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MOTTO

َّ إِ َّن
ۗ َّللاَ ََل يُغَ ِيّ ُر َما بِقَ ْى ٍم َحت َّ ٰى يُغَ ِيّ ُروا َما بِأ َ ْنفُ ِس ِه ْم
Artinya:
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.1

1

Q.S. Ar-Ra’d (13) : 11.
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ABSTRAK

Candi Muara Jambi memiliki nilai ekonomi atau potensi ekonomi setelah
ditetapkan menjadi cagar budaya nasional. Akan tetapi persepsi setiap masyarakat
berbeda-beda tentang pemanfaatan potensi ekonomi Candi Muara Jambi. Oleh
karena itu, skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan rasionalitas yang bekerja
pada diri masyarakat Desa Muara Jambi melalui persepsi dan tindakan sosial yang
dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Jambi. Metode pengumpulan data
kualitatif ini melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi atas aktivitas
masyarakat Desa Muara Jambi terhadap Candi Muara Jambi. Berdasarkan hasil
temuan penelitian, diketahui bahwa berbagai potensi ekonomi Candi Muara Jambi
telah dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara membuka berbagai usaha di
Candi Muara Jambi. Namun pemanfaatan potensi ekonomi tersbut belum
dilakukan secara optimal karena tercatat hanya 40% yang memanfaatkannya. Hal
ini didasari karena kualitas Sumber Daya Manusia di Desa Muara Jambi belum
sepenuhnya berkualitas. Sumber Daya Manusia yang belum berkualitas tersebut
disebabkan oleh faktor budaya masyarakat melayu yang malas, ingin instan dan
tidak ingin berproses. Faktor budaya ini membuat pola pikir masyarakat Desa
Muara Jambi belum ke arah maslahah atau kebaikan bersama, pola pikir tersebut
masih berada pada ego masing-masing yang dapat dilihat bahwa masyarakat lebih
memilih bekerja menjadi karyawan swasta dengan gaji yang besar dibandingkan
ikut turun langsung memajukan Candi Muara Jambi. Maka dapat dikatakan bahwa
rasionalitas yang bekerja pada masyarakat Desa Muara Jambi adalah rasionalitas
nilai yang berarti memperhitungkan manfaat tetapi tujuan yang dicapai tidak
terlalu penting.
Kata kunci: Nilai Ekonomi atau Potensi Ekonomi, Persepsi Masyarakat,
Rasionalitas, Manfaat Ekonomi, Desa Muara Jambi, Candi Muara Jambi
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pariwisata adalah
berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan
yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah
Daerah. Pada Pasal 4, kepariwisataan memiliki tujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan

ekonomi,

meningkatkan

kesejahteraan

rakyat,

menghapus

kemiskinan, mengatasi pengangguran, memajukan budaya dan lain-lain.1 Hal ini
menjelaskan bahwa suatu daya tarik wisata harus memiliki dampak yang besar
terhadap pengembangan pembangunan dan perekonomian masyarakat sekitar
sehingga mampu mensejahterakan lewat lapangan pekerjaan yang berhubungan
dengan pariwisata.
Dalam perekonomian nasional, pariwisata merupakan salah satu sektor
yang

diharapkan

mampu

memberikan

peningkatan

pendapatan

melalui

penerimaan devisa. Provinsi Jambi merupakan daerah yang giat mengembangkan
potensi wilayahnya untuk tujuan wisata dan menarik minat wisatawan untuk
berkunjung. Tercatat kunjungan wisatawan lokal ke Jambi tahun 2018 mencapai
2.388.673 orang, naik 11% (231.896 orang) dibandingkan tahun 2017 sekitar
2.156.777. Kemudian kunjungan wisatawan mancanegara ke provinsi Jambi tahun
2018 mencapai 10.887 meningkat 102% (5.509 orang) dibanding kunjungan tahun
2017 sekitar 5.378 orang. Menurut Ujang Hariadi sebagai Kepala Dinas
1

http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/4636_1364UUTentangKepariwisataannet1.pdf
, diakses tanggal 17 Januari 2019 jam 15.00 WIB.

