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Abstract 

 

Kalibukbuk Buddhist temple is one of the archaeological heritages in North Bali 

precisely in Kalibukbuk Village Buleleng District Buleleng Regency. Kalibukbuk Buddhist 

Temple is used as culture resource today. The purpose of this research is to answer the 

questions of the role and participation of the community in the utilization of Kalibukbuk 

Buddhist temple as cultural resources at the present time and the community’s efforts in the 

utilization of Kalibukbuk Buddhist temple as a culturalresource. The method used in this 

research is qualitative analysis and theories used in this research are 1) the management theory 

2) structural-functional theory. 

 Results from this research are that the form of the role and participation of the 

community to use Kalibukbuk Buddhist temple at the present time are that people have come to 

visit Kalibukbuk Buddhist temple for religious purposes, educational purposes, research 

interests and historical or archeological visit. The other role and participation of the 

communities are that they disseminate cultural values, historical values, knowledge values, and 

social values. Community’s efforts to use Kalibukbuk Buddhist temple are improving human 

resources, providing a guide for the temple, promoting Kalibukbuk Buddhist temple, and 

improving facilities and infrastructure. 

 Conclusions from the study indicate that the role and participation in the utilization of 

Kalibukbuk Buddhist temple as cultural resources at the present time has been put to good use 

but still needs to be improved. 

Keywords: Kalibukbuk Buddhist temple, Cultural Resources, Community. 

 

1. Pendahuluan 

Dalam persepktif akademik, pemanfaatan cagar budaya diarahkan pada 

peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif, karena perubahan paradigma mengenai 

cagar budaya itu sendiri. Oleh karena itu pelibatan masyarakat menjadi hal yang penting 

dilakukan dalam pemanfaatan cagar budaya. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar 

budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap 

mempertahankan kelestariannya (Undang-Undang No 11 Tahun 2010). Bentuk 

pemanfaatan cagar budaya harus sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan yang 

berlaku. Pemanfaatan cagar budaya diatur dalam undang-undang yaitu Undang-Undang 
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Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 5 tentang Cagar Budaya disebutkan 

bahwa benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, 

bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteris 50 tahun 

atau lebih. Pulau Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang kaya dengan 

warisan budaya, seperti warisan budaya khususnya tinggalan arkeologi. Tinggalan 

arkeologi merupakan sumberdaya budaya yang memiliki berbagai nilai dan makna. 

Nilai dan makna tersebut terkadang memiliki daya tarik bagi para wisatawan yang ada, 

dan pada akhirnya dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat 

(Ardika, 2004:78).   

Benda cagar budaya merupakan salah satu wujud kebudayaan yang bersifat 

material atau kebendaan yang mempunyai nilai penting bagi pembentukan kebudayaan 

Indonesia. Benda cagar budaya perlu dimanfaatkan dengan baik. Salah satu cagar 

budaya yang perlu dimanfaatkan dengan baik yaitu situs Candi Budha Kalibukbuk. 

Situs Candi Budha Kalibukbuk secara administratif termasuk dalam wilayah Desa 

Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Secara astronomis terletak 

pada koordinat 8
0
 9’ 42” Lintang Selatan dan 115

0
 01’ 54,3” Bujur Timur dengan 

ketinggian 2 m di atas permukaan laut. Arah barat dari Kota Singaraja. Situs 

Kalibukbuk berjarak sekitar 8 km. Keberadaan Situs Candi Budha Kalibukbuk di Desa 

Kalibukbuk sudah diketahui oleh masyarakat, namun pemanfaatan Candi Budha 

Kalibukbuk masih perlu ditingkatkan lagi oleh masyarakat. Kepedulian masyarakat 

terhadap pemanfaatan candi perlu ditingkatkan lagi karena kurangnya pengetahuan 

masyarakat terhadap nilai sejarah bangunan masa lalu dan bangunan candi sudah 

dikalahkan oleh objek-objek wisata yang lebih modern dan maju pada saat ini, selain itu 

