,000            

Mendongeng dan mewarnai 100 35,000,000            

Deseminasi dan Pelatihan Pengelolaan 

Sampah di Area Candi Borobudur 60 154,942,000                

Workshop Pembuatan Sandal untuk 

Pencegahan Keausan Batu Candi 

Borobudur melalui pemberdayaan 

masyarakat lokal 30 60,885,000                   

Publikasi Naskah Jurnal Borobudur Vol 

XIV No 1 1 28,200,000            Pembuatan media edukasi 2 100,000,000                Pembuatan media edukasi 2 100,000,000          Pembuatan media edukasi 2 100,000,000          Pembuatan media edukasi 2 100,000,000          

Publikasi Naskah Jurnal Borobudur Vol 

XIV No 2 1 28,200,000            Publikasi Jurnal Borobudur 2 66,400,000                   Publikasi Jurnal Borobudur 10 66,400,000            Publikasi Jurnal Borobudur 10 66,400,000            Publikasi Jurnal Borobudur 10 66,400,000            

Penyusunan Buletin Warta no 10 1 10,000,000            

Penyusunan Buku Jenis-jenis Perahu 

Tradisional Yang Ada Pada Relief Candi 

Borobudur 1 60,000,000                   

Pembuatan Film Dokumenter memori 

masyarakat terhadap Borobudur 1 50,000,000            
Studi Teknis Candi Mendut 1 65,000,000            

Pembuatan Sistem Informasi KCB 

Borobudur 1 98,532,500                   

Naskah Pelestarian 

Cagar Budaya

Masyarakat Yang 

Mengapresiasi Cagar 

Budaya

Pameran Cagar 

Budaya

Sosialisasi Cagar 

Budaya

Publikasi Cagar 

Budaya

Pemeliharaan Cagar 

Budaya

Destinasi Pariwisata 

Super Prioritas

Cagar Budaya yang 

Dilestarikan

Monitoring Cagar 

Budaya

Pelatihan Aktualisasi 

Nilai Cagar Budaya

Lokakarya Aktualisasi 

Cagar Budaya

Pemutakhiran Data 

Cagar Budaya



Inventarisasi, Penataan dan Pembuatan 

data base koleksi artefak lepas Candi 

Borobudur 1 25,000,000                   

Penyusunan Sistem Informasi Data Teknik 

Balai Konservasi Borobudur 1 72,930,000                   

Distribusi Pengunjung di Zona 1 Candi 

Borobudur

1              68,446,000 Identifikasi Seni Kriya, kuliner, dan profesi 

Pada Relief di Candi Borobudur, Candi 

Mendut dan Candi Pawon

1                    85,000,000 Penyusunan konsep rekonstruksi Seni 

Kriya dan batik Relief di Candi Borobudur, 

Cndi Mendut dan Candi Pawon

1              82,000,000 Penyusunan konsep rekonstruksi kuliner 

Pada Relief di Candi Borobudur, Cndi 

Mendut dan Candi Pawon

1              70,000,000 Penyusunan konsep rekonstruksi profesi 

Pada Relief di Candi Borobudur, Cndi 

Mendut dan Candi Pawon

1 75,000,000            

Kajian Rencana Pelestarian Situs 

Samberan

1              89,505,000 Heritage Impact Assessment (HIA) di zona 

1 dan 2 Warisan Dunia Kompleks Candi 

Borobudur

1                    35,000,000 Environment Impact Assessment (EIA) di 

KCB Borobudur

1              82,000,000 Pemetaan Risiko Bencana di KCB 

Borobudur

1              70,000,000 Kajian mitigasi bencana dalam 

Pelindungan KCB Borobudur

1 74,000,000            

 Evaluasi Kebocoran Candi Borobudur 1              30,742,000 Rekonstruksi model bangunan pada relief 

Candi Borobudur untuk panduan gaya 

arsitektural rumah di kawasan Borobudur 

1                    45,000,000 Rekontruksi dan pemodelan bangunan 

berkontruksi kayu pada relief candi 

Borobudur

1              47,000,000 Penyusunan panduan implementasi gaya 

aritektural bangunan berkontruksi kayu 

pada relief Candi Borobudur untuk KCB 

Borobudur

1              60,000,000 Evaluasi efektivitas dan ageing test

1 30,000,000            

Konsolidasi lukisan dinding gua tahap 1 1            100,887,000 Konservasi lukisan dinding gua tahap 2; 