1

2

Kebudayan Dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jambi, peningkatan minat
wisatawan ini tak terlepas dari pembenahan sarana dan prasarana objek wisata,
peningkatan event atau kegiatan wisata bertaraf nasional, penambahan objek atau
destinasi wisata, pembinaan desa-desa sadar wisata dan peningkatan sajian wisata
seni budaya tradisional.2 Obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki Provinsi
Jambi cukup banyak dan bervariasi. Provinsi Jambi memiliki banyak aneka ragam
obyek dan daya tarik wisata yang terdiri atas obyek wisata alam seperti Danau
Kerinci, museum seperti Meseum Siginjai, peninggalan purbakala seperti Candi
Muara Jambi, pusat kesenian seperti tari topeng di Desa Muara Jambi dan pusat
kerajinan seperti pembuatan Batik Jambi di Sebrang Kota Jambi.3 Salah satu
kabupaten yang memiliki objek dan daya tarik wisata adalah Kabupaten Muaro
Jambi.
Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten di wilayah
provinsi Jambi yang memiliki objek dan daya tarik wisata, antara lain objek
wisata candi, objek wisata budaya. Berbagai macam objek dan daya tarik wisata
yang ada di kabupaten Muaro Jambi mempunyai potensi yang cukup baik yang
dapat memberikan pemasukan bagi pendapatan daerah dan peningkatan ekonomi
masyarakat Desa Muara Jambi. Salah satu objek dan daya tarik wisata kabupaten
Muaro Jambi adalah tempat peninggalan situs purbakala terluas di Indonesia yaitu
Candi Muara Jambi.
2

https://www.senibudayaku.com/2018/05/mengenal-kebudayaan-daerah-jambi.html?m=
1# diakses tanggal 26 Sepetember 2019 jam 23.00 WIB.
3
Qorina Novitri, Junaidi, M. Safri, “Determinan Penerimaan Daerah dari Sektor
Pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi”, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangungan
Daerah, Vol.1, No.3, (Januari-Maret 2014), hlm. 149. Diakses di https://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/JES/article/view/1548 diakses tanggal 29 Januari 2019 jam 22.00
WIB.

3

Situs purbakala Candi Muara Jambi, diprediksikan sudah berdiri kokoh
pada abad ke-11 Masehi. Pada akhir bulan Desember tahun 2013 menjadi moment
bersejarah bagi kawasan Candi Muara Jambi atas penobatannya sebagai kawasan
cagar budaya nasional. Predikat itu merupakan hasil dari perjuangan panjang baik
dalam bentuk penelitian dan pelestarian juga upaya pemanfaatan candi untuk
kesejahteraan masyarakat sekitar.4 Candi Muara Jambi itu sendiri merupakan
sumber pendapatan asli daerah kabupaten Muaro Jambi, yang mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada gambar I.1. sebagai
berikut:
Gambar I.1.
PAD Kabupaten Muaro Jambi
PAD Kab. Muaro
Jambi tahun 2018 →
85,841 Miliar

PAD Kab. Muaro
← Jambi tahun 2015
51,995 Miliar

PAD Kab. Muaro
Jambi tahun 2017 →
82,074 Miliar

PAD Kab. Muaro
← Jambi tahun 2016
57,6 Miliar

Sumber: tribunjambinews.com

Pada gambar tersebut terlihat peningkatan PAD Kabupaten Muaro Jambi
setiap tahunnya. Sektor pariwisata yang dikelola oleh pemerintah yaitu Candi
Muara Jambi, yang mana Candi Muara Jambi juga menyumbangkan dana pada
PAD tersebut berdasarkan tiket karcis dari wisatawan.. Berdasarkan peningkatan

4

Yusdi Anra dan Asyhadi Mufsi Sadzali, “Kajian Kepuasan Pengunjung Objek Wisata
Warisan Budaya Kawasan Candi Muara Jambi sebagai Cagar Budaya Nasional dan Kandidat
Warisan Dunia”, Jurnal Titian, Vol.1, No.2, (Desember 2017), hlm. 219. Diakses di https://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/titian/article/view/4229 tanggal 25 September 2018 jam 11.00 WIB.

