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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan
Rasul-Nya

serta

jangan

sementara kalian tahu.1
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Al-Anfal (8) : 27
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amanah-amanah

kalian,

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah
Hamba ucapkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNYA,
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.
Kupersembahkan skripsi ini kepada
Ayah Kandung tercinta Sonol (Alm) dan Bapak angkatku Drs. Idham Kholid
S.Ag M.Pdi dan ibunda tercinta Siti Rogaya yang selalu rela berkorban lahir dan
bathin yang tercurah dalam tetesan keringat tampa mengenal lelah serta untaian
doa-doa yang selalu membimbing dan mengasuh dalam segala ketabahan dan
kelembutan.
Dan tak luput pula kepada keluargaku kakak ku Sopyan dan Siti Rohani dan
rekan-rekanku semuanya yang telah membantu memberi motivasi dalam meraih
kesuksesahan.
Kepada dosen pembimbing Bapak Drs. Baharuddin Ahmad, M HI dan Bapak
Juharmen, S.HI, M.Si terimakasih banyak atas bimbingannya dalam memberikan
pemikiran-pemikiran serta ide-ide dalam rangkan proses penyelesaian skripsi ini.
Kepada bapak ibu dosen semuanya terutama kepada
Ayah Dr. Masiyan M Syam, M.Ag dan kando Drs. Ali Musa Lubis, M.Ag
terimakasih atas jerih payahmu yang telah membimbing dan mendidik saya
selama kuliah.
Semoga amal dan ibadah dibalas oleh yang maha kuasa, serta dipermudahkan
rizki, disehatkan jasmani dan rohani unuk mencapai kebahagiaan dunia maupu
akhirat. Aamiin

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah
melimpahkan

rahmat,

taufik

serta

hidayahnya

sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan skripsi ini tapat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis
haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mencurahkan hidupnya untuk
menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmad bagi umat islam.
Selanjutnya penyusun skripsi ini merupakan kewajiban bagi mahasiswa
untuk melengkapi syarat-syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
(S.1) pada Fakultas Syari’ah, jurusan ilmu pemerintahan pada Universita Islam
Negeri Sultan Sthaha Saifuddin Jambi.
Skripsi yang berjudul : Peran Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten
Muaro Jambi dalam upaya pengembangan objek wisata Candi Muaro Jambi, ini
merupakan wujud rasa kepedulian penulis terhadap perkembangan khususnya
Candi Muaro Jambi dan pada umunya di Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan
masukan-masukan maupun arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama
dari Dosen Pembimbing. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis merasa
bersyukur kehadirat Allah SWT dan mengucapkan terimakasih yang tulus kepada
yang terhormat:
1. Bapak Prof. Dr. H. Suadi Asy’ari, MA., Ph.D Rektor UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., MH. Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th, I, MA., M.IR.,Ph.D wakil Dekan bidang akademik.
Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH wakil Dekan bidang administrasi umum dan
keuangan. Dan Bapak Dr. H. Ishaq, SH.,M.Hum wakil Dekan bidang
kemahasiswaan dan kerja sama dilingkungan fakultas syari’an UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
vii

4. Dr. Irmawati Sagala, S.IP, M.Si selaku ketua jurusan ilmu pemerintahan dan
Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum selaku sekretaris jurusan ilmu
pemerintahan fakultas syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Drs. Baharuddin Ahmad, M.HI selalu dosen pembimbing I dan Bapak
Juharmen, S.HI, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan
waktu dan mencurahkan pemikirannya demi mengarahkan penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah
memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu karyawan/ti dilingkungan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
8. Bapak Ibu pimpinan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi beserta stafnya.

Akhirnya, semoga Allah SWT, berkenan membalas segala kebaikan dan
amal semua pihak yang telah membantu, semoga skripsi ini bermanfaat bagi
pengembangan ilmu.

Jambi,

Februari 2020

Penulis

AIDUL ADHAN
SIP.162225

viii

ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan peran Dinas Budaya dan Pariwisata
Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya pengembangan objek wisata Candi Muaro
Jambi, dan kendala dalam pengembangan tersebut begitupun juga dampak
pengembangan tersebut terhadap masyarakat sekitar. Skripsi ini menggunakan
metode kualitatif deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris
terkait pengumpulan

data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan memperoleh hasil dan kesimpulan sebagai
berikut: pertama, peran dinas pariwisata dalam pengembangan Candi Muaro
Jambi sangatlah penting dan dalam pengembangan tersebut melibatkan
masyarakat akan tetapi belum maksimal.

Dinas Pariwisata

melakukan

pengembangan tersebut dengan cara membangun sarana dan prasarana,
mengadakan pestival setiap tahunnya dan mempromosikan Candi ke luar daerah.
Kedua, dampak pengembangan Candi tersebut terhadapat masyarakat sangatlah
baik atau berdampak positif. Karena dengan adanya pengembangan Candi
tersebut pendapatan masyarakat sekitar Candi Muaro Jambi bertambah, ekonomi
keluarga terbantu. dengan adanya pengembangan Candi tersebut maka terciptanya
lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar Komplek Candi Muaro Jambi.
Sedangkan dampak negatifnya menimbulkan komflik antara pedagang dengan
Dinas Pariwisata dan juga menimbulkan komflik antar pedagang. Dan yang
ketiga, kendala Dinas Budaya dan Pariwisata dalam pengembangan Candi
tersebut minimnya dana untuk mepromosikan keluar Daerah dan keluar Negeri,
dan juga kurangnya sumber daya manusia yang membuat lambatnya
pengembangan Candi Muaro Jambi tersebut. Agar Candi Muaro Jambi dapat
berkembang dengan baik dan dapat meningkatkan wisatawan maka dinas
pariwisata harus melakukan promosi, menambah objek dan fasilitas wisata dan
menyediakan souvenir khas Muaro Jambi .

Kata kunci : Peran Pemerintah, Dampak, Kendala dan solusi.

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...............................................................................................i
PERNYATAAN KEASLIAN................................................................................ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.......................................................................iii
MOTTO.................................................................................................................iv
PERSEMBAHAN...................................................................................................v
KATA PENGANTAR...........................................................................................vi
ABSTRAK...........................................................................................................viii
DAFTAR ISI..........................................................................................................ix
DAFTAR SINGKATAN.......................................................................................xi
DAFTAR TABEL................................................................................................xii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..........................................................................1
B. Rumusan Masalah....................................................................................7
C. Batasan Masalah......................................................................................7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian............................................................9
E. Tinjauan Pustaka.....................................................................................9
F. Kerangka Teori......................................................................................12
BAB II : METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian...........................................................................23
B. Jenis Dan Sumber Data.........................................................................23
C. Subjek Penelitian...................................................................................26
x

D. Unit Analisis..........................................................................................26
E. Teknik Pengumpulan Data....................................................................27
F. Analisis..................................................................................................29
G. Sistematika Penulisan............................................................................30
H. Jadwal Penelitian...................................................................................32
BAB III : DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUARO
JAMBI
A. Profil......................................................................................................33
B. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Muaro Jambi........................................................................39
BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Peran Dinas Budaya Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek
Wisata Candi Muaro Jambi...................................................................48
B. Dampak Pengembangan Candi Terhadap Masyarakat.........................57
C. Kendala Dan Solusi Pengembangan Objek Wisata Candi Muaro
Jambi.....................................................................................................68
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan............................................................................................77
B. Saran......................................................................................................78
C. Kata Penutup.........................................................................................79
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE
xi

DAFTAR SINGKATAN

PERDA

: Peraturan Daerah

UU

: Undang-Undang

KEC

: Kecamatan

KAB

: Kabupaten

SDM

: Sumber Daya Manusia

RPJP

: Rencana Pembangunan Jangka Panjang

PAD

: Pendapatan Asli Daerah

NKRI

: Negara Kesatuan Republik Indonesia

ASN

: Aparatur Sipil Negara

JL

: Jalan

KM

: Kilo Meter

OPD

: Organisasi Prangkat Daerah

DPRD

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

APBD

: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

xii

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Jumlah pengunjung Candi Muaro Jambi
2. Tabel 2. Jadwal Penelitian
3. Tabel 3. Struktur Organisasi Dinas Budaya Dan Pariwisata
4. Tabel 4. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
5. Tabel 5. Jumlah Sarana Dan Prasarana
6. Tabel 6. Objek wisata kabupaten Muaro Jambi
7. Tabel 7. Jenis Objek Wisata
8. Tabel 8. Jumlah pedagang dikomplek Candi Muaro Jambi
9. Tabel 10. Data Informan

xiii

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kata wisata menurut bahasa, mengandung arti yang beragam. Akan tetapi
dalam istilah yang dikenal sekarang lebih dikhususkan pada sebagian makna,
yaitu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang di lakukan
dengan suka rela serta bersipat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik
wisata.2 Daya tarik wisata meliputi segala sesuatu yang memiliki keunikan,
keindahan, dan nilai yang merupakan keanekaragaman kekayaan alam budaya dan
hasil buatan manusia.
Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
dalam Pasal 3 dan 4 pariwisata berpungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani,
dan intelektual setiap wisatawan yang datang dengan rekreasi dan perjalanan serta
meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
kepariwisataan bertujuan untuk :3
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
c. Menghapus kemiskinan
d. Mengatasi pengangguran
e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
f. Memajukan kebudayaan

2
3

Ramaini, Gegorafi Pariwisata, ( Jakarta: PT. Gramedia, 1992 ), hlm. 1
Undang-Undang kepariwisataan, (Bandung: Fakusindo Mandiri, 2010), hlm. 5
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g. Mengangkat citra bangsa
h. Memupuk rasa cinta tanah air
i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
j. Mempererat persahabatan antar bangsa
Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka menjadi sangat jelas bahwa
pembangunan pariwisata terutama yang ditujukan untuk masyarakat menciptakan
lapangan pekerjaan, mampu bersaing di era perubahan serta mampu memelihara
nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya lokal untuk setiap Daerah. Oleh sebab itu,
menjadi hal yang mutlak agar dilakukannya pengembangan ataupun pemeliharaan
terhadap berbagai potensi di Daerah-daerah. Mengingat Otonomi Daerah juga
menekankan perlunya kebijakan masing-masing daerah berdasarkan nilai-nilai
kearipan lokalnya, termasuk kebijakan yang terkait kepariwisataan yang di
harapkan akan berdampak kepada kemajuan pariwisata nasional secara umum.
Apabila potensi-potensi wisata tersebut dikembangkan secara baik dan
berkesinambungan, maka akan memajukan wisata Nasional, yang akan
menjadikan Indonesia Negara yang kaya akan pariwisata sehingga tidak hanya
menggantungkan pada Bali saja. Potensi-potensi di Daerah tersebut bisa berupa
potensi sumber daya alam maupun potensi nilai-nilai budaya yang didukung oleh
sumber daya manusia yang cakap dan memadai.Provinsi Jambi merupakan
provinsi yang juga banyak terdapat objek wisatanya yang beraneka ragam, baik

3

wisata budaya maupun wisata alam. Provinsi Jambi terbagi menjadi beberapa
Kabupaten.4
Masing-masing kabupaten tersebut memiliki kekayaan wisata yang
sayang jika tidak menjadi pusat perhatian dan kunjungan wisatawan baik wisata
domestik maupun wisatawan manca negara. Keistimewaan dan daya tarik dari
suatu objek wisata atau tempat wisata bisa di lihat dari jumlah kunjungan
wisatawan baik domestik maupun wisatawan asing setiap tahunnya, dan tidak
hanya daya tarik yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan, pasilitas yang
tersedia maupun keramahan penuduk sekitar objek atau tempat wisata, selain itu
dukungan dari Pemerintah setempat.
Salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki kemenarikan
pariwisata adalah Kabupaten Muaro Jambi. Di Kabupaten Muaro Jambi banyak
terdapat objek dan daya tarik wisata serta berbagai potensi wisata yang dapat
menarik kunjungan wisatawan baik wisata alam maupun wisata budaya. Ada
beberapa objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Muaro Jambi yang dapat
menjadi pilihan bagi wisatawan selama kunjungannya di Kabupaten Muaro jambi.
Objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Muaro Jambi tersebut menawarkan
pesona dan keindahannya yang tidak kalah dengan yang ada di kabupatenkabupaten lainnya.5

4

http:www.id.m.wikipedia.org/wiki/daftar_kabupaten_dan_kota_di_jambi.co.id, Akses 7
Juni 2019
5
Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan olahraga Kabupaten Muaro Jambi. Tahun
2014-2018
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Salah satu objek wisata di Kabupaten Muaro Jambi yang perlu
dikembangkan yaitu Candi Muaro Jambi. Pentingnya pengembangan Candi
Muaro Jambi karena mempunyai dampak yang positif bagi lingkungan
masyarakat sekitar kawasan komplek Candi Muaro Jambi. Khususnya
masyarakat,

meningkatkan

wisatawan,

membangun

nilai-nilai

budaya,

melestarikan peninggalan purbakala, maupun memperkenalkan Candi Muaro
Jambi kemasyarakat luas bahkan kemanca negara.
Sektor-sektor yang berhubungan dengan pariwisata juga menjadi
perhatian dan terus di tingkatkan dari segi kualitas maupun sumber daya
manusianya. Kawasan wisata Candi Muaro Jambi juga sektor penggerak ekonomi
yang sangat potensial. Berbagai kegiatan ekonomi dapat ditemukan pada suatu
distinasi wisata. Dan tujuan dari sebuah distinasi wisata adalah untuk sektor
ekonomi guna meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan,
mensejahterakan penduduk di sekitar Candi Muaro Jambi.
Pembangunan wisata Candi Muaro Jambi merupakan program rencana
pembangunan jangka panjang (RPJP) yang tidak lepas dari upaya Pemerintah
dalam pengembangan objek wisata Candi Muaro Jambi. Dengan demikian maka
strategis pengembangan wisata Candi Muaro Jambi harus berorientasi pada upaya
melibatkan masyarakat baik dalam proses perencanaan, perorganisasian,
pelaksanaan maupun pengawasan, dan pada akhirnya dapat mewujudkan
pengembangan

wisata

Candi

Muaro

Jambi

yang

dapat

meningkatkan
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kesejahteraan masyarakat setempat dan membuka lapangan pekerjaan bagi para
penganggur.6
Sukses atau tidaknya pengembangan wisata Candi Muaro Jambi yang ada
di Kabupaten Muaro Jambi selama ini tidak terlepas dari kurangnya upaya dan
kurang tepatnya strategi kebijakan yang diterapkan. Kurangnya pengetahuan
sumber daya manusia setempat tentang pariwisata dan budaya mengakibatkan
munculnya masalah dan kendala yang mau tidak mau harus di hadapi oleh Dinas
Budaya dan Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi yang
merupakan wisata yang secara khusus yang memiliki berbagai dampak ekonomi
untuk masyarakat sekitar kawasan baik itu bagi pengelola maupun masyarakat
sekitar Komplek Candi Muaro Jambi. Akan tetapi kesadaran masyarakat dan
kurangnya pengawasan dari Pemerintah membuat Candi Muaro Jambi terlihat
tidak terawat dengan baik. Dengan demikian maka menurunya pengunjung yang
datang berkunjung ke Candi Muaro Jambi setiap tahunnya. Penurunan kunjungan
tersebut dapat dilihat dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Data pengunjung ini
dihimpun oleh pihak Dinas pariwisata Kabupaten Muaro Jambi terkait menangani
dan mengelola objek wisata Candi Muaro Jambi. Berikut data jumlah pengunjung
dari tahun 2014 sampai 2018 dalam tabel dibawah ini :

