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Pendahuluan 
Konservasi

n To conserve:  keep from damage, less or   destruction.
n Conservation: tendency to maintain a state  without great 

or sudden change

n To preserve:   keep safe from harm or danger,  risk of 
going bad, care for and  protect

n Preservation: act of preserving 
(A.S Hornby, Oxford Advanced  Leaner’s Dictionary Of Current English, 1980)

n To conserve means to keep in safety of to 
preserve in the existing state from 
destruction of change



Konservasi
Pemeliharaan dan perlindungan sesuatu 
secara teratur untuk mencegah 
kerusakan dan kemusnahan dengan 
jalan mengawetkan



Cagar Budaya 
Pasal 1 UU CB No. 11/2010

Cagar Budaya adalah 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.



KRITERIA CAGAR BUDAYA
(Pasal  5 – 10)

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda 
buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa 
kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-
sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan 
sejarah perkembangan manusia.

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat 
dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi 
kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan 
beratap.

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat 
dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk 
memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan 
alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan 
manusia.



Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat 
dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, 
bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya 
sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada 
masa lalu.

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.



Konservasi  Cagar Budaya

Konservasi :

v Tindakan perawatan dengan cara pengawetan 
terhadap CB yang telah mengalami kerusakan/ 
pelapukan, dilakukan  dengan teknik tradisional 
maupun modern untuk menghambat kerusakan 
lebih lanjut

v Tindakan yang bersifat teknis arkeologis secara  
sistematis dengan memperhatikan kaidah teknis 
dan arkeologis



Preservasi :

v Tindakan perawatan terhadap CB yang 
dilakukan dengan cara menanggulangi 
pengaruh faktor lingkungan yang dapat 
mengancam kondisi keterawatannya

v  Tindakan ini bersifat preventif / pencegahan



KONSERVASI dan PRESERVASI

Nara Charter (1994) dan Burra 
Charter (1999)



Bentuk-2 Konservasi:

1. Konservasi Benda CB
2. Konservasi Bangunan CB 
3. Konservasi Struktur CB

4. Konservasi Situs CB
5. Konservasi Kawasan CB 

Bahan

Ruang



KONSERVASI CAGAR BUDAYA
1. Mengetahui sifat-sifat bahan
2. Mengetahui penyebab kerusakan
3. Memperbaiki kondisi benda 

Penelitian Pelaksanaan Evaluasi

Feed Back



Prinsip Arkeologis

Penanganan konservasi harus memperhatikan 

nilai-nilai arkeologis yang terkandung di 

dalam CB, yang meliputi keaslian bahan, 

desain, teknologi pengerjaan, tata letak, dan 

kontekstual





Standar Etika Konservasi

n Pendokumentasian secara lengkap kondisi CB 
sebelum, selama, dan sesudah konservasi.

n Metode dan bahan yang digunakan dalam 
penanganan konservasi aman untuk benda dan 
manusia.

n Bukti-bukti sejarah tidak boleh rusak, dipalsukan, 
atau dihilangkan.

n Intervensi seminimum mungkin

n Segala bentuk intervensi tidak boleh mengurangi 
nilai historis, estetis, dan keutuhan fisik CB



Prinsip Konservasi
1. Memperhatikan nilai sejarah dan nilai arkeologi
2. Mempertahankan keaslian warna, teknologi 

pengerjaan, dan bahan.
3. Memperhatikan prinsip teknis: effektif, effisien, 

tahan lama, aman bagai benda dan lingkungan.
4. Efektif/Efifien, Aman, Dapat 

dipertanggungjawabkan

PRINSIP

SDM BAHAN / ALAT

Pelaksanaan 
Konservasi



Bahan / Bangunan CB :
1. Bahan Organik : tulang, kulit, gading, kayu, kain, kertas
2. Bahan Anorganik: batuan, logam, kaca, tanah

Faktor Penyebab Kerusakan  Bahan / Bangunan CB:
1. Internal (faktor bawaan yang menyatu di dalam benda): 

bahan, desain, teknologi/pengerjaan 
2. Eksternal (faktor di luar benda): faktor biotik dan faktor 

abiotik

Jenis Kerusakan Bahan / Bangunan CB:
1. Mekanis: miring, melesak, retak, pecah, runtuh, dll.
2. Fisik: deformasi, pengelupasan, disintegrasi
3. Khemis: oksidasi, reduksi, korosi, penggaraman 
4. Biologis: dekomposisi, biokhemis, reaksi, bercak, dll



Konservasi  Bahan CB

1. Jenis Bahan 
2. Bentuk kerusakan
3. Penanganan (tradisional – modern / 

preventif - kuratif)
4. Bahan konservan
5. Prosedur tindakan
6. Monitoring - Evaluasi



Bahan Konservasi
§ Bentuk bahan: cair, kental, padat.

§ Kegunaan: pembersihan, perbaikan, pengawetan, 
konsolidasi, water proofing.

§ Formula: kimiawi, tradisional.
§ Sifat: bau, warna, kekentalan.
§ Cara penggunaan: siap pakai, dicampur dengan 

unsur lain (dilarutkan).
§ Cara pemakaian: oles, semprot, injeksi, rendam, 

gosok.
§ Jenis: pembersih, pengawet, perekat, konsolidasi, 

pelapis.



Jenis Bahan Konservasi
§ Pestisida: Herbisida (rumput-2an), Algaesida 

(algae/ganggang), Fungisida (jamur), Insektisida 
(serangga).

§ Bahan pelarut: untuk membersihkan noda-noda 
kotoran pada permukaan benda.

§ Bahan perekat: untuk merekatkan benda (bahan 
sejenis atau bahan lain jenis).

§ Bahan pengawet: untuk melindungi permukaan benda 
dari faktor eksternal sehingga benda  lebih awet.