Teknik aplikasi konsolidan berbasis 

hidroksida, fosfat, dan silikat

1                    84,000,000 Pengembangan konsolidan hibrid 1              35,600,000 Pengujian bahan konsolidan dan mortar 

serta metode penerapannya

1              34,000,000 Pengujian efektivitas kinerja resin alam 

untuk pelapisan (coating) logam

1 32,500,000            

Pengembangan resin alam untuk 

konsolidasi artefak kayu

1              33,476,000 Rekonstruksi material dalam 

pembangunan benteng-benteng 

Nusantara (Studi kasus Benteng Inong 

Bale & Keraton Buton)

1                    90,000,000 Rekontruksi mortar tradisional untuk 

pemugaran benteng Inong Bale

1              72,000,000 Konsolidasi tiang kayu pada struktur dan 

bangunan tradisional

1              70,000,000 Optimalisasi penyimpanan koleksi wayang 

pada ruang penyimpanan dan pamer

1 33,550,000            

Zat alelopati tumbuhan untuk konservasi 

CB berbahan Batu

1              47,770,000 Karakteristik batu Putih sebagai material 

penyusun  Candi

1                    35,000,000 Kajian Batu pengganti pada CB berbahan 

Tuff

1              33,000,000 Pengembangan resin alam sebagai bahan 

pelapis (coating) logam CB

1              34,000,000 Perekaman data berbasis 3D untuk 

penilaian kerusakan dan monitoring 

pelestarian CB (studi kasus bangunan CB 
1 32,000,000            

Identifikasi material cat pada lukisan 

berbahan kanvas

1              61,546,000 Pengujian efektivitas zat alelofatik dari 

kirinyuh dan alang-alang untuk biosida 

pada cagar budaya batu & bata

1                    36,500,000 Inventarisasi perawatan dan penanganan 

kerusakan wayang kulit

1              55,000,000 Konservasi koleksi wayang menggunakan 

bahan alam

1              50,000,000 Kajian pengembangan metode analisis 

kekakuan batu candi Mendut dan Candi 

Pawon menggunakan prinsip frekuensi 

Natural

1 38,900,000            

 Analisis Struktural Bangunan Kolonial 

Menggunakan Metode Finite Elemen dan 

Digital Fotogrametri

1              33,779,000 Pengembangan bahan alam untuk 

laminasi pada konservasi kertas  

1                    50,500,000 Kajian metode pengawetan cagar budaya 

berbahan kain/tektil secara tradisional

1              40,000,000 Informasi pemodelan warisan (Heritage 

Information Modelling/HIM) untuk 

manjemen dan pengelolaan aset CB batu

1              37,000,000 Kajian Pelestarian situs Dipan

1 53,450,000            

Pengaruh kendaraan bermotor terhadap 

bangunan CB kolonial

1              31,250,000 Analisis kerusakan komponen struktural 

bangunan CB di daerah rawan bencana 

menggunakan metode pemodelan elemen 

hingga (finite element modelling) studi 

kasus rumah tradisional suku Nias

1                    35,600,000 Informasi pemodelan Warisan (Heritage 

Information Modelling/HIM) untuk 

manajemen dan pengelolaan aset CB 

kayu/rumah tradisional

1              33,765,000 Kajian pengembangan metode analisis 

kekakuan batu candi Borobudur 

menggunakan prinsip frekuensi natural

1              30,750,000 

Respon bangunan cagar budaya kayu 

terhadap getaran lalu lintas

1                    33,000,000 Kajian analisis mikrotremor pada candi 

Mendut dan Candi Pawon

1              37,000,000 Kajian Pelestarian situs Brongsongan 1              54,000,000 

Studi teknis pemugaran Candi Mendut 1                    75,000,000 Kajian Pelestarian situs Bowongan 1              58,500,000 Studi Teknis Keterawatan/Kerusakan 