6

Sutrajad, Kiat Pengembangan Pengangguran Melalui Wirausaha, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2010), hlm. 10
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Tabel 1 : Jumlah pengunjung Candi Muaro Jambi dari tahun 2014 sampai 20187
No

Tahun

Jumlah Pengunjung

1

Januari – Desember 2014

76984

2

Januari – Desember 2015

85777

3

Januari – Desember 2016

80031

4

Januari – Desember 2017

61393

5

Januari – Desember 2018

61112

Hasil opserpasi saya dan wawancara terhadap petugas Candi Muaro
Jambi yaitu Bapak Angga mengatakan minimnya sarana dan prasana seperti
tempat sampah di Komplek Candi tersebut, sehingga tak sedikit pengunjung yang
membuang sampah secara sembarangan sehingga kawasan Candi Muaro Jambi
terlihat kotor. Tidak hanya itu saja penjual yang berjualan di sekitar komplek
Candi Muaro Jambi tersebut tidak di tata sebagaimana mestinya, sehingga jualan
dan sewaan sepeda mereka mengganggu pengunjung.8
Menurut Ibu Jamiah salah satu pedagang di Komplek Candi Muaro
Jambi tersebut mengatakan ada tercatat 850-an sepeda yang disewakan penduduk
setempat dan sebanyak 40–an pedagang makanan dan minuman juga ikut
meramaikan kawasan Candi tersebut. Sebahagian penduduk membangun kios di
7

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan olahraga Kabupaten Muaro Jambi. Tahun
2014-2018
8
Observasi dan wawancara, Bapak Angga, Pegawai Candi Muaro Jambi, 2 Maret 2019
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sepanjang jalan menuju komplek Candi tersebut, tidak hanya itu becak-becak juga
tidak mau ketinggalan mangkal di tepi jalan sehingga jalan setapak selebar 1.5
meter di dalam Komplek Candipun sering kali tidak bisa di lalui.9
Berawal dari masih kurang optimalnya pengembangan dan pengawasan
Candi Muaro Jambi, dan kurangnya sumber daya manusia yang mendukung,
maka di lihat dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik mengangkat
sebuah judul skripsi dengan judul Peran Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten
Mauro Jambi dalam upaya pengembangan objek wisata Candi Muaro Jambi.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat
dirumuskan mengenai perasalahan yang akan penulis angkat dalam skripsi ini
adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya
pengembangan objek wisata Candi Muaro Jambi.
2. Bagaimana dampak pengembangan Candi Muaro Jambi terhadap masyarakat.
3. Apa saja kendala dan solusi dalam pengembangan objek wisata Candi tersebut.
C. Batasan Masalah
Agar peneliti tidak melebar khususnya tentang peran Dinas Budaya
dalam pengembangan objek wisata Candi Muaro Jambi. Maka untuk
mempermudah penelitian menulis akan membatasi masalah. Permasalahan yang
akan dibahas dalam skripsi ini adalah Peran Dinas Budaya dan Pariwisata
9

Observasi Dan Wawancara, Ibu Jamiah, Penjual Di Komplek Candi Muaro Jambi, 2
Maret 2019
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Kabupaten Mauro Jambi dalam upaya pengembangan objek wisata Candi Muaro
Jambi.
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :
a. Ingin mengetahui peran Dinas Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi dalam
upaya pengembangan Candi Muaro Jambi.
b. Untuk mengetahui dampak pengembangan Candi Muaro ambi terhadap
masyarakat.
c. Ingin mengetahui kendala dan solusi Dinas pariwisata dalam upaya
pengembangan Candi Muaro Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
a. Memberikan sumbangan dan memperkaya keilmuan pemberdayaan masyarakat
melalui peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata dan
memberikan sumbangan pemikiran kepada akademisi dalam menggali potensi.
b. Sebagai pengetahuan untuk diri sendiri, masyarakat, maupun lembaga-lembaga
Pemerintahan yang bergerak dibidang sosial tentang pentingnya peran
Pemerintah dalam menjalankan semua yang berbasis masyarakat, sebagai
sumbangsih di dalam perpustakaan khususnya di bidang sosial yang
membutuhkan peran Pemerintah.
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c. Untuk membantu Masyarakat dan Pemerintah agar lebih menyadari pentingnya
pengembangan tempat wisata, karna berdampak baik bagi perekonomian
masyarakat sekitar dan mendorong untuk melindungi kawasan tersebut.
d. Bahan rekomendasi bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan
pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata, terutama untuk mengurangi
pengangguran yang ada di Desa Muaro Jambi.
E. Tinjauan Pustaka
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian
karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan di tulis dan
akan dikaji atara lain :
Pertama, penelitian Susi Lestari Pengembangan Desa Wisata Dalam
Upaya Pemberdayaan Masyarakat Studi Di Desa Wisata Kembang Arum Sleman.
Peneliti ini menggunakan metode kualitatif, Teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori communiti enterpries (Tajuddin Noer Effendi) yaitu
strategi yang di lakukan untuk memperdayakan masyarakat dengan memanfaatkan
potensi yang di miliki. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan
pariwisata akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan sektor
lainnya.
Peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan yang di lakukan di Desa
Wisata Kembang Arum ini karena adanya peran masyarakat yang aktif, baik itu
dari segi perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemeliharaan Desa Wisata.
Sehingga mampu menambah pendapatan masyarakat, selain itu menambah
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pengalaman juga pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia.10
Persamaan skripsi Susi Lestari dengan skripsi ini adalah sama-sama
membehas tentang peran, yang mana peran yang aktif mampu meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Sedangkan perbedaannya adalah di mana teori
yang dipakai, teori skripsi Susi Lestari adalah teori community enterprinces yaitu
strategi yang akan di lakukan ialah untuk memperdayaan masyarakat dengan
memampaatkan potensi yang di miliki. Sedangkan teori dalam skripsi ini
menggunakan teori peran dalam pemberdayaan yang mana tugas aktif
berkontribusi di dalamnya, maksud peran atau tugas Dinas Budaya dan Pariwisata
Kabupaten Muaro Jambi dalam pengembangan objek wisata Candi Muaro Jambi.
Kedua, penelitian Argyo Demartoto Strategi Pengembangan Objek Wisata
Pedesaan Oleh Pelaku Wisata Di Kabupaten Boyolali. Dari hasil penelitian yang
di peroleh bahwa pengembangan objek wisata pedesaan oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Boyolali dengan konsef keterkaitan keluar (outward
lingkanges) dan kedalam (backward lingkanges). Upaya yang di lakukan mulai
dari mengingventarisir seluruh objek wisata yang terdapat di pedesaan, pembagian
wilayah pengembangan pariwisata, pembuatan pasilitas dan sarana pelayanan
wisata, promosi dan pengembangan wisata pedesaan. Adapun penelitian saya di
sini yang membedakan terhadap penelitian yang terdahulu adalah peran Dinas
Budaya dan Pariwisata dalam pengembangan objek wisata Candi Muaro Jambi

10

Susi Lestari, pengembangan Desa Wisata Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat,
Studi Di Desa Kembang Arum, (Skripsi: Universitas Islam Negeri, 2009), hlm. xii
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dan dampak dari pengembangan tersebut terhadap masyarakat melalui
pemberdayaan.11
Ketiga, penelitian Suranti Parerisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan
Pantai Baru Dusun Ngentak Poncosari Srandakan Bantul. Peneliti Suranti ini
menggunakan metode kualitatif. Peneliti ini menjelaskan bagaimana partisipasi
masyarakat dalam upaya mengembangkan pantai baru, ada beberapa bentuk
partisipasi yang di lakukan masyarakat Dusun Ngentak dalam pengembangan
pantai baru yaitu partisipasi uang, partisipasi tenaga, partisipasi buah pikiran atau
ide, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Perbedaan skripsi Suranti dengan skripsi ini adalah yang menjadi obyek
peran partisipasi adalah Pokdarwis di Dusun Ngentak Poncosari Srandakan
Bantul, sedangan saya skripsi ini objek peran adalah peran atau tugas Dinas
Budaya dan Pariwisata dalam pengembangan Candi Muaro Jambi.12
Kesimpulan dari ketiga kajian pustaka di atas adalah sama-sama
pembahas tentang peran, yang mana peran di artikan hampir sama yaitu sebagai
tugas yang di lakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dalam
masyarakat untuk mencapai suatu tujuan bersama.

11

Arygyo Demartoto, Sterategi Pengembangan Objek Wisata Pedesaan Oleh Pelaku
Wisata Di Kabupaten Boyolali, (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2008), Hlm. xii
12
Suranti, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pantai Baru Dusun Ngentak
Poncosari Srandakan Bantul, (Skripsi: Universitas Islam Negeri, 2003), hlm. 3-9
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F. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah uraian ringkasan tentang teori yang di gunakan
dalam menjawab pertanyaan setiap penelitian.13 Agar peneliti ini lebih terarah dan
tepat, maka penulis menganggap perlu kerangka teori sebagai landasan berpikir
guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi ini
sebagai berikut.
1. Peran
Peran menurut kamus besar Indonesia adalah karakter, kapasitas, posisi
dan tugas yang aktif dalam berkontribusi.14 Peran dalam suatu organisasi ataupun
kelompok sangat mempengaruhi proses dan hasil kinerja suatu tujuan yang ingin
di capai bersama. Menurut Moeljarto, Vidhydika yang dikutif oleh Zubaedah
mengatakan salah satu peran yaitu dengan melakukan metode pendampingan.
Pendampingan ini mengarah pada proses pembentukan dan penyelenggaraan
kelompok sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung), maupun
dinamistator (penggerak).15
a. Teori Pemberdayaan
Menurut teori Ilmu Jiwa, bahwa manusia memiliki berbagai daya, yakni
daya atau kekuatan berfikir, bersikap, dan bertindak. Daya-daya itulah yang harus
ditumbuh kembangkan pada manusia dan kelompok manusia dan kelompok
manusia
13

agar

tingkat

berdayanya

optimal

untuk

mengubah

diri

dan

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 308
14
Eko Endarmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 467
15
Zubaedi, Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Prakik, (Bengkulu: Kencana Pranada
Media Group, 2012), hlm. 59
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lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah sama dengan
pembangunan masyarakat yang berkembang antara lain :16
1. Pendekatan pada masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan ini menurut
partisipasi yang luas, masyarakat sebagai konsep sentral, serta memerlukan
pendekatan holistik.
2. Pendekatan berdasarkan kemandirian.
3. Pendekatan pemecahan masalah tertentu.
4. Pendekatan demonstratif.
5. Pendekatan eksperimental.
6. Pendekatan konflik kekuasaan.
Pembangunan selama ini telah melahirkan sejumlah “pelayanan kepada
masyarakat”: sementara itu pembangunan yang berorientasi pemberdayaan
masyarakat akan melahirkan “masyarakat kedalam layanana”. Memberdayakan
masyarakat bukan sekedar “memobilisasi masyarakat untuk ambil bagian”;
melainkan

untuk

“mengejar

jaringan

kemitraan”.

Focus

pemberdayaan

masyarakat berorientasi pada keluarga. Pemberdayaan ini berisikan :
1. membangun kapasitas internal keluarga (pengetahuan, keterampilan, sikap, dan
sebagainya;
2. mengubah kepercayaan dan prilaku yang menghambat kemajuan (perkawinan
usia dini, pelanggaran disiplin, dan kriminalitas); dan
3. memperkuat nilai-nilai tradisional yang kondusif untuk pembangunan (gotong
royong, rasa hormat), dan penyaringan nilai-nilai baru. Strategi
16

Sumaryo Gitosaputra, Pemberdayaan Masyarakat,(Bandung: Alfaneta, 2015). hlm. 27
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pemberdayaan masyarakat dan keluarga serta membangun kemitraan
perlu didasarkan pada hal-hal berikut :
a. Analisis yang jelas tentang situasi masyarakat (yang sangat heterogen) yang
akan diberdayakan.
b. Pemilihan

kelompok

sasaran

yang

seksama;

dengan

mereka

akan

dikembangkan kemitraan untuk menjamin tidak memilih mereka yang telah
diberdayakan.
c. Mekanisme dibentuk untuk menjamin keterlibatan anggota masyarakat yang
tersisih (kelompok marjinal), misalnya kuota keanggotaan wanita dalam
lembaga pembangunan setempat.
d. Unit-unit organisasi lokal yang ada disesuaikan untuk mewadahi agar ikut
dalam proses penciptaan struktur-struktur baru.
b. Teori pendampingan
Teori pendampingan terdiri dari pekerjaan sosial kelompok yang di
dampingi atau diperdayakan. Hubungan antar pendamping dan perdayaan bersifat
sementara, timbal balik dan mempunyai tujuan yang sama. Tujuan akhirnya agar
masyarakat mampu memecahkan masalah-masalah kemiskinan secara mendiri.
Peran pendampingan yang di lakukan pada aktivitasnya sosial merupakan
kemampuan untuk :17
a. Memahami berbagai potensi dan kelemahan yang ada pada dirinya sendiri serta
masyarakat sekitarnya.

17

Ibid. Hlm. 16
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b. Mampu memelihara dan memperhitungkan berbagai peluang atau kesempatan
yang ada di sekitar.
c. Mengatasi berbagai persoalan kemiskinan yang ada pada masyarakat dan
pengembangan kehidupan yang serasi dan juga berkesinambungan.
Dua elemen penting yang ditekankan pada teori peran ini ialah partisipasi
dan pemberdayaan. Dari sinilah kemudian muncullah teori peran yang dipandang
sebagai pemaknaan alternatif terhadap pengembangan. Ada delapan kondisi utama
yang harus dicapai dalam pelaksanaanya yaitu :18
1.

Rendahnya kemiskinan

2.