4

tersebut tentu dapat dikatakan bahwa Candi Muara Jambi memiliki potensi
ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya dan harus dimanfaatkan oleh
msyarakat sekitar.
Candi Muara Jambi tidak hanya dilihat sebagai bangunan cagar budaya,
namun harus dilihat sebagai indikator pemicu dan yang menciptakan pertumbuhan
pariwisata, dan sebaliknya pariwisata mampu menciptakan dana untuk pelestarian
bangunan cagar budaya, dan masyarakat sekitarnya. Bangunan bersejarah dan
warisan budaya pada hakikatnya memang sangat dekat dengan dunia pariwisata.
Terdapat daya tarik nilai sejarah dan identitas masa lalu yang tersimpan pada
obyek wisata yang menjadi magnet penarik wisatawan. Demikian halnya dengan
kawasan Candi Muara Jambi yang telah menarik perhatian wisatawan lokal dan
manca negera.5 Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel I.1 berikut :
Tabel I.1.
Data Kunjungan Wisata Candi Muara Jambi 5 Tahun terakhir
Jumlah Pengunjung
Tahun
No
Wisatawan
Wisatawan
Lokal (Jiwa) Asing (Jiwa)
1 2013
145.340
225
149.603
213
2 2014
131.241
210
3 2015
100.555
300
4 2016
108.350
327
5 2017
2018
117.073
935
6
Sumber: Pencatatan manual oleh Tim Security Candi Muara Jambi (Badan Pelestarian Cagar
Budaya Jambi)6

Pada tabel I.1. tersebut terlihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan lokal
mengalami fluktuatif setiap tahunnya, namun untuk wisatawan asing dapat
dikatakan mengalami kenaikan setiap tahun. Hal ini menandakan wisatawan asing
5

Ibid, hlm. 221.
Dokumen Tim Pos Security Candi Muara Jambi tentang data rincian pengunjung Candi
Muara Jambi tanggal 13 Januari 2019 jam 10.00 WIB.
6

5

mulai tertarik untuk berkunjung ke candi Muara Jambi setelah dinobatkan sebagai
cagar budaya nasional di Indonesia dengan berbagai kemenarikannya, salah satu
kemenarikan tersebut adalah candi terluas di Asia Tenggara (tiga kali luas candi
Borobudur). Peningkatan wisatawan setiap tahun akan meningkatkan nilai
ekonomi candi itu sendiri. Nilai ekenomi tersebut berupa peningkatan jumlah
usaha dari masyarakat sekitar Candi Muara Jambi.
Dalam penelitian Sani Alim di Wonosobo, dampak yang ditimbulkan
terhadap masyarakat dengan pembangunan pariwisata adalah meningkatnya
pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesempatan kerja.7 Hal ini sejalan
dengan objek wisata Candi Muara Jambi setelah dinobatkan menjadi cagar budaya
nasional berdampak pada masyarakat Desa wisata Muara Jambi. Dapat dilihat
pada tabel I.2 sebagai berikut :
Tabel I.2.
Jenis dan Jumlah Usaha/Jasa terkait Pariwisata sebelum dan setelah candi Muara
Jambi menjadi Cagar Budaya Nasional
Jumlah Usaha
Jenis Usaha/Jasa di desa Wisata terkait
Sebelum
Setelah
dengan Usaha Pariwisata
Pembangunan Pembangunan
Usaha Souvenir/Kerajinan
3
7
Usaha Makanan Khas
2
5
Usaha Pemandu Wisata (tour guide)
4
6
Usaha Sanggar Seni Budaya
2
5
Usaha Homestay
2
5
Usaha Tukang Foto
2
5
Usaha Penyewaan alat penunjang Sepeda
4
9
Sumber: Laporan PNPM-Mandiri desa Muara Jambi tahun 2013

