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Abstrak: Candi Singosari atau Candi Singhasari merupakan bangunan cagar 
budaya yang ditetapkan pemerintah dengan nomor INV. 274/MLG/1996 dan 
dimiliki langsung dengan negara dengan pengelolaan di bawah Balai Pelestarian 
Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur. Cagar Budaya dalam bentuk candi tidak hanya 
sebagai monumen peringatan telah terjadi suatu hal istimewa yang telah terjadi di 
masa lalu, namun perlu adanya bentuk informasi yang disediakan oleh pengelola 
cagar budaya agar masyarakat awam mengetahuinya secara lebih detail. Bentuk 
informasi yang dapat dipergunakan untuk Candi Singosari adalah papan 
informasi yang termuat informasi sejarah candi yang dapat diakses masyarakat 
umum yang berimbas langsung pada kelestarian cagar budaya Candi Singosari. 
 
Kata kunci: Cagar Budaya, Candi Singosari, Papan Informasi 
 
Abstract: Singosari Temple or Singhasari Temple is a cultural preservation 
building determined by the government with the INV number. 274 / MLG / 1996 
and is directly owned by the state under the management of the East Java Cultural 
Heritage Conservation Center (BPCB). Cultural Heritage in the form of a temple is 
not only a memorial monument that has happened a special thing that has 
happened in the past, but it is necessary to have the form of information provided 
by the manager of cultural heritage so that ordinary people know in more detail. 
The form of information that can be used for Singosari Temple is an information 
board that contains information on the history of the temple that can be accessed 
by the general public which directly impacts the preservation of the Singosari 
Temple cultural preservation. 
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PENDAHULUAN 
Papan informasi merupakan salah satu media komunikasi yang ditujukan 
kepada orang lain guna memberikan informasi terkait. Selain itu, papan 
informasi juga berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi dari suatu 
hasil kegiatan seseorang. Papan informasi juga dapat menjadi salah satu media 
agar informasi mengenai Candi Singosari dapat diketahui oleh orang banyak. 
Cagar budaya sendiri sudah diatur keberadaannya beserta fungsinya menurut 
Undang Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Disebutkan, cagar 
budaya memiliki kriteria jika sudah berusia selama lebih dari 50 tahun, memiliki 
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dampak khusus terhadap sejarah serta memiliki nilai penting bagi kepribadian 
bangsa. Masih di dalam Undang Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya, karena nilai pentingnya tersebut maka perlu dan patut untuk 
dilestarikan keberadaannya.  

Pemerintah melalui badan atau instansi terkait juga berperan secara 
langsung terhadap cagar budaya yang ada, hal tersebut tertuang pada pasal 32 
ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan 
bunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban 
dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 
mengembangkan nilai-nilai budayanya”. 

Kita sebagai masyarakat harus tetap menjaga dan melestarikannya agar 
nilai keindahannya tidak berubah atau hilang. Candi Singosari yang berada di 
Malang, Jawa Timur meski dari segi keindahan sudah bagus untuk dipandang 
namun, terdapat kekurangan yang mengurangi nilai sejarah dari Candi Singosari 
seperti tidak adanya papan informasi tentang sejarah candi sehingga masyarakat 
lebih mengenal cerita legenda daripada fakta historis pembangunan candi 
tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya papan informasi agar masyarakat 
mengetahui informasi yaan ada di dalam Candi Singosari.  

 
METODE 

 
Informasi yang termuat dalam papan informasi di Candi Singosari terlebih 
dahulu melalui tahap validasi yang dilakukan oleh dua pihak yang berbeda 
namun berkapasitas di dalam bidangnya. Informasi dalam papan informasi 
diperuntukkan untuk masyarakat secara umum, maka informasi yang 
dicantumkan dibuat dengan ringkas namun tetap informatif dengan tujuan agar 
masyarakat yang membacanya merasa tertarik dengan Candi Singosari lebih 
dalam. 

Validasi konten dilaksanakan dalam waktu kurang lebih satu bulan yang 
dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah Praksis Sosial, bapak Moch. 
Nurfahrul Lukmanul Khakim hingga terumuskan konten yang sesuai dengan 
Candi Singosari. Hasil rumusan tersebut selanjutnya kembali diajukan kepada 
pihak terkait dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur untuk 
dilakukan perbaikan (revisi) terkait dengan konten yang akan termuat dalam 
papan informasi Candi Singosari nantinya. 