Rendahnya pengangguran

3.

Relatif ada kesetaraan

4.

Demokratisasi dalam kehidupan politik

5.

Kemerdekaan nasional yang sesungguhnya

6.

Baiknya tingkat pendidikan masyarakat

7.

Status perempuan yang setara dengan laki-laki

8.

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masa depan

2. Pemerintah
Pemerintah berasal dari kata “merintah” yang setelah di tambah “pe”
pemerintah, dan ketika di tambah akhiran “an” menjadi pemerintahan. Dalam hal
ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” karna pemerintahan

18

Totok Mardikanto, Pemberdayaan
Publik,(Alfabeta: Bandung, 2019), hlm. 20

Masyarakat

Dalam

Perspektif

Kebijakan
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merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerinta itu
bersipat perihal ataupun ikhwal pemerintahan itu sendiri.19
Kata perintah itu sendiri, paling sedikit ada empat unsur yang terkandung
di dalamnya, yaitu sebagai berikut :
a. Ada dua pihak yang terlibat.
b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut petugas atau pemerintah.
c. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat.
d. Antar dua pihak tersebut terapat hubungan.
Hubungan ini dapat dilihat dari gejala pemerintah yang terjadi atau
pariwisata pemerintahan. Kalau peristiwa pemerintahan hanya berlaku sekali lalu
contohnya adalah proklamasi (karna pengulangan kembali proklamasi berati
terbentuknya negara baru) sedangkan kalau berulang kali contohnya pemilihan
umum, walaupun pemerintah berganti-ganti sebagai revolusi tetapi Negara dapat
tetap sama.
Khusus untuk gejala pemerintahan dapat terjadi bentuk sentralistik dan
dapat pula berbentuk desentralistik yang mengandalkan demokrasi tetapi beresiko
munculnya anarkis. Hubungan antara pengusaha dan rakyatnya inilah yang
menjadi pusat perhatian ilmu pemerintahan yang apabila di lihat dari perubahan
paradigma, ada yang bernuansa liberal kapitalis yang melahirkan kebebasan
mutlak di satu sisi, sedangkan di sisi lainnya dapat melahirkan sosialisme komunis
yang ditaktor.

19

4

Inu Kencana Syafiie, Ekologi Pemerintahan, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011), hlm.
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Menurut Soemandar pemerintah yang sebagai badan penting dalam
rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperlihatkan pula ketentraman dan
ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta rakyat, kebutuhan dan kepentingan
masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, peraturan-peraturan, komunikasi
peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.
Menurut Prajudi Atmosu Dirdjo tugas pemerintah adalah tata usaha
negara, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi
pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan.
Pemerintah adalah golongan umat yang mengajak kebaikan, mengajak kepada
kebenaran, melarang dari yang buruk, itulah kelompok yang beruntung. 20
3. Kepariwisataan
Kata wisatawan (tourist) merujuk kepada orang. Secara umum wisatawan
menjadi subset atau berbagai traveler atau visitor. Untuk dapat di sebut sebagai
wisatawan. Seorang visitor adalah seorang traveler, tetapi tidak semua traveler
adalah tourist. Traveler memiliki konsep yang lebih luas, yang dapat mengacu
kepada orang yang mempunyai beragam peran dalam masyarakat yang melakukan
kegiatan rutin ketempat kerja, sekolah, dan sebagainya sebagai aktipitas seharihari. Orang-orang menurut kategori ini sama sekali tidak dapat di katakan sebagai
tourist.21

20

Inu Kencana Syafiie. Ekologi Pemerintahan, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011), hlm.
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I Gde Pitana, Pengantar Ilmu Pariwisata, (Yogyakarta: Abdi Offiset, 2009), hlm.35
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Dalam Undang-Undang

No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

menjelaskan pariwisata adalah :22
a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang di lakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,
pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang di
kunjungi dalam jangka waktu sementara.
b. Pariwisata adalah sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan dukungan
berbagai pasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha,
pemerintah, dan pemerintah daerah.
c. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
d. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan
kegiatan usaha pariwisata.
e. Industry pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata selain terkait dalam
rangka menghasilkan barang/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau
keperluan wisatawan dalam menyelenggarakan pariwisata.
f. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama
pariwisata atau memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata yang
mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan
ekonomi sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, lingkungan
hidup, serta pertahanan dan keamanan.

22

Undang-Undang, Kepariwisataan, (Bandung: Fokusindo Mandiri , 2010) , hlm. 4-5
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Di dalam kegiatan wisata apalagi wisata alam banyak aspek yang harus
di mengerti. Pengertian tentang wisata perlu di berikan. Berbagai pengertian yang
berkaitan dengan wisata-wisata atara lain sebagai berikut :
a. Wisata menurut Mathiesen dan Wallbahwa wisata adalah kegiatan bepergian
ketempat tujuan lain di luar tempat tinggalnya. Wisata atau rekreasi ini sering
di lakukan untuk bersenang-senang atau bersantai.
b. Pariwisata adalah segala suatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk
pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di
bidang tertentu.
Menurut Anonymous memberikan definisi tentang kepariwisataan adalah
sebagai berikut :23
a. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhungan dengan penyelenggaraan
pariwisata.
b. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan penyelenggaraan jasa
pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata,
usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
4. Kebudayaan
Kebudayaan = cultuur (bahasa Belanda), culture (bahasa Inggris),
tsaqafah (bahasa Arab), berasal dari perkataan latin “colere” yang artinya
pengelola, pengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengelola
tanah atau bertani. Dari segi arti ini di kembangkan arti culture sebagai “ segala
daya dan aktipitas manusia untuk mengelola dan mengubah alam”.
23

Ramaini, Geaografi Pariwisata, (jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 36-37
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Di tinjau dari sudut bahasa indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa
sansekerta “buddhayah” yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau
akal.24 Pendapat lain mengatakan, bahwa kata budaya adalah sebagai suatu
perkembangan dari kata majemuk budidaya, yang bearti daya atau budi. Karena
itu mereka membedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya adalah daya dari
budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, dan kebudayaan itu mempunyai paling
sedikit tiga wujud :25
a. Wujud kebudayaan sebagai suatu komleks dari ide-ide, gagasan, norma-norma,
peraturan dan sebagainya.
b. Wujud kebudayaan sebagai suatu komleks aktipitas kelakuan berpola dari
manusia dalam masyarakat.
c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
5. Masyarakat
Masyarakat adalah sejumlah orang atau sekelompok orang yang
membentuk kehidupan bebudaya rakyat. 26 sedangkan menurut Mayo, masyarakat
sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama.
Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau
sebuah wilayah pedesaan. Dan masyarakat sebagai “kepentingan bersama” yakni
kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. 27

24

Joko Tri Prasetyo. Dkk, Ilmu Budaya Dasar, (Jakarta: PT. Ranika Cipta, 1998), hlm. 28
Koentjayaningrat, Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan, (Jakarta: PT. Gramedia,
1997), hlm. 5
26
Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: PT. Agung Media Mulia,
1997) , hlm. 397
27
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Liberty,
2005), hlm. 39
25
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Di maksud dengan masyarakat, yaitu sekumpulan orang atau sekelompok
orang yang saling tolong-menolong dalam kehidupannya sesuai dengan sistem
yang menentukan berbagai hubungan mereka dengan bagian lainnya dalam rangka
merealisir tujuan-tujuan tertentu dan menghubungkan mereka dengan sebagian
lainnya dengan beberapa ikatan spiritual maupun materil.28
Teuku Iskandar mendefenisikan masyarakat dari segi bahasa adalah
“kumpulan manusia yang hidup bersama, pergaulan hidup dan hidup bersama”.29
Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ciri-ciri masyarakat pada umumnya
adalah sebagai berikut :30
1. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
2. Bercampur atau bergaul dalam waktu cukup lama. Berkumpulnya manusia
akan menimbulkan manusia-manusia baru. Akibat hidup bersama itu, timbul
sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan atar
manusia.
3. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan, Merupakan suatu sistem hidup
bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka
merasa dirinya terkait satu dengan yang lainnya.
Secara umum masyarakat yang tinggal di komplek perdesaan Candi
Muaro Jambi memiliki beraneka ragam suku dan bangsa. Ada melayu, minang,
jawa, batak, dan bugis. Walaupun masyarakatnya beraneka ragam suku, akan
28

Nazili Shaler Ahmad, Pendidikan Dan Masyarakat, (Yogyakarta: Nusa Usaha, 1989) ,

hlm. 44
29

Mustafa Bin Haji Daud, Pengantar Masyarakat Islam, (Kuala Lumpur, 1990), hlm.1
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Gramedia,
2005), hlm. 39
30
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tetapi masyarakat Muaro Jambi ramah terhadap pengunjung yang datang untuk
berwisata. Seperti yang saya lihat dan saya amati, penduduk Desa Muaro Jambi
memiliki mata pencarian sebagai buruh tani, buruh pabrik, dan karyawan swasta,
ASN dan sebagainya.
Penduduk Desa Muaro Jambi sangat bersahaja , keadaan lingkungannya
sangat nyaman, aman dan masih kental dengan suasana pedesaan yang hidup
dengan tenggang rasa yang tinggi. Tetapi kesadaran akan pentingnya menjaga
dan melestarikan Budaya Candi Muaro Jambi sedikit kurang, karna kurangnya
pengetahuan masyarakat dan sumber daya manusia tentang pentingnya menjaga
kelestarian Candi Muaro Jambi karena akan berdampak positif bagi masyarakat
setempat. Di sinilah pemerintah berperan memberikan perhatian dan bimbingan
kepada masyarakat agar mereka mampu mengelola potensi yang ada sehingga
bisa menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat itu sendiri dan memupuk
rasa cinta terhadap budaya dan sejarah peninggalan purba kala seperti Candi
Muaro Jambi tersebut.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, kualitatif yang
bersifat deskriptif dengan kata lain tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial
yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan
sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam tutur kata bahasanya
dan peristilahannya. Bogdan dan Taylor mendefenisikan metode kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskrptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan orang dan prilaku yang dapat diamati.31
Penggunaan metode ini di dasarkan atas pemikiran bahwa permasalahan
yang menjadi lapangan penelitian merupakan sistem sosial, di mana yang ada di
dalamnya bersifat totalitas. Oleh karenanya, untuk sempurnanya kajian maka
penelitian harus di lakukan dengan holistik. Berkaitan dengan penelitian ini yang
mencoba menjelaskan peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata
Candi Muaro Jambi maka metode yang tepat di gunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif yang bersipat deskriptif.
B. Jenis Dan Sumber Data
Jenis data dalam sebuah penelitian merupakan bahan pokok yang akan di
analisis untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian.
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian dan menyusun skripsi ini adalah data
primer dan sekunder.
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang di ambil lansung dari sumbernya
tampa ada pelantara.32 Data primer dalam skripsi ini adalah yang berkaitan dengan
objek penelitian yang di peroleh langsung dari kantor Dinas Budaya dan
Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi melalui pengambilan data, observasi dan
wawancara. dari data primer inilah penulis memperoleh lansung informasi yang di
dapat tentang bagaimana
pengembangan

Objek

peran Dinas Budaya

Wisata

Candi

Muaro

dan Pariwisata

Jambi

dan

dalam

dampak

dari

pengembangan tersebut terhadap masyarakat.
Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara
sebagai berikut :
a. Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Muaro jambi sehubungan
dengan program pengembangan Candi Muaro Jambi.
b. Sekretaris Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi sehubungan
dengan pran dalam pengembangan dan pembangunan Candi Muaro Jambi.
c. Kepala Desa Muaro Jambi tentang penduduk di sekitaran komplek Candi
Muaro Jambi.
d. Petugas Candi Muaro Jambi sehubungan dengan sarana dan prasarana di
komplek Candi Muaro Jambi.

32
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e. Pedagang di sekitar komlek Candi Muaro Jambi sehubungan dengan dampak
pengembangan Candi Muaro Jambi.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data peneliti yang di peroleh dalam
bentuk yang sudah jadi, sudah di kumpulkan dan di olah oleh pihak lain.33 Data
sekunder juga pendukung penelitian berupa dokumentasi, letak lokasi, petah
denah lokasi dan lain-lain. Di samping itu juga data sekunder di peroleh dari
buku-buku yang berkenaan dengan pembahasan atau sebagai data penunjang
dalam penulisan skripsi melalui tinjauan pustaka.
Data sekunder yang di maksud dalam penelitian ini adalah data-data yang
berkaitan dengan hal-hal berikut ini :
a. Informasi yang berkaitan dengan peran Pemerintah dalam pengembangan
Objek Wisata Candi Muaro Jambi.
b. Informasi yang berkaitan dengan program-program Dinas Budaya Dan
Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi.
c. Informasi yang berkaitan dengan dampak pengembangan Candi Muaro Jambi
terhadap masyarakat sekitar.
d. Informasi yang mengenai program pembangunan Candi Muaro Jambi baik
pembangunan fisik maupun nonfisik.
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C. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ialah orang yang di jadikan sebagai sumber informasi
yang sangat di perlukan dalam suatu penelitian-penelitian kualitatif subjek ini di
sebut juga informan.34 Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat dan
Pemerintahan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Sampel dalam penelitian ini
di pilih dengan menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan).
Purposive sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel (subyek
penelitian) yang umum di gunakan dalam penelitian kualitatif.
D. Unit Analisis
Unit analisi di artikan sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen
yang di teliti. Unit analisis ini di lakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas
penelitian ini dapat terjaga. Dalam sebuah penelitian, menentukan unit analisis
dalam di perlukan agar peneliti dapat mengetahui dan menentukan masalah dari
penelitian tersebut.35
Unit analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kantor Dinas
Budaya dan Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi dan masyarakat di sekitar
Komplek Candi Muaro Jambi. Untuk memperoleh data yang di butuhkan untuk
menyusun skripsi ini. Kantor Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Muaro
Jambi sebagai unit analisis dalam penelitian ini khususnya pada peran Pemerintah
dalam pengembangan Objek Wisata Candi Muaro Jambi.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapat suatu data yang diperlukan dan imformasi yang akurat
sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang di gunakan
dalam penelitian ini adalah :
1. Observasi
Observasi adalah sebagai suatu aktifitas yang kecil atau sempit, yakni
hanya memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata, atau pula dengan
pengamatan yang meliputi kegiatan pemungutan, perhatian terhadap suatu objekobjek dengan menggunakan seluruh alat indra, dan dapat di katakan pengamatan
lansung terhadap masalah yang akan diteliti.36
Menurut Nana Syaodih Sukmadinata observasi atau pengamatan
merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan menggunakan
pengamatan terhadapat kegiatan yang berlansung.37 Dalam rangka mempermudah
pengamatan, peneliti melakukan pengamatan dan merasakan turun secara lansung
kelapangan. Sebagai objek penelitian ini menggunakan observasi partipatif, di
mana peneliti melakukan interaksi secara lansung dalam situasi sosial dengan
subjek penelitian teknik ini di gunakan untuk mengamati, memahami peristiwa
yang tetrjadi di lapangan tentang peran pemerintah dalam pengembangan Objek
Wisata Candi Muaro Jambi dan dampaknya terhadapat masyarakat.
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2. Wawancara
Wawancara adalah suatu dialog yang di lakukan oleh pewawancara untuk
memperoleh/mendapat suatu imformasi dari terwawancara.38 Dimana wawancara
di lakukan untuk mendapatkan data dan studi permasalahan yang akan diteliti.
Metode ini untuk mendapatkan data dengan cara bertatap muka lansung dengan
responden. Lincold dan Guba dalam sanapiah Faisal, mengemukakan ada tujuh
langkah dalam menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data dalam
penelitian kualitatif. Yaitu :39
1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu di lakukan.
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pokok
permasalahan yang akan di tanya.
3. Mengawali atau membuka alur wawancara.
4. Melansungkan alur wawancara.
5. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
6. Menuliskan hasil wawancara kepada catatan lapangan.
7. Mengindetifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang di peroleh.
Yang akan menjadi sasaran wawancara dalam observasi mengenai
permasalahan dalam peneliti ini :
1. Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi.
2. Sekretaris Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi
3. Kepala Desa Muaro Jambi