adanya anggapan bahwa mengenal bangunan masa lalu adalah salah satu pemikiran 

yang kuno. Suatu bangunan bersejarah yang termasuk ke dalam benda cagar budaya 

diperlukan adanya pemanfaatan dengan baik. Dalam penelitian ini rumusan masalah 

yang dapat disampaikan yaitu: 1) Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam 

pemanfaatan Candi Budha Kalibukbuk sebagai sumber daya budaya pada masa kini di 

Desa Kalibukbuk? 2) Bagaimana upaya masyarakat dalam pemanfaatan Candi Budha 

Kalibukbuk sebagai sumber daya budaya pada masa kini di Desa Kalibukbuk? 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan Candi Budha Kalibubuk 
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sebagai sumber daya budaya pada masa kini dan menyumbangkan pemikiran ilmiah 

bagi dunia arkeologi agar masyarakat sekitar lebih mengetahui dan peduli terhadap 

Candi Budha Kalibubuk. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peran dan pastisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Candi Budha Kalibubuk sebagai 

sumber daya budaya pada masa kini di Desa Kalibukbuk dan untuk mengetahui upaya 

masyarakat dalam pemanfaatan Candi Budha Kalibukbuk sebagai sumber daya budaya 

pada masa kini di Desa Kalibukbuk. 

 

2.  Metode Penelitian 

Penelitian ini dirancang sesuai dengan disiplin ilmu arkeologi dan disajikan 

dalam bentuk deskriptif. Metode yang digunakan dalam penellitian ini adalah kualitatif. 

Metode kualitatif bermaksud untuk menjabarkan, menganalisis, serta menjelaskan 

secara rinci sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu pemanfaatan Candi Budha 

Kalibukbuk sebagai sumber daya budaya pada masa kini di Desa Kalibukbuk 

Kabupaten Buleleng. Lokasi penelitian Candi Budha Kalibukbuk  ini bertempat di Jalan 

Singaraja-Seririt, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.  

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif yang 

diperoleh peneliti melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Sumber data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Sumber data primer diperoleh dari lapangan langsung yakni dengan cara wawancara 

yang langsung dilakukan di lapangan dengan pihak pemerintah dan beberapa tokoh 

masyarakat yang mengetahui tentang pemanfaatan candi. Sumber data sekunder 

diperoleh melalui studi pustaka yang didalamnya terdapat tulisan-tulisan yang 

berhubungan dengan pemanfaatan Candi Budha Kalibukbuk. Suatu penelitian 

menggunakan instrumen atau alat-alat yang mendukung kelancaran untuk memperoleh 

data sepert ialat-alat tulis, tape recorder, kamera, daftar pertanyaan wawancara dan 

peneliti itu sendiri karena peneliti dapat merespon langsung data dan fakta yang 

ditemukan di lokasi penelitian.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 1) Observasi, 2) 

Wawancara, dan 3) Studi Kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis kualitatif. Data-data yang dianalisis selanjutnya dijabarkan dengan 

menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan dan medeskripsikan 
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secara detail data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan guna menjawab 

permasalahan yang ada dan ditemukan. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis tinggalan arkeologi 

seperti 1) tinggalan struktur dasar bangunan candi. Candi yang ditemukan di Situs 

Kalibukbuk berjumlah 3 buah, yaitu 1 candi induk dan 2 candi perwara yang terletak di 

sisi timur laut dan barat daya dari candi induk. Diameter candi induk 8 m dengan 

panjang tiap sisinya 3m. Bentuk dasar atau pondasi berbentuk persegi delapan Candi 

Induk dapat dilihat pada gambar berikut:  

 

 

Gambar 1. Candi Budha Kalibukbuk (Candi Induk) 

 

Candi Perwara ada dua yang terletak di sisi timur laut dan barat daya dari candi induk. 

Ukuran candi perwara 2,60 x 2,60 m. Candi ini berbentuk dasar atau pondasi segi empat 

dengan bahan bata Candi Perwara bagian barat dan candi perwara bagian timur dapat 

dilihat pada gambar berikut:  
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Gambar 2. Candi Perwara Sebelah Barat 

 

 

Gambar 3. Candi Perwara Sebelah Timur 

2) temuan lepas batu bata dan batu andesit. 3) relief candi. 4) stupika. 5) tablet meterai. 