Relief Dekoratif Candi Borobudur

1              35,000,000 

Kajian Pengelolaan Sampah di Zona 1 dan 

2 Candi Borobudur

1                    50,000,000 Studi Teknis Penanganan Kebocoran 

Candi Mendut

1              35,000,000 Studi Teknis Evaluasi Vegetasi Zona I 

Candi Borobudur

1              30,000,000 

Studi Teknis Pembebasan Lahan dalam 

Rangka Pelestarian Candi Mendut

1              35,000,000 Studi teknis Arsip Film 1              30,000,000 

Studi Teknis Arsip Foto 1              30,000,000 Kajian Etnoarkeologi Kawasan Borobudur 1              40,000,000 

Kajian Pelestarian situs Plandi 1              55,000,000 

Studi Teknis Penanganan Kebocoran 

pada Dinding Relief Candi Borobudur

1              35,000,000 

Studi Teknis Keterawatan/Kerusakan 

Relief Cerita Candi Borobudur

1              30,000,000 

Studi Teknis Alur Kunjungan di Candi 

Mendut

1              30,000,000 

Studi Teknis Stabilitas Candi Mendut 1              30,000,000 

Studi Teknis Penataan/Pengembangan 

Halaman Zona 1 Candi Mendut

1              35,000,000 

Studi Teknis Penanganan Kebocoran Atap 

Candi Pawon

1              35,000,000 

Studi Teknis Pembenahan Situs 

Samberan

1              35,000,000 

Studi Teknis Pembenahan Situs 

Brongsongan

1              35,000,000 

Studi Teknis Pembenahan Situs Dipan 1              35,000,000 

Studi Teknis Pembenahan Situs Plandi 1              35,000,000 

Studi Teknis Pembenahan Situs 

Bowongan

1              35,000,000 

Studi Teknis Pembenahan Situs Kerkhoff 1              20,000,000 

Kajian Pelestarian 

Cagar Budaya

Naskah Pelestarian 

Cagar Budaya

Pemutakhiran Data 

Cagar Budaya



Studi Teknis Konservasi Bata Situs 

Samberan, Dipan, Plandi, Brongsongan

1              35,000,000 

Studi Teknis Penataan dan 

Pengembangan Jalur Difabel di Halaman 

Zona 1 Candi Borobudur

1              35,000,000 

Studi Teknis Pengelolaan Sampah di KCB 

Borobudur

1              30,000,000 

Studi Teknis Arsip Kertas 1              30,000,000 

Inventarisasi folklore di Kawasan Cagar 

Budaya Borobudur

1              20,000,000 

Pengadaan perangkat pengolah data 

komunikasi 1 149,000,000          

Pengadaan perangkat pengolah data 

komunikasi 1 1,082,865,000             

Pengadaan perangkat pengolah data 

komunikasi 1 275,000,000          

Pengadaan perangkat pengolah data 

komunikasi

Pengadaan perangkat pengolah data 

komunikasi

Lab Instrumental Lab Instrumental

Scanning Electron Microscope EDS 4,500,000,000       Transmission electron microscopy 5,500,000,000       

XRD 5,000,000,000       

Scanning XRF 15,000,000,000     Lab Biologi

XRF 4,500,000,000       Mikroskop Stereo Binokuler 35,000,000            

PC Pengolah Data 20,000,000            Automatic Colony Counter 420,000,000          

Benchtop Fluorometer 2,500,000,000       

Lab Biologi Omnilog 5,000,000,000       

Laminar Air Flow 46,000,000            Confocal Microscope 500,000,000          

Autoclave 85,000,000            Constant Temperatur Bath 67,000,000            

Microscope digital 185,000,000          High Speed Refrigerated Centrifiuges 155,000,000          

Microbiological Incubator 125,000,000          UV Vis Spectrofotometer 350,000,000          

Insect Incubator 56,000,000            Ultrapure water production units 176,000,000          