38
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4. Pegawai/petugas Candi Muaro jambi
5. Masyarakat/penjual sekitar komplek Candi Muaro Jambi
Maka hasil wawancara di rekam dan di catat ke dalam catatan kecil agar
tidak lupa ataupun hilang sehingga mendapat rangkuman yang sistematis baik
wawancara secara formal maupun informal.
3. Dokumentasi
Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis.
Di dalam melaksanakan/melakukan metode dokumentasi peneliti menyelidiki
benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, arsip, poto, peraturan-peraturan, dan
sebagainya.40 Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh atau mendapatkan datadata yang mendukung penelitian di antaranya, Kantor Dinas Budaya dan
Pariwisata

Kabupaten

Muaro

Jambi,

Kepala

Desa

Muaro

Jambi,

Masyarakat/penjual di sekitar komplek Candi Muaro Jambi dan pegawai Candi
Muaro Jambi yang mengetahi Peran Dinas Budaya dan Pariwisata dalam
pengembangan Objek Wisata Candi Muaro Jambi dan dampak pengembangan
tersebut terhadap masyarakat sekitar.
F. Analisis Data
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi dan analisis wacana.
Dalam kedua model ini, prinsif analisis data harus di dasarkan pada dua aspek
penting, yaitu data (dokumen, naskah, dan literatur) yaitu produk dari dialektika
40

Ibid. Hlm, 145
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sejarah, dan akibatnya, data tidak dapat di pindahkan dari konteks sejarah di mana
dan kapan data tersebut di produksi.41
Setelah semua terkumpul, maka data selanjutnya yaitu menganalisa data
yang sudah di perolah dengan menggunakan cara berpikir :
a. Induktif
Yaitu membahas suatu masalah yang bertitik tolak dari hal yang khusus
untuk mendapat kesimpulan umum.
b. Deduktif
Yaitu membahas suatu masalah dari hal-hal yang umum untuk mendapat
kesimpulan yang khusus.
c. Komperatif
Yaitu pembahasan yang membandingkan data mana yang mempunyai
nilai-nilai kebenaran yang palid dan membandingkan nilai sekian pendapat yang
berkembang kemudian penulis memilih suatu pegangan dalam menarik suatu
kesimpulan.
G. Sistematika Penulisan
Agar penulis skripsi ini tidak keluar dari pembahasan, maka penulis
membuat sistematika penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan
skripsi ini dan menjadi ringkasan dari pembahasan-pembahasan yang ada dalam
setiap bab nya sebagai berikut :

41
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BAB I : Pendahuluan : Merupakan bab pendahuluan, yang berisikan tentang latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan
tinjauan pustaka.
BAB II : Metode Penelitian : Dalam bab ini membahas tentang pendekatan,
tempat dan waktu peneltian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan
teknik analisis data.
BAB III : gambaran umum lokasi penelitian dalam bab ini membahas tentang
lokasi penelitian, visi, misi, struktur organisasi, dan pembagian tugas kerja.
BAB IV : Pembahasan hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah
yang ada di dalam penelitian ini, tentang Peran Dinas Budaya dan Pariwisata
Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya pengembangan Objek Wisata Candi Muaro
Jambi.
BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, serta saran-saran yang
terkait tentang pengembangan Objek Wisata Candi Muaro Jambi.
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H. Jadwal Penelitian
Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan,
maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel jadwal
penelitian sebagai berikut:
Tahun 2019
NO

Kegiatan

November
2018

Mei

1 2 3 4 1 2 3 4

Juli-

Oktober-

September

Desember

1 2 3 4 1 2 3 4

X

1 Pengajuan judul
X

2 Pembuatan proposal
X
3

Perbaikan proposal
dan seminar

4 Surat izin riset

x
x

5 Pengumpulan data

X

6 Pengolaan analisis data

x

X

7 Pembuatan laporan

x

X

8 Bimbingan dan perbaikan
9 Agenda dan ujian skripsi

10 Perbaikan dan penjili

X

BAB III
DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUARO
JAMBI
A. Profil
Kantor Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi memiliki
gedung yang ber alamatkan di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Jl.
Lintas Timur Km. 26 Sengeti Kec. Sekernan. Tempatnya berada di kawasan
perkantoran Bupati Muaro Jambi. Kantor Dinas Budaya dan Pariwisata ini di
kepalai oleh Bapak Drs. Indra Gunawan, MH.
Adapun visi dari Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi
adalah “Kabupaten Muaro Jambi yang tentram, unggul, nyaman, tertib, adil dan
sejahtera”, sedangkan misinya adalah “terwujudnya kehidupan masyarakat yang
harmonis, rukun, aman dan demokratis”.
Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi bertugas
melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan
tugas pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata, sedangkan fungsinya
adalah :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pariwisata.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata.
4. Pelaksaan tugas lain yang di berikan oleh Gubenur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

33

34

Kepala Dinas memiliki tugas pokoknya adalah memimpin, mengatur,
mengkoordinasikan, mengendalikan seluruh kegiatan peyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai dengan visi
dan misi sebagai mana terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah. Untuk menjalankan tugas pokoknya ini kemudian Kepala
Dinas mempunyai fungsi :42
1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas.
2. Penyelenggaran penyusunan usulan rencana dan kerja anggaran tahunan dinas.
3. Pengkoordinasian dan pengendalian seluruh kegiatan operasional dinas.
4. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua perangkat daerah
dan masyarakat di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.
5. Penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan juga kemampuan berprestasi
para pegawai di lingkungan dinas.
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta pembangunan
anggaran tahunan dinas.
7. Pelaporan.
Sekretaris Dinas membawahi Sub bagian umum dan kepegawaian, Sub
bagian keuangan, dan Sub bagian perencanaan. Memiliki tugas pokok dan fungsi
di sekretariatan adalah membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian
pelaksanaan dan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas maupun fungsi dinas
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serta menyenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keungan,
kepegawaian, dan perencanaan.
Untuk menjalankan tugas pokok ini kemudian sekretaris mempunyai
fungsi :43
1. Penyelengaraan penyusunan urusan rencana kerja dan anggaran tahunan
sekretariat.
2. Penyelenggaraan penyusunan usulan program, rencana kerja dan anggaran
tahunan dinas.
3. Penyelenggaraan

administrasi

umum,

administrasi

kepegawaian,

dan

administrasi keuangan.
4. Pengawasaan dan pembinaan terhadap para Kepala Sub bagian yang di
bawahnya.
5. Pelaporan.
Bidang pemuda membawahi Sub bidang bina kelembagaan kepemudaan
dan Sub bidang pengembangan potensi kepemudaan, mempunyai tugas pokok
memimpin, merencanakan, mengatur, pembinaan dan mengendalikan, kegiatan
penyelenggaraan sebagai tugas dinas dalam ruang lingkup pemberdayaan lembaga
kepemudaan serta pengembangan potensi pemuda.
Bidang ini juga mempunyai fungsi :
1. penyelenggaraan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan
bidang kepemudaan.

43
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2. penyelenggaraan pembinaan lembaga kepemudaan.
3. penyelengaraan kegiatan pengembangan kapasitas dan kompetensi lembaga
kepemudaan.
4. penyenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian lembaga kepemudaan.
5. penyelenggaraan penggalian potensi pemuda.
6. penyelenggaraan penggalian potensi pemuda.
7. penyelenggaraan sistem penganugrahan penghargaan bagi pemuda.
8. pengawasan dan pembinaan terhadap para kepala seksi yang dibawahkannya.
9. Pelaporan.
Bidang olahraga, yang membawahi seksi sumber daya keolahragaan dan
seksi bina prestasi olahraga. Bidang ini yang mempunyai bidang pokok
memimpin dan juga merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan
penyelengaraan sebagian tugas dinas dalam lingkup pemberdayaan organisasi dan
pendanaan keolahragaan, pembangunan dan pengembangan industry olahraga,
serta pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga di daerah.
Selain itu juga mempunyai fungsi :44
1. Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang olahraga
2. Penyelenggaraan pemberdayaan organisasi olahraga.
3. Penyelenggaraan kebijakan teknis pendanaan olahraga.
4. Penyelenggaraan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan industri
olahraga.
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5. Penyelengaraan pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
6. Penyelenggaran pengelolaan sistem penganugerahan dan penghargaan dibidang
olahraga.
7. Penyelengaran pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan
standar di bidang keolahragaan.
8. Pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Seksi yang dibawahnya.
9. Pelaporan.
Bidan pariwisata membawahi seksi sarana dan objek wisata serta seksi
promosi dan pengembangan pariwisata. Bidang ini mempunyai pokok memimpin,
merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian
tugas dalam lingkup pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan, dan
serta promosi kepariwisataan di daerah.
Selain itu juga mempunyai fungsi penyelengaraan penyusunan usulan
rencana kerja dan anggaran tahunan di bidang pariwisata.45
1. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengembangan sarana, obyek atraksi,
dan daya tarik wisata serta tempat rekreasi dan hiburan umum.
2. Penyelenggaraan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia
kepariwisataan.
3. Penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
kegiatan dalam bidang sarana, obyek, atraksi, dan daya tarik wisata serta
tempat rekreasi dan hiburan umum.
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4. Penyelenggaraan promosi kepariwisataan.
5. Pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Seksi yang di bawahnya.
6. Pelaporan.
Bidang budaya membawahi seksi pelestarian budaya serta seksi bina seni
budaya. Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,
mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas dinas
dalam lingkup pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian kebudayaan serta
pembinaan dan pengawasan perfilman di daerah.
Bidang kebudayaan ini juga mempunyai fungsi :46
1. Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan di bidang-bidang
kebudayaan.
2. Penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan,

pengembangan potensi nilai-nilai

budaya, tradisi, kesenian, dan benda-benda bersejarah di daerah.
3. Penyelenggaraan upaya pelestarian nilai-nilai budaya, tradisi, kesenian, dan
benda-benda bersejarah di daerah.
4. Penyelenggaraan pengelolaan serta upaya-upaya dalam

pengembangan,

pengawasan, pengendalian penggunaan prasarana dan sarana kesenian milik
pemerintah daerah.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perfilman.
6. Pengawasan dan pembinaan terhadap Kepala Seksi yang dibawahnya.
7. Pelaporan.
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B. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Muaro Jambi
Dinas Pariwisata, kepemudaan dan olahraga di bentuk berdasarkan
peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Dinas
Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga, dan peraturan Bupati Nomor 28 Tahun
2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
sekretariat Daerah dan stap ahli Bupati Kabupaten Muaro jambi.
A. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Muaro jambi :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub bagian perencanaan dan kepegawaian; dan
b. Sub bagian umum dan keuangan.
3. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
a. Seksi destinasi pariwisata;
b. Seksi pemasaran pariwisata
4. Bidang pemuda dan olahraga, terdiri dari :
a. Seksi pemuda;
b. Seksi olahraga;
5. Kelompok jabatan fungsional.
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B. Sektor Organisasi Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi
Bidang Dinas Pariwisata mempunyai tugas pembantu Kepala Dinas
dalam pelaksanaan dan pengelolaan sarana promosi, maupun pengawasan dan
penyelenggaraan. untuk melaksanakan penyelenggaraan di maksud diatas yaitu :
1. Pengelolaan jasa wisata
2. Pengelolaan rekreasi dan hiburan umum
3. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala bidang di bantu oleh :
a. Seksi sarana promosi
b. Seksi promosi
c. Seksi pengawasan
Masing-masing seksi sebagaimana yang di maksud di atas dipimpin oleh
kepala seksi dan bertanggung jawab kepala bidang.
1. Bidang pengembangan destinasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan kegiatan pengembangan.
2. Bidang sejarah dan purbakala mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam melestarikan sejarah dan purbakala.
Bidang pariwisata yang juga membawahi seksi sarana dan obyek wisata
serta seksi promosi dan pengembangan pariwisata, bidang ini mempunyai tugas
pokok memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan, kegiatan
penyelenggaraan sebagian tugas dinas dalam lingkup pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengembangan, serta promosi kepariwisataan di Daerah.
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Jumlah pegawai Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaen
Muaro Jambi berjumlah 27 orang pegawai. Jika di tinjau dengan beban kerja OPD
maka jumlah aparatur yang tersedia dari jumlah tersebut berdasarkan dari tingkat
pendidikan jumlah aparatur pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
terdiri dari 5 orang berpendidikan S.2, 8 orang berpendidikan S.1, 14 orang
bependidikan orang berpendidikan SLTA. Untuk lebih rinci hal ini disajikan pada
tabel berikut.47
Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas
Parawisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muaro Jambi Tahun
2019
Pendidikan
Jenjang