6) temuan kereweng. 7) keramik dan 8) temuan logam. 

Menurut Soekanto (2009:212-213) peran adalah proses dinamis kedudukan 

(status) sedangkan partisipasi didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan 

keikutsertaan masyarakat secara sukarela. Berdasarkan hasil dari wawancara terhadap 

beberapa masyarakat lokal di Kalibukbuk, Candi Budha Kalibukbuk sudah 

dimanfaatkan dengan baik sebagaimana fungsinya. Hal ini sudah sesuai menurut 

Undang-Undang RI No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Candi Budha 

Kalibukbuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan agama, sosial, 

pengetahuan, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.  Adapun peran dan partisipasi 

masyarakat terlihat dari datangnya pengunjung dari berbagai kalangan ke Candi Budha 

Kalibukbuk. Pengunjung yang datang yaitu pengunjung dari 1) mancanegara, 2) siswa 
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siswi, 3) masyarakat. Masyarakat yang berkunjung ke Candi Budha Kalibukbuk untuk 

beberapa kepentingan seperti: 1) kepentingan religi, 2) kepentingan pendidikan, 3) 

kepentingan penelitian, 4) kepentingan wisata sejarah. 

Peran dan partisipasi masyarakat yang lainnya terhadap pemanfaatan Candi 

Budha Kalibukbuk sebagai sumber daya budaya yaitu masyarakat sudah melakukan 

sosialiasai terkait nilai-nilai budaya yang ada dalam Candi Budha Kalibukbuk. Peran 

dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Candi Budha Kalibukbuk tidak terlepas 

dari struktur organisasi pengelolaan candi. Sosialisasi budaya sangat penting dilakukan 

di zaman yang sudah maju ini, di era globalisasi yang semua sudah cepat dan maju ini 

sangat melemahkan nilai budaya bangsa, sehingga mengadakan sosialisasi mengenai 

pentingnya nilai-nilai budaya yang berdasarkan sejarah dapat membantu menumbuhkan 

kembali nilai-nilai budaya pada sebagian masyarakat yang melupakannya. Beberapa 

nilai-nilai budaya yang sudah disosialisasikan oleh masyarakat yaitu: nilai estetik, nilai 

arsitektur, nilai sejarah, nilai ilmu pengetahuan, dan nilai sosial. 

 Upaya yang akan dilakukan masyarakat untuk memanfaatkan Candi Budha 

Kalibukbuk sebagai sumber daya budaya pada masa kini meliputi 1) meningkatkan 

sumber daya manusia Meningkatkan sumberdaya manusia salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan candi. Peningkatan SDM dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu  masyarakat dapat mengikuti pelatihan cagar budaya seperti 

kegiatan workshop, seminar, pelatihan, kegiatan lapangan. Kegiatan-kegiatan itu dapat 

menumbuhkembangkan pola pikir masyarakat dalam kegiatan peningkatan mutu dan 

sumberdaya manusia di Desa Kalibukbuk dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-

pihak yang berwenang seperti BPCB, Balar, Pemda dan Dinas Kebudayaan Kabupaten 

Buleleng. 2) menyediakan pemandu candi. Pemandu sangat mendukung dalam 

perkembangan suatu candi melalui pemandu diharapkan wisatawan atau pengunjung 

dapat memperoleh informasi lengkap mengenai apa saja sejarah candi, tinggalan yang 

ditemukan di candi serta fungsi candi. Adanya pemandu pada sebuah situs bersejarah 

sangat penting untuk kelancaran berkomunikasi dengan para pengunjung candi, 

hendaknya pemandu yang dipekerjakan di Situs Candi Budha Kalibukbuk mengerti dan 

paham betul semua mengenai candi Budha Kalibukbuk, selain itu diperlukan kelancaran 

berbahasa Inggris pada pemandu untuk kelancaran berkomunikasi dalam menjelaskan 

kepada tamu asing. 3) promosi tentang Candi Budha Kalibukbuk. Promosi ini dapat 
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dilakukan dengan cara memasang poster, pamflet, iklan, dan mensosialisasikan tentang 