Ultracold freezer 148,000,000          Rotary Evaporator 169,000,000          

Soxhlet 17,500,000            Set Mikropipet 8,000,000               

Hotplate & Stirrer 35,000,000            Shaking Incubator 230,000,000          

Centrifiuge 97,000,000            Orbital Shaker 38,000,000            

Inverted Microscope 68,000,000            

Lab Organik

polarimeter 11,000,000            Lab Organik

mikroskop 35,000,000            FTIR 400,000,000          

heating mantle 6,000,000               GC-MS 896,836,500          

soxhlet 35,500,000            Water purifier 10,000,000            

RAMAN 199,297,000          Centrifuge tube besar 25,000,000            

HPLC 250,000,000          microcentrifuge 15,000,000            

micropipet 1 set 1,500,000               

Lab DNA

Refigerator 64,126,352            Lab X-Ray

Deep Freezer 126,148,804          Industrial X-Ray Inspection System 15,000,000,000     

Electrophoresis System 6,212,196               

Vortex 42,532,930            Lab DNA

Magnetic Stirrer 3,738,690               RT PCR 279,136,569          

Gel Documentation System 80,701,685            PCR 60,714,620            

Autoclave 110,241,602          Primer analysis Software 1,421,555               

Refigrated Centrifuge 71,603,732            Microfuge spin down 15,000,000            

Nano Drop 94,362,830            Tabung Nitrogen cair 10,000,000            

PC 15,000,000            

Lab Batu Microwafe 5,000,000               

UTM 2,500,000,000       Micropipet 2 set 3,000,000               

Micro UTM 550,000,000          Phylogenetic software 2,132,333               

Micro Hardness Tester 60,000,000            

Videoscope 600,000,000          Lab Isotop

Boroscope 90,000,000            

Carbon Dating Micadas (Alat Utama)
21,000,000,000     

Differential Thermal Analyzer (DTA) 650,000,000          Automated Graphite Equipment

Gas Porositometer 400,000,000          Pneumatic Sample Press

Aging Test Machine 450,000,000          Shaker 35,000,000            

PC Pengolah Data 20,000,000            

Lab Logam

Ultrasonic cleaner machine 20,000,000            Lab Kertas

Mikroskop 50,000,000            

Digital mikroskop nirkabel with lcd layar 3,500,000               

Salinometer 3,500,000               

pH meter 17,000,000            Lux meter 4,000,000               

Alat ukur ketebalan coatiing 40,000,000            Ultra violet monitor 7,000,000               

Digital high speed dispenser homogenizer 40,000,000            

Lab Keramik pH meter 3,000,000               

Kacamata pembesar 2,000,000               Chroma meter (alat perekam data warna) 35,000,000            

Dental Kit Set 5,000,000               

Kajian Pelestarian 

Cagar Budaya

Naskah Pelestarian 

Cagar Budaya

Layanan Sarana dan 

Prasarana Internal

Pengadaan 

perangkat pengolah 

data komunikasi



Microscope 350,000,000          

PC Pengolah Data 20,000,000            

Lab Kayu

Full Automatic Microtome 266,000,000          Digital high speed dispenser homogenizer 40,000,000            