Jumlah

Pangkat
Jenjang

Eselon
Jumlah

Jenjang

Jumlah

S2

5

Pembina Tk. I

1

Eselon II

1

S1

8

Pembina

1

Eselon III

3

14

Penata Tingkat I

3

Eselon IV

6

-

Penata
Penata Muda Tk
I
Penata Muda
Pengatur Tk I
Pengatur
Pengatur Muda
Tk I

3

Staf

15

5

Honorer

2

Pengatur Muda

1

Tenaga Honorer

2

SMA/S
MK
SMP
SD

-

Jumlah

47

27

2
6
3

27

27
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Berdasarkan dari tingkat pendidikan terdapat dari 27 orang aparatur yang
ada 18,5 persen berpendidikan S.2, 29, 63 persen berpendidikan S.1 dan 51,85
persen yang berpendidikan SLTA sederajat. Berdasarkan golongan, jumlah aparatur Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Muaro Jambi pada Tahun
2019 terdiri dari 2 orang aparatur yang mempunyai golongan IV, 13 orang golongan III dan 12 orang yang mempunyai golongan II.
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muaro Jambi
terletak di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Kabupaten Muaro Jambi.
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Muaro Jambi telah tersedia sarana dan prasarana sebagai
berikut :
Tebel 5. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muaro Jambi Tahun
2019

No

Jenia Barang

1
2

Kendaraan Dinas Roda Empat,
Kendaraan Dinas Roda Dua

3
4
5
6
7
8
9

Notebook
Printer
Meja Kerja
Meja Rapat
Kursi Kerja
Kursi Rapat
Sofa

Jumlah
Barang
2

Kondisi

6

Baik

6
3
26
1
26
8
1

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Keterangan

Baik

Dari uraian tabel peralatan dan perlengkapan kantor tersebut di atas
menggambarkan masih sangat kurang dan terbatasnya dukungan sarana dan
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prasarana yang ada, sehingga untuk perencanaan kebutuhan ke depan akan
menjadi prioritas dalam program pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka
mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan
dan Olahraga sehingga dapat menghasilkan capaian kinerja kegiatan yang lebih
optimal dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pembangunan di
bidang sosial, budaya, pariwisata dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak di Kabupaten Muaro Jambi.48
Program pembangunan Bidang Pariwisata di Kabupaten Muaro Jambi
tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Muaro Jambi yaitu Pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya
berdasarkan kondisi dan potensi Daerah. Sebagai implementasi dari kebijakan
tersebut maka di tetapkan program pembangunan di Bidang Kepariwisataan ini
yang meliputi :
1. Pengembangan pemasaran pariwisata
2. Pengembasngan destinasi pariwisata
3. Pengembangan Kemitraan pariwisata
Sasaran yang hendak di capai dari pembangunan bidang kepariwisataan
ini antara lain, menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak roda
ekonomi kerakyatan, terwujudnya objek dan daya tarik wisata serta seni budaya
Daerah dan mengembangkan kawasan wisata Daerah. Potensi wisata yang
menjadi andalan di Kabupaten Muaro Jambi adalah Situs Candi Muaro Jambi
48
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yang terletak di Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebo dengan luas areal 12
Km².

Sebagai salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Muaro Jambi

memilki nilai historis yang sangat tinggi. Situs Candi Muaro Jambi sehingga
merupakan salah satu aset Daerah dan Nasional.
Dalam pengembangan kawasan Candi Muaro Jambi ini Pemerintah
Kabupaten Muaro Jambi terus berupaya melakukan terobosan-terobosan dalam
upaya memasyarakatkan kawasan situs tersebut baik melalui sosialisasi/promosi
dan peningkatan sarana prasarana penunjang Candi Muaro Jambi.
Ada beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, untuk
lebih jelasnya mengenai objek pariwisata di kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat
pada tabel berikut ini :49
Tabel 6. Objek Wisata Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014-2018

Tahun
No

Objek Wisata
2014

2015

2016

2017

2018

1

Wisata Alam

9

9

9

9

8

2

Wisata Buatan

1

1

1

1

4

3

Wisata Sejarah

4

4

4

4

4

Seperti yang diketahui bahwa objek wisata di Kabupaten Muaro Jambi
berjumlah 14 objek wisata pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 objek
wisata di Kabupaten Muaro Jambi meningkat menjadi 16 objek wisata. Hal ini
disebabkan karena adanya peningkatan pada objek wisata buatan yang awalnya
49
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hanya berjumlah 1 objek wisata pada tahun 2014 menjadi 4 objek wisata pada
tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :50
Tabel 7. Jenis Objek Wisata Kabupaten Muaro Jambi
No
1.

Jenis ObjekWisata
Wisata Budaya, Sejarah Candi
Muaro Jambi

2.

Wisata Budaya Sejarah Museum
Jambi

3.

Wisata Budaya Sejarah Seni Budaya
Komoditas Adat Terpencil

4.

Wisata Alam Taman Nasional
Berbak

5.

Lokasi

Kecamatan

Muaro Jambi

Maro Sebo

Muaro Jambi

Maro Sebo

Nyogan

Mestong

Tanjung

Kumpeh

Wisata Taman Rekreasi Alam Citra

Kasang

Indah (ACI)

Pudak

6.

Penangkaran Buaya

Kebon IX

Sungai Gelam

7.

Wisata Agro Perkebunan Sawit

Sungai Bahar

Sungai Bahar

8.

Wisata Agro Perkebunan Nanas dan

Tangkit Baru

Sungai Gelam

Pudak

KumpehUlu

Kumpeh

Kumpeh

Kumpeh

Kumpeh

Wisata Belanja Dodol/Selai Nanas
9.

Wisata Agro Tanaman Hortikultura

Kumpeh Ulu

10. Wisata sejarah makam kuno (selaras
pinang masak, orang kayo gemuk,
dan orang kayo pedataran
11. Wisata budaya seni pertunjukan
bejolo
12.

Wisata sejarah gedong tebakar

50

Gedong
karya

Kumpeh
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13. Wisata alam danau lamo

Danau lamo

Marosebo

14. OASIS

Sei. Gelam

Sei. Gelam

15.

Mandalo

Wahana Air Citra Raya

16. Wahana Air Jambi Paradise

Darat
Mekar Jaya

Jaluko
Sei. Gelam

Pemerintah Kabupaten terus berupaya untuk membangun Bidang Pariwisata di Kabupaten Muaro Jambi, terutama melalui kegiatan promosi guna
menarik wisatawan maupun menarik minat investor untuk mengembangan kepariwisataan di Kabupaten Muaro Jambi. Di samping itu juga Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berupaya meningkatkan sarana dan prasarana penunjang bagi
pengembangan objek-objek wisata Daerah.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Dinas Budaya Dan Pariwisata Dalam Upaya Pengembangan Objek
Wisata Candi Muaro Jambi
Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi No 30 Tahun
2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya
Kabupaten Muaro Jambi. Dalam pasal 7 saksi penataan dan objek dan sarana
wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian sebagian tugas kantor pariwisata,
seni dan budaya di bidang penataan objek dan sarana wisata. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana yang di maksud pada Pasal 7 di atas, saksi penataan objek dan
sarana wisata mempunyai fungsi :51
1. Investarisasi data sarana dan objek wisata.
2. Penyusunan rencana kegiatan di bidang penataan objek wisata.
3. Penataan kawasan/lingkungan sekitar objek wisata.
4. Pengembangan objek wisata alam dan buatan.
5. Pembangunan dan perbaikan fasilitas umum yang terdapat

pada kawasan

wisata.
6. Bimbingan usaha hotel, penginapan, restoran, rumah makan, cafe, dan
akomodasi wisata lainnya.

51
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7. Penyelenggaraan izin pendirian hotel, penginapan, restoran, rumah makan,
serta akomodasi lainnya.
Pengembangan Objek Wisata Candi Muaro Jambi mempunyai tujuan dan
juga peranan penting dalam perekonomian Nasional dan Regional, baik secara
sumber devisa Negara maupun sumber lapangan kerja bagi masyarakat sekitar
Komplek Candi Muaro Jambi dan memperkenalkan nilai budaya dan Daerah Kota
Jambi.
Secara agamais unsur-unsur kewisataan haruslah menyeimbangkan
antara kebaikan, kebenaran, keindahan sehingga lahirlah yang pertama unsur
geografis, yaitu (menyuguhkan keindahan alam ciptaan Allah SWT yang
membuat setiap turis bersyukur), yang kedua unsur-unsur historis, yaitu
(menyuguhkan sisa-sisa peninggalan sejarah yang membuat turis merasakan
perjalanan waktu dan dapat mensyukuri kehidupannya), yang ketiga unsur-unsur
cultural, yaitu (yaitu menyuguhkan seni suatu Daerah agar turis merasakan bahwa
Allah SWT sudah memberikan cipta, rasa dan karsa yang estentis pada
manusia).52
Wawancara peneliti dengan Bapak Indra Gunawan selaku Kepala Dinas
Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi yang memberikan penjelasan sebagai beriku:
“Peran kami terhadap upaya pengambangan Candi Muaro Jambi sudah
kami jalankan dan sudah ada walau belum maksimal, seperti pembuatan
museum, memperbaiki infrastruktur,
membuat lapangan parkir,
membangun kios-kios untuk masyarakat berjualan. Dan kami juga sudah
membuat festival Candi Muaro Jambi setiap tahun dan
52

hlm.38

Inu Kencana Syafiie, Ekologi Pemerintahan, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2005),

mempromosikannya. Itu semua bertujuan untuk menjaga Candi dan
pelestarian hal ini hanya sebagian kecil dari peran dan upaya kami untuk
pengembangan Candi Muaro Jambi”.53
Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Indra Gunawan selaku
ketua Dinas Pariwisata di atas mengambarkan bahwa upaya Dinas Pariwisata
dalam pengembangan Candi Muaro Jambi sudah ada, seperti pembangunan sarana
dan prasarana dan juga membuat festival Candi Muaro Jambi setiap tahunnya.
Kemudian Bapak Indra Gunawan menyatakan :
“Proses pengembangan Candi Muaro Jambi membuthkan kurun waktu 5
Tahun, seperti pembugaran Candi di dalam Yang tertanam didalam
tanah, pembuatan pintu masuk gerbang, pembangunan taman dan
memperluas lapangan parkir.”54
Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk
pengembangan Candi Muaro Jambi membutuhkan waktu yang sangat lama,
seperti menggalian Candi yang masih tertibun di dalam tanah maupun pembuatan
sarana pendukung untuk kenyamanan pengunjung atau wisatawan.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Muaro Jambi mempunyai seni budaya
yang tinggi, namun sayangnya Objek Wisata Candi Muaro Jambi belum banyak di
minati oleh Wisatawan-wisatawan Nusantara maupun Manca Negara karena
masih kurangnya dana dari Pemerintah Kota jambi untuk membangun serta dalam
mempromosikan Candi Muaro Jambi itu sendiri.

53
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Oleh karena itu untuk meningkatkan jumlah atau kunjungan wisatawan
yang berkunjung ke Candi Muaro Jambi, maka Dinas Budaya dan Pariwisata
Kabupaten Muaro Jambi membuat suatu kebijakan dalam pengembangan Objek
Wisata Candi Muaro Jambi tersebut sebagai berikut :
1. Melakukan promosi
Meningkatkan

promosi

Candi

Muaro

Jambi

untuk

menunjang

perkembangan melalui media cetak, brosur, televisi dan internet (website). Tidak
hanya itu saja uapaya untuk meningkatkan kunjungan terhadap Candi Muaro
Jambi maka promosi merupakan salah satu hal terpenting mengingat letak Candi
Muaro Jambi ini berada ditempat terpencil dan jauh dari keramaian Kota, maka
promosi yang dapat dilakukan adalah dengan cara :
a. Menyebar brosur kemasyarakat
b. Melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah
c. Memperkenalkan Candi Muaro Jambi melalui media online, seperti membuat
situs website dan penyebaran ke jejaring sosial.
2. Menambah objek dan fasilitas wisata
Salah satu objek wisata yang ada di Candi Muaro Jambi adalah Museum,
di dalam Museum ini terdapat banyak peninggalan penting seperti arca, benda
logam, barang pecah belah dan lain-lain.
Untuk menarik minat pengunjung , maka dilakukan upaya sebagai
berikut :
a. Menyediakan lahan parkir yang luas
b. Memperbaiki infrastruktur di komplek Candi Muaro Jambi dan pasilitas umum

c. Menyediakan peta lokasi
d. Menyediakan pemandu wisata agar wisatawan dapat lebih mengenal Candi
yang dikunjungi
e. Menambah sarana seperti taman dan memperbaiki fasilitas umum seperti toilet
dan tempat beribadah
3. Menyediakan souvenir
Souvenir merupakan salah satu kenang-kenangan dan ciri khas suatu
tempat dan turut serta dalam peningkatan kunjungan, souvenir dapat dibuat oleh
masyarakat sekitar dan menjadikannya pendapat tambahan.
4. Tehnologi
Tehnologi sangat penting dalam mempromosikan objek wisata Candi
Muaro Jambi dan juga perlu untuk wisatawan yang ingin membeli karcis masuk
Candi Muaro Jambi. Karena dengan tehnolgi maka tidak ada lagi antrian panjang
saat pengunjung ramai dan juga bisa menertibkan wisatawan yang berkunjung.
5. Pestival Candi Muaro Jambi
Uuntuk mempromosikan Candi Muaro Jambi Dinas Budaya membuat
program setiap tahun dengan cara mengadakan festival Candi Muaro Jambi,
festival adat dan budaya. Maka kebijakan pengembangan Wisata Candi Muaro
Jambi di arahkan untu meningkatkan efektifitas pengunjung melalui kegiatan
promosi serta meningkatkan sinergi dalam pelayanan jasa wisata Candi Muaro
Jambi.

