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Candi Borobudur sebagai warisan dunia yang telah diakui oleh UNESCO pada tahun 

1991 merupakan candi Budha terbesar di dunia. Struktur candi disusun menggunakan 

batu andesit yang berbentuk persegi. Bentuk struktur seperti punden berundak yang 

semakin ke atas semakin mengecil dengan empat buah tangga yang terdapat di setiap 

sisi mata angin (timur, selatan, barat, dan utara). Strukturnya terdiri atas 9 teras 

berundak yang terdiri dari 6 teras berdenah persegi dan 3 teras berdenah lingkaran. 

Di antara bentuk teras tersebut terdapat lantai yang disebut plateau. Candi 

Borobudur memiliki panjang 121,66 meter, lebar 121,38 meter, dan tinggi 35,40 

meter. Namun saat ditemukan pertama kali tidak utuh seperti saat ini. 

 

Pada Tahun 1814, Thomas Raffles mengirim sebuah tim untuk melacak keberadaan 

Borobudur. Pemimpin tim tersebut, H.C. Cornelius menemukan Borobudur dalam 

keadaan rusak tertutup tanah dan semak belukar. Pada tahun 1907-1911, Theodor 

Van Erp yang merupakan insinyur Belanda memimpin pemugaran Borobudur. 

Pemugaran yang dilakukan Van Erp menyelamatkan Borobudur dari ancaman 

kerusakan. Kemegahan Borobudur sudah mulai dapat dilihat kembali, namun pada 

beberapa titik kekurangan masih terlihat. Beberapa dinding masih terlihat dalam 

keadaan miring, susunan gapura di semua sisi candi masih belum lengkap dan masih 

banyak pagar langkan yang berlubang.  

 

Pada tahun 1965, dua dasawarsa setelah Indonesia lahir, pemerintah mulai memugar 

Candi Borobudur. Kepala Lembaga Purbakala Soekmono, yang memimpin proyek ini. 



Di tahun itu peristiwa G-30S/PKI pecah, dan proyek terhenti. Pada tahun 1967, 

Soekmono mengangkat isu pemugaran Borobudur di kongres orientalis di Amerika. 

Para peserta sepakat akan mendesak UNESCO untuk membantu Indonesia 

memperbaiki Borobudur. Tahun 1969, UNESCO siap membantu penyelamatan 

Borobudur. UNESCO akan menghimpun dana melalui kampanye internasional untuk 

membiayai pemugaran Borobudur. Selain itu lembaga yang berada di bawah payung 

PBB tersebut akan menunjuk tenaga ahli dalam permacam bidang yang akan 

membantu Indonesia dalam restorasi Borobudur.  

 

Tahun 1973 menjadi fajar bagi proyek pemugaran Candi Borobudur. Pada awal tahun, 

pengumpulan dana oleh UNESCO berhasil mencapai ambang bawah untuk memulai 

proyek yaitu 3 juta dolar Amerika. Kerja besar yang akan dikenal sebagai pemugaran 

ke II Candi Borobudur secara resmi dimulai pada tanggal 10 Agustus 1973. 600 orang 

yang menjadi awak kerja proyek mulai digerakkan dengan tenaga penuh. Sesuai 

kesepakatan kerja sama dengan UNESCO, proyek ini harus selesai dalam 10 tahun.  

 

Dalam 2 tahun pertama, belum ada batu dari Candi yang diturunkan. Tahun pertama 

digunakan untuk membangun fasilitas penunjang pemugaran, sedangkan pada tahun 

ke-2 para pekerja membongkar apa yang ditinggalkan pada proyek 1965, yaitu batu-

batu pagar balkon atau pagar langkan yang disimpan di halaman candi. Mei 1975, 

pekerjaan yang sesungguhnya dimulai. Para pekerja mulai membongkar tubuh candi.  

 

Proyek pemugaran Candi Borobudur, menyasar lantai-lantai candi yang melesak dan 

dinding-dinding yang miring. Proyek juga berusaha menempatkan batu-batu 

penyusun candi ke tempatnya semula, namun mungkin hal terpenting dari proyek ini 

adalah usaha untuk memecahkan kendala menahun yang mendera candi Borobudur 

yaitu air hujan. Untuk mengatasi air yang merembes ke dalam candi dan tanah di 

bukit tempat candi berdiri, pekerja membuat saluran air dan membuat lapisan-lapisan 

kedap air di dalam struktur candi. Saluran drainase itu berawal dari lubang-lubang 

candi dan bermuara di sumur-sumur penampungan air pada kaki bukit. Pipa-pipa ini 

berguna untuk secepatnya membuang air hujan yang mengguyur candi. 



Berkurangnya air ke dalam bukit tempat candi berdiri, laju erosi bukit akan berkurang, 

tanah bukit yang akan menjadi tempat berdiri candi stabil.  

 

Pemugaran kedua Candi Borobudur oleh Pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO 

dimulai pada 10 Agutus 1973, berjalan selama 10 tahun dan secara resmi berakhir 

pada tanggal 23 Februari 1983 melalui pidato Presiden Soeharto. Untuk 

penghormatan kepada tenaga pemugar Candi Borobudur 1973-1983 Direktorat 

Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 

Republik Indonesia mengabadikan nama-nama para tokoh dan tenaga pemugaran 

dalam sebuah prasasti sebagai bentuk penghargaan yang berkenan diresmikan oleh 

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Peresmian akan dilaksanakan 

pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 dengan penandatanganan prasasti dan 

penyerahan piagam penghargaan kepada perwakilan tokoh dan tenaga pemugaran 

Candi Borobudur 1973 – 1983. 

 

 

#Borobudur Warisan Dunia Borobudur 

#G20 Bidang Kebudayaan 2022 di Borobudur 

#Kemdikbudristek 

#Indonesia Hebat 
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