 Pelaksanaan pemasangan papan informasi di Candi Singosari sudah 
mendapatkan persetujuan langsung dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) 
Jawa Timur dengan terbitnya Surat Izin Pemanfaatan Cagar Budaya Nomor : 
0515/E20.2/PG/2019. Pelaksanaan kegiatan di lapangan berlangsung selama satu 
hari dengan kegiatan pemasangan papan informasi, konsultasi dengan juru jaga 
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Candi Singosari dan menanyakan testimoni dengan pengunjung candi terkait 
kegiatan pemasangan papan infomarsi untuk diketahui manfaat yang mereka 
rasakan setelah adanya papan informasi yang terpasang. 

 Metode yang dilaksanakan di lapangan berupa tindakan langsung 
dengan kegiatan pemasangan sepasang spanduk untuk ditempelkan di papan 
informasi Candi Singosari. Sebagai catatan, papan informasi yang tersedia di 
lapangan tidak memuat informasi apapun mengenai candi dan hanya dibiarkan 
kosong begitu saja. Selama kegiatan pengabdian berlangsung, petugas Candi 
Singosari berjumlah satu orang menawarkan diri untuk membantu selama 
kegiatan pengabdian dengan sukarela.  
 

HASIL & PEMBAHASAN 
 
Candi secara etimologis berasal dari kata Candikagra yang berarti sebagai 
candika sebuah sebutan untuk Dewi Durga atau Dewi Maut. Candi pada 
umumnya memiliki berbagai fungsi, cansi dapat berfungsi sebagai tempat 
beribadah, pusat pengajaran agama, tempat menyimpan abu jenazah para raja, 
petirtaan (pemandian) dan juga pendharmaan yang khususnya ditujukan untuk 
kalangan para raja terkemuka (Lalu, 2015: 1-2). Fungsi candi berkaitan erat 
dengan kegiatan agama, utamanya untuk agama Hindu dan Buddha. Sejarah 
pembangunan candi sendiri juga selalu berhubungan erat dengan sejarah 
kerajaan-kerajaan yang beraliran Hindu-Buddha. Candi ini memiliki struktunya 
tersendiri yang pada umumnya terdiri atas tiga bagian yang disebut sebagai 
triloka yaitu, kaki candi, badan candi dan atap candi. Kaki candi (bhurloka) 
melambangkan alam bawah atau alam dunia manusia yang dikuasai oleh hal-
hal duniawi, badan candi (bhuahloka) melambangkan apa yang disebut sebagai 
alam antara atau alam dunia manusia yang tidak lagi terikat dengan hal-hal 
duniawi, dan atap candi (shuahloka) melambangkan alam atas atau dunia para 
dewa (Lalu, 2015: 20). Pada masa kejayaan suatu kerajaan akan membangun 
sebuah candi sebagai rasa syukur. Di pulau Jawa dinyatakan sebagai pusat 
terbesar penemuan bangunan candi. Di Jawa Timur sendiri kurang lebih  
terdapat 100 bangunan candi. Beberapa candi yang terdapat di Jawa Timur 
adalah Candi Singasari, Candi Kidal, Candi Jago, Candi Jawi, dan Candi Badut 
(Lalu, 2015: 1-2). 

Candi Singasari dibangun sebagai wujud rasa syukur masa kejayaan 
kerajaan Singasari pada masa pemerintahan raja Kertanegara. Bangunan candi 
ini terletak di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa 
Timur. Candi Singosari ditemukaan pada tahun 1803 masih berupa tumpukan 
batu dan dipugar oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda pada    tahun 1934-1937 
(http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-jawa_timur-candi_singasari, 
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diambil 6 Februari 2019). Dalam Kitab Nagarakertagama bagian Pupuh 37:7 dan 
38:3, juga dalam prasasti Gajah Mada yang bertahun 1351 M Candi Singosari 
disebutkan sebagai tempat pendharmaan dari Raja Kartanegara. Untuk lebih 
tepatnya kapan Candi Singosari didirikan masih belum dapat diketahui secara 
pasti, namum perkiraan dari para ahli purbakala candi ini dibangun sekitar 1300 
M. Candi Singosari dibangun sebagai persembahan untuk menghormati Raja 
Kertanegara dari Singosari. Raja Kertanegara dicandikan di Candi Singasari 
dengan tiga arca perwujudan atau disebut sebagai trikaya, nirmanakaya 
dilambangkan dengan Siwa-Buddha dalam bentuk Bhairawa, sambhogakaya 
dilambangkan dengan Ardhanari, dan dharmmakaya dilambangkan dengan Jina 
dalam bentuk Aksobnya (Posponegoro, 1993:443-445). Terdapat dua candi yang 
dibangun sebagai tempat pendharmaan Raja Kertanegara yaitu, Candi Singosari 
dan Candi Jawi yang terletak tidak terlalu berjauhan satu sama lain dan masih di 
daerah cangkupan Kabupaten Malang. 