Adapun tujuan pengembangan Wisata Candi Muaro Jambi atara lain :55
a. Menambah pendapatan asli Daerah (PAD).
b. Untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
c. Untuk menjaga/mengenang warisan budaya leluhur.
Dengan demikian maka wajar Dinas Budaya berusaha mengembangkan
Wisata Candi Muaro Jambi agar dapat memberikan bantuan dana bagi
terlaksananya pembangunan Daerah Kota Jambi menjadi Daerah yang maju dan
di harapkan dapat menyumbang nilai tambah pendapatan Daerah Kota Jambi dan
meningkatkan arus para wisatawan yang berkunjung ke Kota Jambi dan ke
Kabupaten Muaro Jambi.
Menurut Bapak Indra Gunawan, sebagai Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Muaro Jambi,
“Wisata salah satunya Candi Mauro Jambi mempunyai peranan penting
dalam perekonomian Nasional dan Regional, baik sebagai sumber devisa
Negara maupun sumber lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten
Muaro Jambi maupun Kota Jambi. Objek wisata Candi Muaro Jambi
haruslah di kembangkan dan di arahkan untuk memupuk rasa cinta tanah
air dan bangsa serta menanam jiwa semangat nilai-nilai luhur bangsa
dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan Nasional disamping
meningkatkan kegiatan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi.”56
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat peneliti pahami bahwa
Wisata Candi Muaro Jambi berperan sebagai salah satu penghasil devisa Negara
dan yang di harapkan akan meningkatkan sekaligus memperkenalkan budaya
55
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leluhur kota Jambi. Wisata Candi Muaro Jambi juga memberikan lapangan
pekerjaan kepada masyarakat setempat dan usaha yang cukup luas dalam
meningkatkan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Muaro Jambi khususnya.
Aspek lain yang di anggap penting dalam kebijakan ekonomi ini adalah
pembangunan Daerah secara regional dan bertahap melalui jalur kebudayaan yang
dapat menghasilkan devisa, beberapa ahli menyimpulkan bahwa “ pariwisata bisa
ditinjau dari berbagai sesuatu yang dapat yang memberikan keselamatan bagi
penduduk dan kesejahteraan bagi penduduk sekitarnya. Jadi ada tiga unsur yang
menjadi penarik dan objek wisata yaitu segi kehidupan alam ( strategis ), segi
sejarah ( historis ), dan segi budaya ( kultral ).”57
Jadi dari pertemuan kebudayaan dalam sifat yang positif akan
memberikan sumbangan yang sangat besar bagi kekuatan ekonomi nasional dan
Daerah dalam pembangunan Bangsa dan Negara yang tercinta ini, itulah konsep
yang telah di sepakati oleh masyarakat Indonesia yang berdasarkan asas Pancasila
yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, Hal itu berarti Pancasila merupakan
sumber tertinggi tertip hukum yang harus mengatur kehidupan Negara dan
masyarakat. Oleh karena itu, pokok-pokok pikiran serta nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya harus di tuangkan dalam perundang-undangan, termasuk
undang-undang dasar dan peraturan pemerintah dan kebijakan pemerintah.58
Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah

dalam

rangka

meningkatkan

efesiensi

dan

efektipitas

dalam

57
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penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan
pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah.59
Aspek hubungan wewenang memperhatikan khususan dan keragaman daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Agar mampu
menjalankan peranan tersebut, daerah di berikan kewenangan yang seluas-luasnya
di sertai pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam
kesatuan system penyelenggaraan pemerintah daerah.60
Meskipun demikian harus di akui bahwa pengaruh pengembangan wisata
Candi Muaro Jambi sangatlah besar bagi masyarakat, apabila masyarakat tersebut
sudah merupakan masyarakat yang pola pemikiran dan kemajuan anggota
masyarakat yang menjadi pendukung, terutama masyarakat Muaro Jambi sebab
turis dari daerah lain atau internasional (Manca Negara) yang demikian itu
perhatian para wisatawan asing dalam Negeri maupun luar Negeri yang
bekunjung ke Kota Jambi memberikan argumentasi yang menggembirakan
terhadap unsur kebudayaan yang eksotik ini di buktikan dengan sejarah masa
lampau bahwa bangsa akan jaya bilamana memiliki budi luhur atau akhlakul
karimah yang mulia.
Dengan demikian perlu di kembangkannya Objek Wisata Candi Muaro
Jambi serta promosi bagi Dinas Budaya Kabupaten Muaro Jambi. Pengembangan
wisata merupakan program jangka panjang dan tidak lepas dari upaya pelestarian

59
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budaya leluhur bagi masyarakat Kota Jambi sendiri. Dengan demikian maka
strategi pengembangan wisata harus berorentasi kepada upaya melibatkan
masyarakat baik dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasan yang pada akhirnya akan dapat mewujudkan pengembangan salah
satu wisata yang mampu mensejahterakan masyarakat luas.
Sebagaimana pendapat Ibu Nyimas Evi Azizah selalku Sekretaris Dinas
Budaya dan Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi :
”program pengembangan Candi Muaro Jambi itu direncanakan dari
bawah, jadi masyrakat juga terlibat dalam pengembangan tertsebut, karna
dari beberapa program pengembangan Candi Muaro Jambi merupakan
aspirasi dan masukan dari masyarakat. Contohnya pembangunan jalan
setapak buat pejalan kaki, jembatan lengkung, tempat beribadah dan
tempat sampah.dan juga sekarang dalam proses pembangunan taman
bunga. Jadi dalam hal tersebut kita memerlukan masyarakat dan kita
pertimbangkan bersama atau di pilah mana yang cocok atau pas untuk
pengembangan Candi Muaro Jambi tersesbut.”61
Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Ibu Nyimas Evi Azizah di
atas, maka dapat di pahami bahwa dalam pengembangan Objek Wisata Candi
Muaro Jambi tersebut melibatkan masyarakat setempat ataupun masyarakat
Muaro Jambi baik dalam perencanaan maupun pembangunan / pengembangan.
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B. Dampak Pengembangan Candi Muaro Jambi Terhadap Masyarakat
Pada umumnya pembangunan Nasional banyak Negara-Negara baru
berkembang di tekankan pada pembangunan ekonomi. hal itu di sebabkan karena
yang paling terasa adalah keterbelakangan ekonomi masyarakat. Jadi dengan
adanya pengembangan pariwisata yang melibatkan semua lapisan masyarakat,
mulai dari kalangan atas sampai lapisan bawah, baik kalangan Pemerintah, swasta
maupun masyarakat biasa, semua di harapkan turut membantu dan menunjang
usaha pengembangan pariwisata Candi Muaro Jambi sehingga dapat menambah
pendapatan perekonomian masyarakat.
Pengembangan tempat wisata di suatu wilayah merupakan panomena
yang lumrah dan sering kita jumpai di kota-kota besar seperti halnya di Jogja kita
bisa melihat Candi Borobudur dan Candi Prambanan merupakan salah satu contoh
dari beberapa pembangunan tempat wisata. Begitu juga terdapat di Desa Muaro
Jambi Kabupaten Muaro Jambi, terdapat juga tempat wisata bagi masyarakat
lokal, luar kota dan wisatawan Manca Negara. Dengan adanya pengembangan
pariwisata ini dapat memberikan pemerataan pendapatan bagi masyarakat di
sekitar kawasan, sehingga membuka kesempatan lapangan pekerjaan dan
meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dalam Peraturan Daerah Muaro Jambi dalam pasal 12 menjelaskan
bahwa;62
1. Inventarisasi data di bidang seni dan budaya daerah.
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2. Pengkajian terhadap seni dan nilai-nilai budaya daerah.
3. Pembinaan adat istiadat.
4. Peningkatan operasi masyarakat nilai-nilai budaya.
5. Pemeliharaan situs-situs perbakala dan benda seni bernilai sejarah.
6. Fasilitas penyelenggaraan nilai seni dan kebudayaan daerah.
7. Pengembangan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan daerah.
8. Menyebarluaskan imformasi di bidang kesenian dan budaya daerah.
9. Pembinaan sanggar-sanggar kesenian dan budaya.
10. Pendapatan dan pelaporan.
Desa Muaro Jambi memiliki potensi pariwisata yang potensial apalagi
sejak di bangunnya Jembatan Auduri II, dengan di bangunnya Jembatan Auduri II
membuat akses ke Candi Muaro Jambi lebih mudah dan nyaman sehingga
pariwisata mudah menuju tempat wisata. Baik itu untuk berlibur, rekreasi,
berwisata, melihat-lihat Candi Muaro Jambi atau sekedar untuk jalan-jalan.
Suatu destinasi wisata yang di kunjungi wisatawan dapat di pandang
sebagai konsumen sementara mereka datang ke daerah kita tersebut dalam waktu
tertentu, menggunakan sumber daya dan fasilitas dan biasa mengeluarkan uang
untuk berbagai kepeluan, dan kemudian meninggalkan tempat wisata tersebut
untuk kembali kerumah ataupun kenegaranya. Jika wisatawan datang kedistinasi
wisata tersebut sangat banyak, maka juga mengeluarkan begitu banyak uang untuk
membeli berbagai keperluan selama liburannya, tidak dapat di bantah bahwa hal
itu akan berdampak pada kehidupan ekonomi daerah tersebut, baik lansung
maupun tidak lansung. Dampak ekonomi yang di timbulkannya dapat bersifat

positif bagi masyarakat. Cohen menemukakan bahwa dampak pariwisata terhadap
kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat di kategorikan sebagai berikut :63
1. Dampak terhadap penerimaan devisa.
2. Dampak terhadap penerimaan masyarakat.
3. Dampak terhadap kesempatan kerja.
4. Dampak terhadap harga-harga.
5. Dampak terhadap pembangunan pada umunya.
6. Dampak terhadap pemerintah.
2. Dampak Positif
Objek Wisata Candi Muaro Jambi di buka pada pukul 8.00 pagi sampai
sore, para pengunjung atau wisatawan bisa masuk kedalam Candi Muaro Jambi
hanya membayar tiket masuk sebesar 5.000 rupiah perorang dan biaya parkir 2000
rupiah Dengan demikian para wisatawan boleh masuk kedalam Candi Muaro
Jambi dan wisatawan bisa melihat Candi yang ada sepuasnya, parawisatawan bisa
juga menyewa sepeda yang sudah di sediakan oleh masyarakat dengan hanya
membayar 10.000 rupiah untuk sepuasnya berkeliling dikomplek candi muaro
jambi tersebut. Para wisatawan bisa mengelilingi seluruh Candi berpoto-poto dan
sebagainya.
Wawancara dengan Bapak Angga selaku pegawai Candi Muaro Jambi
yang memberi penjelasan sebagai berikut:
“Candi Muaro jambi dibuka pukul 8 pagi sampai 5 sore, para wisatawan
bisa masuk kedalam Candi dengan hanya membayar tiket 5.000 dan
63