Optical Microscope 150,000,000          Digital stirer mixer 20,000,000            

Laminar Air Flow 46,000,000            Digital paper moisture tester 1,500,000               

Incubator besar 146,000,000          

Lab Kayu Bawah Air Lab Tekstil

Freeze Dryer 250,000,000          Freezer box 20,000,000            

Vacuum Dryer 275,000,000          Nitrogen Chamber 300,000,000          

Microscope 350,000,000          

Lab Monitoring Lingkungan Laser cleaner 1,000,000,000       

Weather Durability Tester 3,000,000,000       

Fluorescent UV and Condensation 

weathering tester 2,500,000,000       

Climate test cambers 2,000,000,000       

Combined cyclic corrosion test instrument 1,500,000,000       

Gas corrosion test instrument 2,300,000,000       

Weather Station 85,000,000            

Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) 3,000,000,000       

Lab Dokumentasi Digital

Total Station 175,000,000          

Hand Scanner 150,000,000          

Terrestrial Laser Scanner 1,700,000,000       

3D Printer 100,000,000          

Kamera SLR 50,000,000            

Quadcopter RTK 100,000,000          

High lift forklift 300,000,000          

Peralatan Lab Arsitektural dan Struktur 4,890,592,602       

Ruang Induk penyimpanan bahan

Timbangan analitik 45,000,000            

Fire alarm system(instalasi pendeteksi 

kebakaran) 175,000,000          

Floor mouth Shower & eyewash 20,000,000            

Apar 3,000,000               

Pengadaan peralatan dan fasilitas 

perkantoran 228,450,000          

Pengadaan peralatan dan fasilitas 

perkantoran 612,770,000                

Pengadaan peralatan dan fasilitas 

perkantoran 330,000,000          

Pengadaan peralatan dan fasilitas 

perkantoran

Pengadaan peralatan dan fasilitas 

perkantoran

Lab Instrumental Lab Isotop

Polish grinder 250,000,000          Oven 40,000,000            

Mini Stone Grinder 80,000,000            Lemari Penyimpanan Bahan Kimia 1,200,000               

Coating machine 350,000,000          

Oven 70,000,000            Lab Kertas

Lemari penyimpan bahan 25,000,000            Mesin leafcaster 200,000,000          

Lemari penyimpan sampel 20,000,000            Mesin press 25,000,000            

Rak pengeringan 10,000,000            

Lab Biologi Meja preparasi 10,000,000            

Oven 87,000,000            Kipas angin 4,000,000               

Lab Organik Lemari penyimpan bahan kimia 25,000,000            

Oven 70,000,000            Lemari penyimpan bahan konservasi 25,000,000            

Tempat perkakas 10,000,000            

Lab Batu Digital stirer mixer 20,000,000            

Stone Grinder 200,000,000          Lemari Penyimpanan Sampel 20,000,000            

Vibratory Sieving Machine 150,000,000          Vacum cleaner genggam tanpa kabel 4,000,000               

Oven 70,000,000            

Muffle Furnace 80,000,000            Lab Tekstil

Stone Shredder Machine 250,000,000          Meja konservasi tekstil 30,000,000            

Lemari penyimpan bahan 25,000,000            Rak penggantung bahan 20,000,000            

Lemari penyimpan sampel 20,000,000            Almari penyimpanan koleksi 50,000,000            

Almari penyimpan bahan 25,000,000            

Lab Logam Alat pemotong karton 150,000,000          

Mini gerinda 3,000,000               Manekin 5,000,000               

Dental kit set 1,000,000               Textile washing table 30,000,000            

Kaca pembesar standing 1,000,000               Rak penggantung 5,000,000               

Lemari penyimpanan bahan berblower 20,000,000            Kompor induksi 15,000,000            

Lemari penyimpanan sampel 20,000,000            

Layanan Sarana dan 

Prasarana Internal

Pengadaan 

perangkat pengolah 

data komunikasi

Pengadaan peralatan 

dan fasilitas 

perkantoran



Lemari display koleksi 20,000,000            Ruang penyimpanan koleksi

Lemari Penyimpanan Koleksi 10,000,000            

Lab Keramik Apar 1,000,000               

Oven 70,000,000            CCTV

Muffle Furnace 80,000,000            AC 3,000,000               

Lemari penyimpan bahan 25,000,000            

Lemari penyimpan sampel 20,000,000            

Lab Kayu

Safety Cabinet for Chemicals 98,000,000            

Hotplate & Stirrer 35,000,000            

Ruang induk penyimpanan bahan

Lemari penyimpanan bahan kimia double 

set berblower 30,000,000            

Lemari penyimpanan bahan kimia korosif 40,000,000            

Lemari penyimpanan bahan kimia 

flammable 40,000,000            

Lemari Asam 70,000,000            

Jasa Appraisal 1                   200,000,000                Pembangunan fisik gedung 1670 12,015,000,000     
Pembebasan Tanah Laboratorium 10,000         20,000,000,000           Konsultan pengawas 2 720,000,000          

Layanan Dukungan 

Manajemen Satker 1 723,822,000          1                   1,466,142,000             880,000,000          940,000,000          980,000,000          

Layanan Perkantoran
1 7,998,368,000       1                   9,144,100,000             9,648,400,000       10,448,400,000     11,248,400,000     

Total 14,307,447,000     41,179,781,500           32,755,665,000     78,622,608,423     71,572,641,577     

Layanan Sarana dan 

Prasarana Internal

Pengadaan peralatan 

dan fasilitas 

perkantoran

Pembangunan/ 

Renovasi Gedung 

dan Bangunan


