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RILIS PERS

PEMBATASAN KUNJUNGAN DI PUNCAK CANDI BOROBUDUR

Balai Konservasi Borobudur selaku UPT di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertanggung jawab sebagai site manager

Candi Borobudur sebagai Warisan Dunia berencana membatasi kunjungan pada teras

lantai 9 dan 10 Candi Borobudur untuk kunjungan umum, sunrise dan sunset yang akan

dimulai pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sampai batas waktu yang tidak

ditentukan, dengan mempertimbangkan berbagai hal berikut.

Candi Borobudur telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia (World Heritage) oleh UNESCO

pada tahun 1991 dengan nomor inventaris 592, bersama dengan Candi Mendut dan Pawon,

dengan nama resmi Borobudur Temple Compounds. Kompleks percandian ini memenuhi tiga

kriteria Nilai Universal Luar Biasa atau Outstanding Universal Value (OUV) yaitu pada

kriteria (i), (ii) dan (vi). Secara ringkas statemen tersebut memberikan penekanan utama nilai

penting sebagai berikut. (i)sebagai monumen masterpiece yang luar biasa (ii)sebagai

monumen yang memiliki pengaruh perkembangan arsitektur dunia (vi)sebagai monumen

yang secara harmonis mengawinkan konsep Buddhisme dengan seni asli nenek moyang

bangsa Indonesia. Statemen tersebut dilengkapi dengan pernyataan autentisitas dan integritas,

dimana orisinalitas material dan setting Candi Borobudur masih terjaga serta memiliki

kesatuan dengan kawasannya.

Cagar Budaya yang menyandang status sebagai Warisan Dunia dipantau oleh UNESCO agar

tetap terjaga nilai penting/ statemen OUV-nya. Pemantauan atau monitoring dilakukan

melalui dua mekanisme, yaitu monitoring periodik dan monitoring reaktif. Monitoring

periodik dilaksanakan secara rutin (6 tahun sekali) melalui penilaian atas pelaporan yang

disusun oleh state party (pemerintah), yang akan dievaluasi oleh Badan Penasehat (Advisory



Body) dan dibahas pada sidang komite warisan dunia (World Heritage Committee).

Sementara itu, monitoring reaktif dilaksanakan pada situs yang terindikasi :

1. adanya permasalahan yang dapat mengancam OUV situs,

2. keadaannya terganggu atau terancam kelestariannya,

3. hendak atau sudah dimasukkan ke dalam Warisan dalam bahaya (World Heritage in

Danger),

4. dipertimbangkan dihapus dari Daftar Warisan Dunia (World Heritage delisting).

Dokumen laporan monitoring reaktif harus segera ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh

oleh pengelola situs agar status warisan dunia dapat tetap terjaga.

Status sebagai warisan dunia menjadikan kelestarian Candi Borobudur menjadi

perhatian seluruh dunia. Hal-hal yang berkembang di situs warisan dunia akan

menjadi sorotan sehingga harus dikelola dengan tepat. Upaya pelestarian Candi

Borobudur sendiri telah dimulai sejak awal abad ke-20 dengan pemugaran ke-1 yang

dilakukan oleh Pemerintah Hindia-Belanda, tepatnya pada tahun 1907-1911. Kemudian

pemugaran ke-2 dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan dibantu oleh UNESCO pada

tahun 1973 - 1983. Semenjak pemugaran II, 1973 – 1983 Candi Borobudur dibuka sebagai

objek dan tujuan wisata.

Selain untuk pariwisata, Candi Borobudur dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu

pengetahuan, edukasi, kegamaan, sosial dan budaya. Seiring berjalannya pemanfaatan Candi

Borobudur sebagai ikon wisata di Indonesia, menjadikan jumlah kunjungan terus meningkat

dari tahun ke tahun sampai menembus angka 4.000.000 juta per tahun. Pada saat peak season

bahkan mencapai 58.000 orang/hari, dan kisaran 4.000-7.000 orang/jam menaiki struktur

Candi Borobudur.

Kunjungan wisatawan yang cukup besar tentunya selain membawa dampak positif, juga

membawa dampak negatif utamanya bagi kelestarian struktur Candi Borobudur itu sendiri.

Apabila terjadi kerusakan pada bangunan cagar budaya tentunya sudah tidak akan

pernah bisa diperbaharui lagi dan tidak bisa kembali seperti semula atau tidak bisa

tergantikan. Keberadaan Candi Borobudur sebagai monumen terbuka sangat rentan terhadap

pengaruh iklim yang dapat menyebabkan kerusakan, di sisi lain tingginya jumlah pengunjung

yang naik ke atas struktur candi juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap



laju kerusakan. Selain rentan terhadap pengaruh iklim mikro, Candi Borobudur juga rentan

terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kunjungan wisata.

Sejatinya Candi Borobudur sebagai tempat ritual, sakral, suci, bermarwah, yang dibangun

untuk tempat komtemplasi/merenung, belajar untuk menjadi insan yang lebih baik melalui

pahatan reliefnya, dan membutuhkan kenyamanan untuk dapat menikmati maknanya.

Physical Carrying capacity (daya dukung fisik) selain dapat berpengaruh terhadap aspek

kenikmatan/kepuasan/kenyamanan wisatawan, juga berpengaruh pada aspek kelestarian

obyek wisata itu sendiri. Candi Borobudur sebagai heritage merupakan kawasan edukasi/

pembelajaran, sarana untuk kontemplasi/perenungan. Idealnya dibutuhkan ruang yang

nyaman dan tenang untuk mencapainya. Daya dukung fisik adalah luas areal yang dibutuhkan

wisatawan untuk secara leluasa dan memuaskan dalam berwisata. Adapun carrying capacity

Candi Borobudur berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur

sebagai berikut.