I Gde Pitana, Pengantar Ilmu Wisata, (Yogyakarta: Abdi Offset, 2009), hlm. 185

parkir 2000, jika ingin menyewa sepeda, banyak masyarakat disini
menyewakan sepeda buat wisatawan dengan harga 10.000 dan bisa
sepuasnya keliling Komplek Candi. Hasil dari pendapatan tiket akan
disetorkan ke Kantor Dinas Pariwisata Muaro Jambi.”64
Akan tetapi ada hari-hari tertentu pengujung atau wisatawan ramai
datang untuk mengunjungi Candi Muaro Jambi. pada hari-hari biasa ini tidak
terlalu banyak, seperti yang dijelaskan Acong pemandu wisata warga Rt 05
menjelaskan:
“Wisatawan atau pengunjung yang paling banyak datang ke Candi Muaro
jambi ini pada waktu festival Candi Muaro Jambi, lebaran idul fitri, dan
lebaran idul adha, maka pada saat itu masyarakat Muaro Jambi beramairamai untuk berjualan didalam Komplek Candi Muaro jambi karna pada
waktu itu banyak wisatawan yang datang dan pendapatan jauh lebih
meningkat dari hari-hari biasanya.”65
Dari hasil wawancara diatas mendapat kesimpulan bahwa dihari-hari
tertentu saja candi muaro jambi ramai dikunjungi, seperti hari diadakannya
festival Candi Muaro Jambi, lebaran idul fitri dan idul adha. Dan dihari itu
pendapatan pedagang jauh lebih meningkat dari pada di hari-hari biasa.
Mengenai dampak pengembangan Candi Muaro Jambi secara umum di
jelaskan oleh Ibu Zubaidah Rt 08 yang berjualan di Komplek Candi Muaro Jambi
memberi keterangan sebagai berikut:
“Dampak pengembangan tempat Wisata Candi Muaro jambi ini dapat
kami rasakan sebagai masyarakat di sini, di karenakan banyak
masyarakat disini yang berjualan dan menyediakan jasa bagi wisatawan,
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dengan kami berjualan di dalam Komlek Candi Muaro Jambi ini maka
terbantulah perekonomian kami dan warga di desa ini.”66
Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menggambarkan
bahwa masyarakat yang ada di Desa Muaro Jambi sangat antusias dengan adanya
pengembangan Candi Muaro Jambi. Karena dengan adanya pengembangan Candi
Muaro Jambi tersebut maka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa
Muaro Jambi, masyarakatpun menyadari bahwa dengan berjualan di komplek
Candi Muaro Jambi atau dengan Mereka menyediakan jasa untuk wisatawan yang
datang akan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat.
Selain itu wawancara penelitian dengan Bapak Abuzar Kepala Desa
Muaro Jambi yang juga menjelaskan Sebagai berikut:
“Dampak positif pengembangan tempat Wisata Candi Muaro Jambi
terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar sangatlah baik, karena
dengan di jadikannya Candi Muaro Jambi ini sebagai tempat wisata,
maka sudah jelas memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Desa
kami. Karena membuka kesempatan dan memberikan lapangan pekerjaan
bagi masyarakat dan membuka lapangan usaha bagi ibu-ibu rumah
tangga.”67
Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama kepala Desa Muaro Jambi
yaitu Bapak Abuzar, hasil dari pengembangan tempat Wisata Candi Muaro Jambi
sangat di rasakan oleh masyarakat sekitar, karena dengan adanya pengembangan
Candi Muaro jambi tersebut dapat membuka kesempatan lapangan kerja bagi
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masyarakat dan memberikan mata pencarian yang baru bagi masyarakat setempat
terutama ibu-ibu.
Wawancara peneliti dengan Ibu Siti selaku penjual di komplek Candi
Muaro Jambi yang memberikan keterangan sebagai berikut:
“Pengembangan tempat Wisata Candi Muaro Jambi ini sudah kami
rasakan, yaitu memberikan lapangan kerja bagi kami masyarakat di sini,
karna dengan di perbolehkannya kami berjualan di candi ini, maka
terbantu perekonomian kami, dan kami masyarakat sangat terdorong
untuk lebih membuka usaha-usaha. Seperti saya mau berjualan di dalam
Candi Muaro jambi ini apalagi untuk menunjang perekonomian keluarga
saya. Kalau pagi saya pergi kekebun untuk motong karet, dan habis
motong karet baru saya ikut jualan ditempat ini”.68
Dari hasil wawancara di atas, menggambarkan bahwa imbasnya dari
pengembangan Wisata Candi Muaro Jambi sangat terasa bagi masyarakat sekitar.
Karena selain membuat lapangan kerja bagi masyarakat, pengembangan Candi
Muaro Jambi juga bisa mendorong peningkatan ekonomi keluarga.
Kemudia Ibu Lina juga mengatakan sebagai berikut:
“Dengan adanya pengembangan Candi Muaro Jambi ini, maka sangat
membantu bagi kami para pedagang di sini, sebagian masyarakat sini
bisa bekerja di Candi, ibu bisa berjualan bakso untuk wisatawan yang
datang. semakin banyak pengunjung yang datang sangat berdampak bagi
pendapatan ibu. Karna pendapatan ibu meningkat jika pengunjung
ramai.”69
Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkkan bahwa para
pedagang di sana hasil dari berjualan di Komplek Candi Muaro Jambi ini tidak
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menentu, hal itu di sebabkan karena semakin banyak pengunjung yang datang,
maka banyak pula keuntungan atau pendapatan yang di peroleh para pedagang.
Begitu pula sebaliknya jika pengunjung sepi maka sedikit pula keuntungan atau
pendapatan yang di peroleh oleh pedagang.
Menganai permasalahan yang sama pengembangan tempat Wisata Candi
Muaro Jambi ini peneliti berhasil mewawancarai Ibu Shanti warga Rt 04 yang
berjualan di komplek Candi Muaro Jambi memberikan keterangan sebagi berikut:
“Pedagang di sini pada umumnya iyalah ibu-ibu, masyarakat disini
khusunya ibu-ibu bekerja sebagai pedagang jajanan dan minuman, seperti
pop mie, air mineral dan jajanan maupun minuman lainnya. Dan juga
menyewakan jasa tranportasi seperti sepeda untuk wisatawan yang
berkunjung dan mengelilingi Candi. Dengan berjualan makanan dan
menyewakan sepeda di sini dapat menunjang perekonomian keluarga,
walaupun dengan hasil yang tidak menentu.”70
Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Ibu Shanti di atas
menggambarkan bahwa pada umumnya yang berjualan di komplek Candi Muaro
ini dominan ibu-ibu rumah tangga, minat ibu-ibu di lingkungan komplek Candi
Muaro Jambi ini untuk berjualan sangatla besar. karna dengan berjualan di sekitar
Komlek Candi Muaro Jambi tersebut dapat membantu perekonomian keluarga.
Keterangan selanjutnya penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan
Bapak Asril Pegawai Candi Muaro Jambi warga Rt 04 yang memberi keterangan
sebagai berikut :
”Meningkatnya penjual dikomplek candi muaro jambi ini sudah nampak
setiap tahunnya, banyaknya masarakat yang berjualan dan menyewakan
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jasa transportasi seperti sepeda dan becak. Seperti yang anda lihat di sini,
dulu bapak hanya sendiri bekerja sebagai petugas di sini, sekarang istri
bapak dan menant bapak ikut berdagang disini, istri bapak berjualan di
dekat pendopo sana, dia berjualan bakso, sedangkan menantu bapak
disampingnya menjajakan sepeda dan berjualan minuman dan
makanan.”71
Bersarkan hasil wawancara peneliti dengan Pak Asril sebagai petugas
Candi Muaro Jambi di atas dapat di uraikan bahwa para pedagang makanan
ataupun penyewaan jasa sepeda setiap tahunnya akan terus meningkat dari tahun
ketahunnya.
Tabel 8. Jumlah pedagang dikomplek Candi Muaro Jambi dari tahun 2014-201872
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3. Dampak Negatif
Pengembangan tempat wisata Candi Muaro Jambi sangat mempengaruhi
perekonomian masyarakat sekitar khusunya Desa Muaro Jambi, karna keberadaan
tempat wisata sangat mempengaruhi tumbuhnya perekonomian masyarakat
sekitar. Dengan di kembangkanya dan di bangunnya tempat wisata Candi Muaro
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Jambi maka juga berdampak negatif bagi masyrakat sekitar. Wawancara peneliti
dengan Ibu Shanti warga Rt 04 memberi keterangan sebagai berikut :
“Dengan di kembangkannya dan di perbolehkan masyarakat berjualan di
sini maka menimbulkan konflik antar pedagang dengan Dinas Pariwisata
Kabupaten Muaro Jambi. Pedangan yang berjualan di dalam Candi
Muaro Jambi belum bisa di atur dan di luar lingkungan percandian, karna
solusi Dinas Pariwisata belum ada untuk menertipkan pedagang di
sini.”73
Hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa
pengembangan objek wisata Candi Muaro Jambi menimbulkan komflik pedagang
dengan Dinas Pariwisata, karna Dinas Pariwisata belum menemukan solusi
supaya pedagang berjualan dengan tertip di luar percandian.
Pedagang yang ada di dalam kawasan wisata tentunya sangat
mengganggu pandangan dan merusak kelestarian cagar budaya yang ada di Candi
Muaro Jambi, Komflik ini seharusnya cepat di selesaikan oleh Dinas Budaya
supaya kelestarian cagar budaya yang ada menjadi lebih baik.
Seperti yang di ungkapkan Ibu Lina selaku pedagang di kawasan objek wisata
Candi Muaro Jambi mengatakan :
“Pedagang yang ada di dalam kawasan Candi Muaro Jambi tidak mau
keluar atau di tertibkan di karenakan Dinas Pariwisata Kebupaten Muaro
Jambi tidak ada solusi untuk menertibkan dan pembangunan untuk
tempat berdagang, pembangunan yang ada belum terealisai dengan baik,
sehingga masih banyak pedagang yang berjualan di dalam kawan
Candi.”74
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Hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa belum adanya
tempat berdagang yang di buat dan adanya pemnbangunanpun belum terealisasi
dengan baik, sehingga masih banyaknya pedagang yang berjualan di dalam
percandian.
Kawasan Candi Muaro Jambi masih banyak pedagang yang belum sadar
akan kelestarian wisata sejarah, dengan komflik ini Dinas Pariwisata Kabupaten
Muaro Jambi sangat berperan mengatasi masalah komflik yang ada dikawasan
Candi Muaro Jambi. Wawancara bersama Bapak Asril selaku pegawai Candi
Muaro Jambi Mengatakan:
“Dampak negatif pengembangan Candi Muaro Jambi adalah perselisihan
antar pedagang satu dengan pedagang lainnya, perselisihan tersebut
adalah perebutan tempat berdagang atau lokasi berdagang.”75
Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan dengan adanya
pengembangan Candi Muaro Jambi maka ada pula dampak negatifnya yaitu
perselisihan antar pedagang satu dengan pedagang lainnya. Perdagangan tersebut
menimbulkan komflik yaitu perebutan lahan atau tempat untuk berjualan.
Selanjutnya Bapak Asril mengungkapkan :
“Dinas Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi sebenarnya sudah
memberikan pengertian seperti sosialisasi dengan pedagang dengan cara
melakukan rembug musyawarah untuk mendapatkan solusi agar masalah
tersebut dapat di selesaikan atau teratasi. Akan tetapi sampai saat ini
masalah tersebut belum juga teratasi atau menemukan solusi yang tepat,

75

Wawancara Dengan Bapak Asril Warga Rt 04 Selaku Pegawai Di Candi Muaro Jambi,
23 September 2019

karena masih banyaknya pedagang yang berjualan di dalam percandian
Candi Muaro Jambi. “76
Dari hasil wawancara lanjutan ini maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa, upaya Dinas Pariwisata untuk mengatasi komflik tersebut sudah ada
dengan cara melakukan rembug musyawarah, akan tetapi belum menemukan hasil
yang tepat, karena masih banyaknya penjual yang berjualan di dalam arena
percandian.
Dari hasil observasi dan wawancara lansung penulis dengan masyarakat
yang pedagang dan wawancara terhadap pegawai yang ada di Komplek Candi
Muaro Jambi penulis menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa dampak yang di
hasilkan dari pengembangan komplek Candi Muaro Jambi merupakan dampak
positif dan juga berdampak negatif. Dengan adanya dampak positif dari
pengembangan tempat wisata tersebut membuat perekonomian penduduk Desa
Muaro Jambi lebih baik dan meningkat, khususnya bagi masyarakat yang
menjadi pengelola, serta masyarakat pedagang yang berjualan di lingkungan
Komplek Candi Muaro Jambi baik itu penjual makanan dan penyewa jasa
transportasi keliling.
Adapun dampak positif terhadap pengembangan tempat wisata Candi
Muaro Jambi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar sebagai berikut:
1. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitar Candi
Muaro Jambi.
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2. Mengurangi jumlah pencarian kerja dan pengangguran.
3. Meningkatkan jumlah pedagang dari tahun ketahun.
4. Memberikan pendapatan asli daerah ( PAD ).
Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pengembangan Candi
Muaro Jambi adalah timbulnya komflik atara pedagang dan Dinas Pariwisata.
Karena Dinas Pariwisata belum menemukan solusi untuk pedagang supaya bisa
berjualan di luar arena percandian. Dengan demikian juga menimbulkan komflik
atar pedagang. Karena dengan tidak tertibnya pedagang pedagang menjadi
perselisihan perebutan lahan atau tempat untuk berjualan.
C. Kendala Dan Solusi Pengembangan Objek Wisata Candi Muaro Jambi
1. Kendala Pengembangan Objek Wisata Candi Muro Jambi
Untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan lokal dan internasional,
pada tahun 2017 kemarin Dinas Budaya Kabupaten Muaro Jambi mendapat
suntikan dana senilai 1 M untuk membangun Fasilitas objek wisata di komplek
percandian, anggaran ini di dapatkan dari kucuran dana alokasi khusus (DAK)
dari pemerintah pusat hal tersebut disampaikan oleh Bapak Indra Gunawan.
Dengan dana 1 M inilah Dinas Pariwisata Dapat mengembangkan dan
membangun objek wisata Candi Mauro Jambi. Dengan dana itu Dinas Pariwisata
Juga membangun pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan
mengembangkan kerajinan supaya menjadi daya tarik bagi wisata untuk datang ke
objek wisata Candi Muaro Jambi. Jadi dana tersebut tidak hanya fokus dalam
pengenbangan atau pembangunan candi tetatpi juga untuk meningkatkan sektor
UMKM pedagang disekitar komplek percandian yang di harapkan akan dapat

berimbas pada meningkatnya daya jual dan keragaman produk yang di buat oleh
pengrajin.77
Adapun kendala pengembangan Objek Wisata Candi Muaro Jambi
sebagaimana di tuturkan Bapak Indra Gunawan, selaku Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Muaro Jambi menyatakan:
“Bahwa masih kurangnya pengadaan dana yang turun dari Pemerintah
Pusat untuk mempromosikan Candi Muaro Jambi keluar Daerah maupun
ke luar Negeri serta masih kurangnya sumber daya manusia.”78
Dari hasil wawancara di atas tersebut peneliti dapat menyimpulkan
bahwa minimnya dana yang membuat Dinas Pariwisata Muaro Jambi terkendala
untuk mempromosikan Candi Muaro Jambi dalam pengembangan Wisata Candi
Muaro Jambi. Sehingga pihaknya mengaku merasakan kesulitan untuk
mengembangkan Wisata Candi Muaro Jambi tersebut Karna faktor inilah yang
menjadi kendala. Dan juga kurangnya perhatian dari Pemerintah Kota Jambi
dalam menggalangkan dana untuk promosi keluar Daerah maupun ke luar Negeri.
Tidak hanya itu saja, sumber daya manusia juga menjadi kendala pengembangan
Candi Muaro Jambi.
Selanjutnya Bapak Indra Gunawan mengungkapkan :
“Dana yang dibutuhkan untuk pengembangan objek wisata Candi Muaro
Jambi senilai Rp 400.000.000 dana tersebut hanya untuk membuat
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festival Candi Muaro Jambi setiap tahunnya, yang bertujuaan untuk
memperkenalkan Candi Muaro Jambi kepada wisatawan yang datang.” 79
Dari hasil wawancara lanjutan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa
untuk mempromosikan Candi Muaro Jambi dengan mengadakan festival Candi
Muaro Jambi setiap tahunnya itu membutuhkan dana yang tidak sedikit yaitu
sebesar 400.000.000,
Sumberdaya pegawai Dinas Pariwisata berjumlah 27 orang pegawai. Jika
di tinjau dengan beban kerja OPD maka jumlah aparatur yang tersedia dari jumlah
tersebut berdasarkan dari tingkat pendidikan jumlah jumlah aparatur pada Dinas
Wisata terdiri dari 5 orang berpendidikan S.2, 8 orang S.1, 14 orang
berpendidikan SLTA. Untuk lebih rinci hal ini disajukan pada tabel berikut.
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Tabel 9. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Parawisata,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muaro jambi Tahun 201980

Pendidikan
Jenjang

Jumlah

Pangkat
Jenjang

Eselon
Jumlah

Jenjang

Jumlah

S2

5

Pembina Tk. I

1

Eselon II

1

S1

8

Pembina

1

Eselon III

3

14

Penata Tingkat I

3

Eselon IV

6

-

Penata
Penata Muda Tk
I
Penata Muda
Pengatur Tk I
Pengatur
Pengatur Muda
Tk I

3

Staf

15

5

Honorer

2

Pengatur Muda

1

Tenaga Honorer

2

SMA/S
MK
SMP
SD

-

Jumlah

27

2
6
3

27

27

Berdasarkan dari tingkat pendidikan terdapat dari 27 orang aparatur yang
ada 18,5 persen berpendidikan S.2, 29, 63 persen berpendidikan S.1 dan 51,85
persen yang berpendidikan SLTA sederajat. Berdasarkan golongan, jumlah aparatur Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Muaro Jambi pada Tahun
2019 terdiri dari 2 orang aparatur yang mempunyai golongan IV, 13 orang golongan III dan 12 orang yang mempunyai golongan II.
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Candi Muaro Jambi sampai saat ini masih gencar-gencarnya di
kembangkan oleh Dinas pariwisata Kabupaten Muaro Jambi. Akan tetapi belum
maksimalnya pengembangan tersebut sebagaimana di harapkan oleh banyak
orang. Padahal jika pengembangan Candi Muaro jambi ini dengan tepat maka
dapat meningkatkan pendapatan Devisa bagi Kota Jambi itu sendiri, hingga pada
akhirnya akan memberikan sumbangan yang besar dalam ikut serta membangun
Daerah dan menambah penghasilan Daerah Kota Jambi. Pemerintah wewenang
untuk mengatur dan mengurus Daerahnya sendiri urusan Pemerintah menurut
asas otonomi dan tugas pembantu. Pemberian otonomi luas kepada Daerah di
arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan layanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu,
melalalui otonomi luas, Daerah di harapkan mampu meningkatkan daya saing
yang dengan memperhatikan perinsif demokrasi, pemerataan dan keadilan,
keistimewaan dan kehususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam
system Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ). 81
Kurang suksesnya pengembangan Candi Muaro Jambi tidak lepas dari
kurang tepatnya strategi kebijakan yang di terapkan oleh Pemerintah. Pemerintah
Kota Jambi dalam mengeluarkan dana pembangunan sarana dan prasarana dan
juga untuk promosi ke Daerah-daerah dan keluar Negeri yang masih kurang.
Masih kurangnya sumber daya manusia juga menjadi paktor atau kendala
pengembangan Candi Muaro Jambi tersebut. Padahal sumber daya manusialah
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yang memiliki peran yang penting dalam pengembangan pariwisata