Penyebutan nama untuk candi peninggalan kerajaan Singasari inisangat 
banyak, berikut adalah beberapa nama yang diberikan adalah Candi Menara 
karena bentuknya yang tegap seperti menara, kedua Candi Cella yang diberikan 
oleh Willem Frederick Stutterheim ahli arkeologi Belanda yang turut 
berpartisipasi dalam penelitian tentang peninggalan Hindu di Indonesia. Ketiga, 
Candi Cungkup diberikan oleh W. Van Schmid, yang keempat adalah Candi 
Renggo yang diberikan oleh penduduk setempat karena candi ini bertempat di 
Desa Candirenggo (Yulianingsih, 2010: 25). Terakhir, karena letaknya yang 
berada di Kecamatan Singosari maka nama Singosari ikut disematkan 
berdasarkan wilayah keberadaannya (Lalu, 2015: 23-24). Dalam Kitab Pararaton 
juga disebutkan bahwa Raja Kartanegara didharmakan di Tumapel dengan 
nama bangunannya adalah Purwapatapan. Berdasarkan keterangan tersebut 
sampai saat ini belum ada keterangan yang pasti apakah Purwapatapan adalah 
tempat yang sama dengan Candi Singosari. 

Bangunan Candi Singosari terletak di sebuah kompleks yang luasnya 
sekitar 8 hektar (200 x 400 meter). Bangunan Candi Singosari seluruhnya terbuat 
dari batu andesit dengan menghadap ke arah barat. Di dalam kompleks juga 
terdapat sisa fondasi bangunan, runtuhan dari Candi Papak dan Candi Ringgit, 
juga arca batu yang dengan keadaan rusak atau belum selesai dibuat yang 
diletakkan di sekitaran candi namun masih berada dalam satu kompleks. Candi 
Papak dan Candi Ringgit terletak sekitar 300 meter ke arah barat daya Candi 
Singosari. Di sebelah barat laut sebelah kiri dan kanan jalan masuk terdapat 
sepasang arca Dwarapala yang tingginya sekitar 3,7 meter dengan lingkar tubuh 
arca terbesar mencapai sekitar 3,8 meter. Letak dua arca tersebut terpisah sekitar 
20 meter, yang saat ini terpisah oleh jalan raya. 
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(http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/845_1260-05fSingosari1, diambil pada 
5 Februari 2019). 

Bangunan candi terletak di tengah halaman dengan tubuh utama candi 
berdiri di atas kaki candi setinggi 1,5 meter tanpa hiasan ataupun relief. Tangga 
naik candi juga tidak terdapat hiasan makara. Pintu masuk ke ruangan di tengah 
tubuh candi menghadap ke selatan, terletak pada sisi depan bilik penampil (bilik 
kecil yang menjorok ke depan). Pintu masuk juga tidak berhiaskan pahatan atau 
relief. Diatas ambang pintu terdapat pahatan kepala Kala yang sangat sederhana 
dan sedikit rusak. Di sebelah kiri dan kanan bilik pintu, agak ke belakang 
terdapat sebuah relung sebagai tempat arca. Relung tempat arca juga tanpa 
ukiran, relung serupa juga terdapat di ketiga sisi lain dari tubuh Candi Singosari. 
Di dalam ruangan tubuh candi juga terdapat sebuah Yoni yang saat ini dalam 
keadaan rusak di bagian atasnya, bagian kaki Yoni sangat sederhana dan juga 
tidak terdapat sebuah bentuk pahatan apapun 
(http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-jawa_timur-candi_singasari , 
diambil pada 6 Februari 2019). 