ikon-ikon budaya yang ada di Desa Kalibukbuk tersebut. Menambah ikon-ikon budaya 

pada beberapa objek atau daerah pariwisata seperti poster situs dan lukisan budaya 

sehingga setiap ada orang-orang yang datang ke daerah pariwisata bisa telihat bahwa di 

daerah Kalibukbuk ada sebuah tinggalan bersejarah yang berupa candi. Wisatawan 

mancanegara akan lebih tertarik untuk megunjungi candi ini, sehingga pengetahuan 

masyarakat lokal maupun mancanegara semakin luas mengenai keberadaan Candi 

Budha Kalibukbuk. 4) peningkatan sarana dan prasarana candi. Kegiatan yang harus 

dilakukan dalam peningkatan sarana dan prasarana salah satunya adalah penyediaan 

tempat parkir, menyediakan toilet sehingga ketika ada masyarakat atau tamu yang 

berkunjung tidak lagi kebingungan dalam hal buang air kecil dan air besar.  

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan hasil pembahasan di 

depan, dapat disimpulkan bahwa peran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan 

Candi Budha Kalibukbuk sebagai sumber daya budaya pada masa kini di desa 

Kalibukbuk sudah dimanfaatkan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan lagi. 

Peran dan partisipasi yang telah dilakukan masyarakat yaitu (1)pengunjung yang datang 

ke Candi Budha Kalibukbuk, (2) melakukan sosialiasai terkait nilai-nilai budaya yang 

ada dalam Candi Budha Kalibukbuk. Pengunjung yang datang yaitu pengunjung dari 

mancanegara. Pengunjung macanegara yang datang bertujuan untuk mengetahui 

tinggalan-tinggalan sejarah candi. Pengunjung lain yang datang ke Candi Budha 

Kalibukbuk yaitu siswa-siswi di Buleleng. Siswa-siswi yang berkunjung bertujuan 

untuk mempelajari nilai sejarah yang ada dalam Candi Budha Kalibukbuk selain itu 

pengunjung dari masyarakat lokal juga berkunjung ke candi ini bertujuan untuk 

melakukan persembahyangan.Masyarakat berkunjung ke Candi Budha Kalibukbuk 

untuk beberapa kepentingan lainnya seperti: 1) kepentingan keagamaan, 2) kepentingan 

pendidikan, 3) kepentingan penelitian dan 4) kepentingan wisata sejarah/arkeologi. 

Peran dan partisipasi masyarakat yang lainnya yaitu telah melakukan sosialisasi budaya. 

Sosialisasi budaya sangat penting dilakukan di zaman globalisasi. Melakukan sosialisasi 

budayadapat memberikan informasi mengenai pentingnya nilai-nilai budaya seperti nilai 

estetik, nilai arsitektur, nilai sejarah, niali ilmu pengetahuan dan nilai sosial. Upaya 
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yang dapat dilakukan masyarakat dalam pemanfaatan Candi Budha Kalibukbuk sebagai 

sumber daya budaya pada masa kini yaitu (1) meningkatkan sumber daya manusia, 2) 

menyediakan pemandu candi, 3) promosi tentang Candi Budha Kalibukbuk, dan 4) 

meningkatkan sarana dan prasarana. Meningkatkan sumber daya manusia yaitu dengan 

masyarakat mengikuti pelatihan cagar budaya seperti kegiatan workshop, seminar, 

pelatihan, kegiatan lapangan dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang 

berwenang seperti BPCB, Balar, Pemda dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. 

Menyediakan pemandu candi demi kelancaran berkomunikasi dengan para pengunjung 

candi sehingga pengunjung dapat memperoleh informasi lengkap mengenai apa saja 

sejarah candi, tinggalan yang ditemukan di candi serta fungsi candi.  Promosi tentang 

Candi Budha Kalibukbuk memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa di desa 

Kalibukbuk terdapat situs bersejarah. Meningkatkan sarana dan prasarana guna 

memenuhi kebutuhan pengunjung seperti tempat parkir dan toilet. 
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