untuk

mendukung percepatan dan perluasan pengembangan suatu pariwisata.
Sebagaimana di katakan oleh Bapak Indra Gunawan selaku kepala Dinas
Pariwisata menyatakan :
”Kualitas pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi sudah di
katakan efektif dalam kinerja pengembangan Candi Muaro Jambi, namun
spesialisasi pariwisata masih kurang, sebagai contohnya masih
kurangnya yang bisa berbahasa inggris.” 82
Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa sumber daya Dinas
Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi secara kualitas secara umum sudah memadai
untuk pengembangan Objek wisata Candi Muaro Jambi. Tetapi

dari

spesialisasinya belum mncukupi, karena masih banyak yang belum bisa berbaha
inggris.
Ditambah lebuh lanjut oleh Bapak Indra Gunawan menyatakan :
“Sumber Daya Manusia dalam pengembangan dan pengelolaan Candi
Muaro Jambi di kelola secara bersamaan dengan Dinas Purbakala Jambi.
Sumber Daya Manusia juga masih terbatas yang masih kurang menguasai
tehnis-tehnis purbakala. Selain itu juga tidak ada Guide yang profesional
dan jumlahnya juga terbatas”83
Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas
Pariwisata bekerja sama dengan Dinas Purbakala Dalam Upaya pengembangan
objek wisata Candi Muaro Jambi, akan tetapi Dinas Purbakala juga masih kurang
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sumber daya manusianya baik dalam penguasaan tehnis purbakala maupun tidak
adanya guide yang profesional dan jumlahnya juga sangat terbatas.
Bapak Indra Gunawan selaku kepala dinas pariwisata Kabupaten Muaro
Jambi berpendapat :
”Bahwa satu wisatawan asing bisa menciptakan setidaknya 12 tenaga
kerja dari sektor pariwisata, mulai dari tukang becak, tour guide, pekerja
di hotel atau penginapan hingga panjaga museum, itu semua tercipta
karena adanya wisatawan. maka untuk mendukung itu kita butuk sember
daya manusia berkualitas”84
Hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa Oleh sebab itu
bahwa peran sumber daya manusia sangat vital dalam pengembangan pariwisata,
apalagi jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor pariwisata lebih besar di
bandingkan dengan jumlah tenaga kerja dari sektor lain. Masih kurangnya
penguasaan bahasa asing baik masyarakat maupun pelaku/pekerja pariwisata yang
juga menjadi kendala serius. Padahal, salah satu faktor yang menentukan kualitas
layananan pariwisata adalah kemampuan berbahasa asing. Jadi malihat masih
rendahnya kualitas dan layanan sumber daya manusia (SDM) di pariwisata Candi
Muaro Jambi tersebut, maka dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah melalui dari berbagai regulasi dan kebijakan anggaran harus di dorong
untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang berkualitas.

84

Wawancara Dengan Bapak Indra Gunawan, Selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten
Muaro Jambi, 1 Oktober 2019

2. Solusi Atas Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pengembangan Objek
Wisata Candi Muro Jambi
Selama ini untuk program-program dalam renstra sumber keuangan
pariwisata hanya berasal dari APBD. Upaya yang di lakukan oleh Dinas
Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi adalah mengajukan usulan anggaran dalam
Rencana Anggaran Kerja Perangkat Daerah yang nantinya akan di bahas dalam
panitia anggaran, kemudian DPRD yang selanjutnya akan di ajukan ke propinsi
setelah itu menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran,
Bapak Indra Gunawan Mengungkapkan :
“Untuk Sumber anggaran keuangan yang minim untuk Candi Muaro
Jambi Sebenarnya sudah di usahakan dengan mengajukan usulan
anggaran tetapi memerlukan waktu yang lama untuk mendapat
persetujuan anggaran dana untuk mengembangkan Candi Muaro
Jambi,”85
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa, untuk
mengatasi kendala dana yang minim bahwa Dinas Pariwisata sudah melakukan
usaha dengan mengajukan usulan dana untuk pengembangan Candi Muaro Jambi.
Tetapi memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan persetujuan dari
pemerintah pusat.
Wawancara selanjutan bersama Bapak Indara Gunawan mengatakan
untuk solusi masalah sumber daya manusia dia mengatakan :
“Untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia yang ada maka kami
mengadakan upaya pelatihan baik kepada petugas Dinas Pariwisata
maupun kepada pegawai Candi Muaro Jambi. Kami juga mengadakan
pelatihan untuk ibu-ibu dalam membuat kerajinan atau dijual dan
85
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menjadikan sopenir wisatawan saat berkunjung ke Candi Muaro
Jambi.”86
Berdasarkan hasil wawancara di atsas dapat penulis simpulkan bahwa
solusi untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia maka Dinas Pariwisata
melakukan pelatihan Untuk pegawai maupun untuk ibu-ibu penjual kerajinan.
Dinas Pariwisata juga mempunyai upaya untuk mempromisikan Candi
muaro Jambi melalui media Televisi seperti kerja sama dengan televisi lokal,
maupun televisi Nasional, sebagaimana di jelaskan oleh Bapak Indra Gunawan :
“Upaya kami untuk mempromosikan Candi melalui Media televisi sudah
kami lakukan, seperti kerja sama dengan Metro TV. Kami menerima tim
Robinson Journey yang akan menjelajahi Candi Muaro Jambi. Pada
kesempatan tersebut kami sekalian mempromosikan souvenir khas Jambi
seperti ikat kepala ( Lacak ).”87
Tim Robinson Journey bernaung di bawah perusahaan Rumah Produksi
Art media yang sedang meproduksi acara berjudul Robinson Journey yaitu sebuah
program dokumenter

yang mengangkat budaya, wisata dan kearifan lokal

Indonesia yang bekerja sama dengan Metro TV sebagai media partner. Tim ini
berada di Jambi 15 Oktober 2018 dan akan menggali kekayaan wisata Candi
Muaro Jambi. Dengan demikian kedatangan Robinson journey diharapkan dapat
meningkatkan pesona wisata Candi Muaro Jambi.
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Bapak Indra Gunawan menuturkan mengatakan :
“kita mempromosikan Candi Muaro Jambi dengan segala cara yang bisa
kita lakukan, tetapi kita juga harus aktif menggunakan media sosial,
seperti kerja sama yang kita lakukan ini dengan Robinson Journey,
nantinya akan disiarkan di Metro TV dan semua bisa melihat bahkan
sampai internasional.”88
Dari wawancara penulis bersama Bapak Indra Gunawan selaku kepala
Dinas Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi bahwa upaya Dinas Pariwisata untuk
mempromosikan Candi Muaro jambi uda berbagai upaya di lakukan, salah
satunya kerja sama dengan media televisi, seperti acara Robinson Journey yang
bernaung di bawah Perusahaan Rumah Produksi Art Media yaitu program
dokumenter yang mengangkat budaya, wisata, yang bekerja sama dengan Metro
Tv sebagai media patner. Kerja sama tersebut di harapkan dapat mempromosikan
Candi Muaro Jambi lebih luas agar lebih di kenal dan diharapkan dapat
meningkatkan jumlah pengunjung yang berwisata ke Kota Jambi Khusunya Candi
Muaro Jambi.
Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas maka peneliti dapat
menyimpulkan upaya Dinas Pariwisata untuk mengetasi kendala tersebut sudah
ada, seperti Dinas pariwisata untuk mengatasi dana yang minim untuk
pengembangan Candi Muaro Jambi maka Dinas Pariwisata melakukan
mengajukan usulan anggaran kepada pemerintah pusat. Kemudian untuk
mengatasi kurangnya sumber daya manusia maka Dinas Pariwisata juga
melakukan pelatihan kepada petugas Candi Muaro Jambi dan pelatihan kepada
Ibu-ibu membuat kerjinan untuk membuat sopenir untuk wisatawan yang
berkunjung ke komplek Candi Muaro jambi. Sedangkan untuk mengatasi komplik
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yang terjadi antara Dinas Pariwisata dengan pedagang, Dinas Pariwisata
melakukan rembug musyawarah, akan tetapi belum menemukan solusi yang tepat.
Penulis menyarankan agar Dinas Pariwisata perlu segera melakukan
pembenahan dari sisi fasilitas agar dapat dimanfaatkan wisatawan selama
berkunjung ke Candi Muaro Jambi. Pembenahan tersebut seperti dari penempatan
para pedagang makanan dan penyewaan sepeda agar memberikan kesan/image
yang baik sehingga menumbuhkan motivasi untuk kembali berkunjung ke Candi
Muaro Jambi. Selain itu pemerintah pusat perlu melakukan monitoring secara
berkala

untuk

melihat

sejauh

mana

Pemerintah

Daerah

dalam

mengimplementasikan kebijakan/program yang telah berjalan selama ini dalam
tindakan pelestarian dan pengembangan Candi Muaro Jambi.
Wisata Candi Muaro Jambi dapat di jadikan atau di pergunakan sebagai
katasilator dari kegaiatan pembangunan , karena pembangunan wisata Candi
Muaro Jambi merupakan mata rantai panjang yang dapat di gerakkan macammacam kegiatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu di harapkan Dinas
Pariwisata memberikan perhatian khusus untuk pengembangan Candi Muaro
Jambi sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung ke Candi Muaro Jambi di
samping itu juga menambah lapangan kerja untuk masyarakat setempat serta
menambah pendapatan asli daerah jambi.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari temuan dan pembahasan skipsi tersebut maka dapat di ambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengembangan Wisata Candi Muaro Jambi mempunyai tujuan dan peranan
penting dalam perekonomian Nasional dan Regional. Baik secara sumber
devisa Negara maupum sumber lapangan kerja bagi masyarakat khusunya
masyarakat sekitar Komplek Candi Muaro Jambi. Pengembangan tersebut di
lakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana dan juga mebuat
pastival Candi Muaro Jambi setiap tahunnya sekaligus mempromosikannya.
Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan Candi Muaro Jambi
ini sangatkan penting karna berdampak positif bagi masyarakat dalam
pengembangan Candi Muaro Jambi tersebut.
2. Dampak pengembangan Candi Muaro Jambi tersebut menghasilkan sebuah
kesimpulan bahwa dampak dari pengembagan Wisata Candi Muaro Jambi
merupakan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat sekitarnya.
Dengan danya dampak positif dari pengembangan tempat wisata tersebut
membuat perekonomian penduduk Desa Muaro Jambi lebih baik dan
meningkat, khusunya bagi masyarakat pengelola serta masyarakat pedagang
yang berjualan di lingkungan Candi Muaro Jambi baik penjual makanan dan
penyewa jasa transpotasi keliling. Sedangkan dampak negatif menimbulkan
komplik atara Dinas Pariwisata dengan padagang begitupun antar pedagang.
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3. Candi Muaro Jambi sampai saat ini belum berkembang seperti yang di
harapkan banyak orang. Adapun kendala pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
dalam pengengembangan Wisata Candi Muaro Jambi masih kurangnya
pengadaan dana yang turun dari Pemerintah untuk mempromosikan Candi
Muaro Jambi keluar Daerah-Daerah maupun keluar Negeri, membangun sarana
dan prasanan, kurangnya kualitas sumber daya manusia. Sedangkan solusi
yang ditempah dengan melakukan mengajukan usulan anggaran kepada
pemerintah pusat dan melakukan pelatihan untuk sumber daya manusia.
B. Saran
Wisata Candi Muaro jambi dapat di jadikan atau di gunakan sebagai
katalisator kegiatan pembangunan, karena Wisata Candi Muaro Jambi merupakan
mata rantai panjang yang dapat menggerakkan macam-macam kegiatan dalam
kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Muaro Jambi khususnya Dinas
Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi harus memberikan perhatian khusus terhadap
Objek Wisata Candi Muaro Jambi karna Candi Muaro Jambi dapat megurangi
pengangguran,

meningkatkan

pendapatan

asli

Daerah

dan

pendapatan

masayarakat.
1. Kepada masyarakat Desa Muaro Jambi agar lebih meningkatkan pembangunan
Candi Muaro Jambi sebagai tempat wisata cagar budaya di Privinsi Jambi.
2. Para pedagang agar saling menjaga ketertiban antar pedagang untuk
menciptakan kenyamanan dan ketentraman bagi wisatawan.
3. Bagi pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan para pedagang dalam menata
atau menertipkan lapak-lapak kios agar tidak terjadi perselisihan antar

pedagang dan membuat nyaman wisatawan yang berkunjung ke Wisata Candi
Muaro Jambi.
C. Kata Penutup
Dengan nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang dan
dengan taufiq dan hidayah-Nya serta bantuan dari pihak yang terkait dalam
penulisan skripsi ini, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan sesuai jadwal yang
telah diprogramkan.
Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi
ini, tidak dapat di pungkiri bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak
terdapat kekurangan. Hal ini bukan sesuatu yang disengaja namun, merupakan
batas kemampuan dan pengetahuan yang di miliki penulis. Oleh karena itu, saran
dan kritik yang bersipat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan
skripsi ini.
Demikianlah akhirnya penulis berharap hasil karya yang sederhana ini
dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan terutama bagi agama.

Jambi,

Februari 2020

Penulis
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Nyimas Evi Azizah

Sekretaris Dinas Budaya

3.

Abuzar

Kepala Desa Muaro Jambi

4.

Angga

Pegawai Candi muaro Jambi

5.

Jamiah

Masyarakat Desa Muaro Jambi

6.

Zubaidah

Masyarakat Desa Muaro Jambi

7.

Siti

Masyarakat Desa Muaro Jambi

8.

Lina

Masyarakat Desa Muaro Jambi

9.

Shinta

Masyarakat Desa Muaro Jambi

10

Asril

Pegawai Candi Muaro Jambi

LAMPIRAN

Wawancara Besama Bapak Gunawan

Wawancara Bersama Beberapa Pedagang Di Komlek Candi Muaro Jambi

Wawancara Bersama Pegawai Candi Muaro Jambi

Wawancara Bersama Petugas candi Muaro Jambi

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI
Nama Lengkap

: Aidul Adhan

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

TTL

: Bakung, 12 Desember 1995

Kewarganegaraan

: Indonesia

Status

: Mahasiswa

Tinggi, Berat Badan : 169 cm, 60 kg
Agama

: Islam

Alamat Tinggal

: Desa Bakung, Rt 02, Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi

Telepon/wa

: 0822-8711-2829

E-mail

: aidulazhar@yahoo.com

NAMA ORANG TUA
Ayah

: Sonol (Alm)

Ibu

: Siti Rogaya

RIWAYAT PENDIDIKAN
1. SD negeri 64/IX, Bakung Padang
2. MTS Nurul Ihsan Muhajirin
3. MA Nurul Ihsan Muhajirin