Secara fisik, sepintas bangunan candi ini terlihat bertingkat dua, karena 
bagian bawah atap candi berbentuk persegi menyerupai bilik kecil dengan 
relung di masing-masing sisi digunakan sebagai tempat menyimpan arca, 
namun saat ini relung itu sudah kosong. Setiap bagian atas dari ambang pintu 
relung terdapat hiasan kepala Kala dengan pahatan, namun kali ini pahatan 
kepala Kala lebih rumit dibandingkan dengan hiasan Kala yang ada di atas 
ambang pintu masuk dan relung di tubuh candi. Puncak dari candi berbentuk 
meru bersusun, makin ke atas bentuknya makin mengecil dan sebagian atap 
terlihat sudah runtuh (http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-
jawa_timur-candi_singasari , diambil pada 6 Februari 2019).  

Jika diamati, hiasan pada sekeliling tubuh candi tidak sepenuhnya kosong. 
Namun masih terdapat pahatan dan relief, yang terlihat sangat sederhana dan 
menunjukkan bahwa pembangunan Candi Singosari sebenarnya belum 
terselesaikan dan ditinggalkan begitu saja (Lalu, 2015: 2). Tempat dimana Candi 
Singosari didirikan ini dahulunya adalah bagian kompleks percandian yang 
difungsikan untuk upacara keagamaan Tantrayana oleh Raja Kartanegara 
beserta para Brahmana, dan pada saat itulah Jayakatwang dengan pasukannya 
melancarkan serangannya secara mendadak tanpa sepengetahuan Kertanegara. 
Jayakatwang melakukan serangan terhadap kerajaan Singasari karena ingin 
membalas dendam atas kekalahan kerajaan Kadiri oleh Sri Rajasa buyut dari raja 
Kertanegara. Dalam Kitab Pararaton menyebutkan bahwa Arya Wiraraja, 
seorang adipati Sungenep membantu Jayakatwang dengan memberi tahu kapan 
waktu yang tepat untuk menyerang Singosari. Raja Kertanegara beserta 
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pengikutnya gugur bersama-sama. Pada tahun 1292 M Jayakatwang menguasai 
seluruh Kerajaan Singosari (Posponegoro dan Notosusanto, 1993: 443).  

Survey Terhadap Keadaan Candi Singosari dimaksudkan pada kunjungan 
langsung ke Candi Singosari sekaligus untuk mengetahui tata prosedur untuk 
melaksanakan kegiatan di Candi Singosari. Kunjungan langsung dilaksanakan 
selama satu hari dengan menghimpun informasi dari satpam dan juru jaga Candi 
Singosari mengenai pemasangan papan informasi. 

Kunjungan dilaksanakan pada bulan Februari 2019 dengan kesimpulan 
sebagai berikut 

a. Papan informasi yang ada di area Candi Singosari tidak termuat informasi 
mengenai sejarah Candi Singosari. 

b. Pengunjung yang mengunjungi Candi Singosari merasa perlu adanya 
media informasi mengenai Candi Singosari. 

c. Pihak terkait yang berhubungan langsung dengan Candi Singosari bersedia 
membantu dan memfasilitasi mengenai kegiatan pemasangan media 
informasi Candi Singosari. 

 
Sumber : Koleksi pribadi penulis 

Gambar 1. Keadaan Papan Informasi di Candi Singosari 
 

Pelaksanaan Kegiatan 
Pelaksanaan pengabdian yang kami lakukan di Candi Singosari melalui 

beberapa tahapan, dimana tahap pertama adalah konfirmasi persetujuan tentang 
lokasi pengandian kepada dosen pengampu matakuliah Praksis Sosial bapak 
Moch. Nurfahrul Lukmanul Khakim, S.Pd, M.Pd dengan mengumpulkan 
proposal yang berisi rencana kegiatan kami selama di lokasi. Pada tahap kedua 
setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pengampu matakuliah Praksis 
Sosial, kami melakukan survei ke lokasi pengabdian untuk melihat dengan 
langsung bagaimana situasi dan kondisi di lokasi sehingga kami dapat 
memutuskan apa yang akan kami lakukan setelahnya. 