§ Bahan konsolidasi: untuk menguatkan kembali 
material benda yang rapuh.

§ Waterproofing: bahan pelapis untuk mencegah 
kapilerisasi dan rembesan air.

§ Bahan pembersih: untuk membersihkan 
mikroorganisma / noda lainnya yang sulit dihilangkan



Bahan-2 Konservasi:

· PESTISIDA
Untuk menghambat/membunuh tanaman gulma 
(pengganggu). Bahan pelarutnya air, pengaruh effektifnya 
jangka pendek, perlu dilakukan secara berkala. Dalam jumlah 
banyak dapat mencemari lingkungan. 
Ø  Hyvar XL : membunuh rumput pada batuan (disemprot).
Ø  Hyamine : membunuh algae pada batuan (disemprot).
Ø AC 322 : membersihkan jamur kerak pada batu candi

• INSEKTISIDA
Untuk  membunuh serangga  (rayap, semut, ngengat, dll). 
Bahan pelarutnya minyak tanah atau air , pengaruh effektifnya 
langsung. Dalam  jumlah banyak dapat mencemari atau 
lingkungan. 
Ø Lentrek, Stedfast, Alfametrin, Profost. 



Bahan-2 Konservasi:

· BAHAN PELARUT NODA & GARAM
Ø  Tiner : membersihkan noda cat.
Ø  Xylol : membersihkan noda spidol.
Ø Asam Sitrat 0,1 N / Paper pulp : membersihkan endapan garam.

• BAHAN PENGAWET
Ø Hyvar XL / Hyamine :  menghambat pertumbuhan jasad renik 

pada batu dan bata.
Ø  Stedfast / Profost : menghambat pertumbuhan jasad renik  

pada kayu.
Ø  Tembakau + Cengkih + Pelepah pisang : menghambat 

pertumbuhan jasad renik.
Ø  Masonseal / Rhodorsil Hidrofugent 224 : lapisan penolak air 

(water repelent) untuk batu / bata.



Bahan-2 Konservasi:

· BAHAN LAPISAN PELINDUNG 
Ø Araldite tar  (Water Proofing) : membuat lapisan kedap air.

• BAHAN PENGUAT (KONSOLIDASI)
Umumnya bahan Polimer  yang dilarutkan pada bahan pelarut 
organik (misalnya Xilol). 
Ø Rhodorsil  RC 90 :  menguatkan kembali bahan yang rapuh 

dengan cara direndam atau dinjeksi.





# Masa Raffles 1814 - 1844
Cornelius dan Hartmann :

- Penebangan pohon
- Penggalian /  pengerukan tanah
- Merapikan batu-batu 
- Membersihkan stupa Induk

Konservasi Borobudur dari Masa ke Masa

Sebelum Dibersihan dan Sesudah Dibersihkan Cornelius
(Sumber: Arsip Balai Konservasi Borobudur)



# Masa Van Erp
Aplikasi mortar tradisional (mortar van Erp : pasir, 
kerikil, kapur, dan bubukan bata) menutup nat batu 

Lantai Teras sebelum (kiri) dan Sesudah (kanan) Diperbaiki oleh Van Erp.
Mortar untuk menutup nat batu 

(Sumber: Arsip Balai Konservasi Borobudur)



Aplikasi Lapisan Kuning (oker) / boreh
· Meningkatkan kualitas foto
· Penguat permukaan batu atau konsolidan untuk mencegah 
keroposnya batu akibat pelapukan (Meucci, 2007)
· Van Kinsberger 1873: campuran tanah liat, kapur dan 
tumbukan daun daunan. 
Meucci 2007: lapisan kuning dibuat dari campuran alkaline 
silicate, pigmen alam dan atau sintesis, serta kapur. 

Relief Lalitavistara Sisi Timur yang Diaplikasi dengan Oker
(Sumber: Dokumentasi Balai Konservasi Borobudur)



# Masa Pemugaran 1973-1983

Kondisi Candi Borobudur sebelum dipugar  (Sumber: Arsip Balai Konservasi Borobudur)



Tahapan Kegiatan Konservasi Candi Borobudur



1. AC 322 untuk pembersihan Lichen
 
AC 322  berbentuk pasta.  Komposisi bahan ini 
terdiri dari campuran EDTA (ethylene diamine 
tetra acetic acid), sodium bikarbonat (NaHCO3), 
ammonium bikarbonat (NH4HCO3), 
karboksimetil, deterjen, dan desinfektan.  

2. Herbisida yang diaplikasikan Hyamin untuk 
mengendalikan pertumbuhan algae, Hyvar XL 
untuk mengendalikan pertumbuhan moss/lumut.  



Ancaman Mikrobiologi

- Algae
- Moss
- Lichens
- Pteurodophyte and Spermatophyte

Lichen

Moss 

Algae

Pteurodophyte



Perawatan Candi Borobudur







Pembersihan jamur kerak 

• Simbiosis antara ganggang dan jamur
• Diolesi dengan AC 322
• Dibiarkan kontak selama 24 jam dan ditutup plastik
• Dibersihkan dengan air sampai pH normal
• Perhatian : hanya untuk batu, tidak untuk bata





Bubur kertas yang telah dibasahi 
dengan bahan kimia :

Ø EDTA (ethylene diamin tetra acetic 
acid)

Ø NH4HCO3 (Amonium bi karbonat) 









Dampak Erupsi Gunung Merapi                              
Oktober – November 2010



Letusan Merapi tanggal  4-5 Nov 2010



4 m

4 m

Cover pelindung untuk Stupa Candi Borobudur pada saat terjadi 
ancaman abu Merapi

Cover pelindung untuk 72 Stupa



16,5 m

15 m

Cover pelindung untuk 
Stupa Induk





Cover pelindung untuk  lantai