Lokasi
Tanpa Faktor

Pemulihan

Dengan

Faktor

Pemulihan

Struktur Candi

Borobudur
1.391 orang 128 orang

Halaman Candi

Borobudur
5.670 orang 523 orang

Zona 2 (Taman) 111.666 orang 10.308 orang

Tabel 1. Carrying Capacity Candi Borobudur

Sementara itu gesekan alas kaki pengunjung dan pasir yang terbawa kaki dapat

mengakibatkan keausan lantai tangga/selasar/undag/teras candi. Berdasarkan kajian, analisa

keausan batu lantai Candi Borobudur, apabila berat rata-rata pengunjung 60 kg, dan gaya

gesek pada saat seorang pengunjung menginjakkan kaki : 4,19 x 10-10 m. Jika pengunjung

yang datang 1984–2007 adalah 43.328.414 orang. Maka keausan pada lantai Candi

Borobudur adalah (4,19 x 10-10 m) x 43.328.414 = ± 1,8 cm. Ada kenaikan laju keausan



sebesar 0,3 cm setelah tahun 2003, dimana laju keausan saat itu 1,5 cm. Sehingga laju

keausan pertahun = ± 0,042 cm. Adapun presentase keausan pada tangga Candi Borobudur

berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur tahun 2010, maka

persentase keausan pada tangga Candi Borobudur adalah sebagai berikut.

Posisi

Tangga

Jumlah

Batu

Pijakan

Jumlah Keausan Batu

Pijak
Persentase Keausan

Aus

Sudut

Aus

Bidang
Aus Sudut

Aus

Bidang

TIMUR 512 512 377 100% 74,40%

BARAT 528 528 342 100% 63,39%

UTARA 456 456 133 100% 27,84%

SELATAN 537 537 176 100% 30,96%

Jumlah 2033 2033 1028

Rata - Rata Keausan 100% 49,15%

Tabel 2. Keausan di Struktur Candi Borobudur

Perilaku pengunjung masih banyak dijumpai yang belum mendukung pelestarian candi,

seperti duduk-duduk atau memanjat dinding/pagar langkan candi atau stupa (padahal sudah

diingatkan dan didekatnya ada papan peringatan), coret-coret, menggeser, mencungkil,

menggores juga membahayakan kelestarian batu-batu candi, membuang sampah

sembarangan, menempelkan permen karet pada batuan candi, merokok dan mematikan

puntung ditekankan pada batuan serta menyelipkan puntung pada nat batuan candi,

melompat-lompat di atas stupa atau langkan candi (parkour), menyentuh dan bersandar pada

relief candi, dan membawa benda yang berpotensi merusak batuan/relief candi.



Foto 1. Contoh Vandalisme di Candi Borobudur (Noda permen karet, rokok, corat coret)

Lokasi
Jumlah

Noda
Satuan

Jumlah Noda Permen Karet Pada Area Stupa Induk

dan Stupa Teras Tingkat I
590 titik

Jumlah Noda Area Stupa Teras Tingkat II 656 titik

Jumlah Noda Area Stupa Teras Tingkat III 435 titik

Jumlah Noda Pada Area Plateau Tingkat VII 392 titik

Jumlah Noda Pada Area Pagar Langkan Sisi Dalam dan

Lantai Lorong Tingkat III
304 titik

Jumlah Noda Pada Area Pagar Langkan Sisi Dalam dan

Lantai Lorong Tingkat IV
231 titik

Jumlah Noda Pada Area Pagar Langkan Sisi Dalam dan

Lantai Lorong Tingkat V
238 titik

Jumlah Noda Pada Area Pagar Langkan Sisi Dalam dan

Lantai Lorong Tingkat VI 228

Jumlah Total 3074 titik

Tabel 3. Akumulasi noda permen karet di batu Candi Borobudur sampai tahun 2017



Perilaku pengunjung yang kurang mendukung pelestarian tersebut lebih sering dijumpai di

bagian teras tingkat 8, 9, dan 10 Candi Borobudur. Salah satu akibat yang bisa dilihat pada

stupa yang sering diduduki atau dipanjat adalah ausnya padma pada bagian lapik stupa, nat-

nat bantu di lantai teras dan stupa 9 dan 10. Oleh karena itu, maka Balai Konservasi

Borobudur berencana membatasi kunjungan ke Candi Borobudur hanya sampai pada lantai 8,

sedangkan lantai 9 dan 10 ditutup untuk kunjungan umum, sunrise maupun sunset, dimulai

pada tanggal 13 Februari 2020. Pengunjung masih bisa melihat dan menikmati puncak stupa

pada lantai 8.

Pembatasan kunjungan pada struktur Candi Borobudur lantai 9 dan 10, dilakukan

dalam rangka melakukan kegiatan monitoring struktur stupa teras dan stupa induk

Candi Borobudur. Kegiatan monitoring meliputi:

1. Monitoring Keterawatan Batu

2. Monitoring Kestabilan Struktur

3. Monitoring Dampak Kunjungan;

4. Monitoring Lajur Kerusakan Nat Batu Struktur Stupa Induk

Sekaligus sebagai upaya untuk mengkampanyekan peduli pelestarian Borobudur. Mari kita

lestarikan Candi Borobudur sebagai Warisan Dunia kebanggaan Bangsa Indonesia agar dapat

lestari seribu tahun atau lebih lagi agar dapat terwariskan ke generasi negeri ini, anak cucu

kita ke depan. Salam Budaya!

KUNJUNGI LINDUNGI LESTARIKAN! BANGGA MENJADI INDONESIA!
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