Pada tahapan yang terakhir adalah tahap evaluasi dan testimoni, dimana 
pada tahap ini kami meminta pendapat dari beberapa pengunjung mengenai 
hasil dari pengabdian yang telah kami lakukan. Testimoni dilakukan dengan 
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proses wawancara kepada pengunjung yang datang ke Candi Singosari dan juga 
kepada juru jaga atau juru pelihara Candi Singosari. Tahapan yang kami lakukan 
selama di Candi Singosari secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut 

a. Konsultasi sekaligus persetujuan dari dosen pengampu matakuliah 
Praksis Sosial; 

b. Kunjungan langsung (survey) ke lokasi Candi Singosari; 
c. Penyusunan isi konten informasi; 
d. Persiapan pelaksanaan dan konsultasi mengenai isi konten dari papan 

informasi dengan pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa 
Timur yang sebelumnya telah melalui tahap validasi konten informasi 
melalui dosen pengampu matakuliah Praksis Sosial; 

e. Pelaksanaan kegiatan di lapangan; 
f. Evaluasi dan testimoni; dan 
g. Pembuatan video dokumentasi 

Berdasarkan hasil survey tersebut, kami diharuskan untuk berkirim surat 
yang ditujukan kepada Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur 
melalui surat elektronik (e-mail) sebelum tanggal pelaksanaan. Petugas yang ada 
di lapangan juga turut membantu kami dengan saran-saran yang sebaiknya kami 
lakukan untuk melakukan pengabdian di lapangan. 

Perjalanan ke Candi Singosari akan ditempuh menggunakan transportasi 
mobil yang dipesan terlebih dahulu melalui aplikasi dengan titik keberangkatan 
dan tujuan pulang dari Universitas Negeri Malang. Lokasi Candi Singosari 
terletak berdekatan dengan jalan utama dari dan menuju Surabaya dan Malang, 
sehingga mudah bagi siapapun yang mengunjunginya. Berikut profil lokasi atau 
keberadaan dari Candi Singosari 
a. Nama tempat pengabdian : Candi Singosari 
b. Kategori cagar budaya  : Situs (INV. 274/MLG/1996) 
c. Alamat      : Jl. Kertanegara No.148, Candirenggo,  

 Singosari, Malang,  Jawa Timur 65153 
d. Koordinat     : 7°53'15.1"BS 112°39'49.9"BT 
e. Kontak      : purbakala.jatim@yahoo.com 
f. Penanggung jawab   : Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jatim 
g. Jam buka     : 07.00 – 17.00 
h. Biaya masuk     : Tidak ada biaya  
i. Fasilitas      : Tempat parkir, Toilet 

Spanduk yang akan digunakan berisi informasi historis secara singkat dari 
Candi Singosari menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris yang juga termuat 
di dalam brosur yang akan dibagikan kepada petugas Candi Singosari agar 
dapat dibagikan kepada para pengunjung candi. Baik informasi yang ada di 
banner maupun brosur akan termuat sebuah kode batang QR yang akan 



Moch. Nurfahrul, dkk. Sosialisasi dan  Pembudayaan Pelestarian..... 39 

 

diarahkan kepada sebuah website dalam bentuk blog yang beralamat di 
http://praksissejarah.blogspot.com agar pengunjung lebih mengetahui seluk beluk 
dari Candi Singosari. 

Salah satu pengunjung merasa senang dengan adanya informasi di Candi 
Singosari yang sebelumnya kosong tanpa informasi apapun, pengunjung 
tersebut juga menyampaikan saran agar kedepannya dapat terus melakukan 
kegiatan sejenis. 

 
Gambar 2. Bersama Juru Pelihara Candi Singosari 

 

 
Sumber : Koleksi pribadi penulis  

Gambar 3. Hasil Pemasangan Papan Informasi di Cansi Singosari 
 

SIMPULAN 
 

Kegiatan ini telah mendapat respon sangat positif baik dari pengunjung maupun 
pengelola Candi Singosari. Pengunjung yang datang ke Candi Singosari 
umumnya menuju ke papan informasi terlebih dahulu baru setelahnya ke 
bangunan fisik dari candi, para pengunjung juga terlihat mengabadikan 
informasi perihal candi dan merasa senang jika info yang termuat di papan 
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informasi dapat dibaca lebih lanjut di internet melaui blog yang sudah kami 
persiapkan sebelumnya.Pengelola Candi mengungkapkan mengapresiasi 
kegiatan kami begitu pula dengan pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) 
Jawa Timur yang memfasilitasi kami. Kami merasa kegiatan yang kami lakukan 
berjalan dengan sesuai harapan dan dapat memberikan manfaat terhadap 
pengunjung Candi Singosari yang sekaligus terhadap betapa pentingnya untuk 
menjaga cagar budaya agar tetap selalu ada. 
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