Berdasarkan tabel 1.2, terjadi perubahan jumlah usaha yang lebih banyak
di tahun 2013 sebagaimana bahwa candi Muara Jambi pada tahun tersebut
7

Sani Alim Irhamna, “Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Perekonomi
Masyarakat Sekitar Objek Wisata di Dieng Kabupaten Wonosobo”, Jurnal Ekonomi
Pembangunan, Vol.6, No.3, (2017), hlm. 327. Diakses di https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/
edaj/article/view/22277 tanggal 25 September 2018 jam 11.00 WIB.

6

ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Hal ini berarti adanya kesadaran
masyarakat terhadap potensi yang ada. Peningkatan jumlah jasa dan usaha wisata
merupakan salah satu cara respon masyarakat Desa Muara Jambi, dengan
ditetapkannya Candi Muara Jambi sebagai cagar budaya memberi dampak
ekonomi untuk masyarakat sekitar objek wisata. Pada saat awal Januari 2019,
terdapat peluang usaha ekonomi untuk masyarakat Desa Muara Jambi yaitu panen
buah duku. Kawasan Candi Muara Jambi memang dikelilingi oleh ribuan pohon
duku, kendati demikian sejauh ini belum ada aktivitas ekonomi yang signifikan
untuk memanfaatkan dan mensinergikan musim duku sebagai peluang, seperti
melakukan festival musim duku.8
Menurut bapak Zubaidi sebagai ketua pos security Candi Muara Jambi dan
pemiliki usaha homestay berikut:
Penghasilan masyarakat yang berdagang di Candi Muara Jambi mengalami
fluktuatif, hal ini karena pengunjung objek wisata juga mengalami fluktuatif. Pada
hari-hari tertentu seperti libur lebaran, liburan akhir tahun penghasilan masyarakat
yang berjualan mengalami kenaikan yang tinggi karena jumlah pengunjung yang
mencapai 10.000 orang dengan penghasilan mencapai 10 juta. Selain itu, kegiatan
ekonomi secara rutin yang ada di candi Muara Jambi dilakukan olah masyarakat
kawasan candi itu sendiri yaitu masyarakat desa wisata Muara Jambi. Namun
pada saat liburan, selain masyarakat Desa Muara Jambi yang melakukan kegiatan
ekonomi seperti berjualan di candi, masyarakat dari luar atau pendatang juga ikut
melakukan kegiatan ekonomi di candi tersebut.9
Menurut Bapak Abdul Hafis sebagai perangkat Desa Muara Jambi, tour
guide dan sejarahwan Desa Muara Jambi yang dahulu adalah seorang karyawan
perusahaan swasta bahwa:

8

https://travel.tempo.co/read/1169422/panen-duku-di-objek-wisata-candi-muaro-jambi-1kg-rp-5000-saja diakses tanggal 28 September 2019 jam 17.00 WIB.
9
Wawancara dengan Bapak Zubaidi sebagai ketua pos security candi Muara Jambi
tentang penghasilan usaha di Candi Muara Jambi tanggal 13 Januari 2019 jam 11.00 WIB.
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Setelah Candi Muara Jambi dinobatkan sebagai cagar budaya nasional pada tahun
2013, ekonomi masyarakat di desa Muara Jambi khususnya pedagang yang
berjualan di Candi Muara Jambi mengalami peningkatan sebesar 40% hingga
sekarang. Namun, hal ini belum sepenuhnya berdampak pada masyarakat, karena
desa Muara Jambi memiliki penduduk berjumlah 2.561 jiwa dan 635 rumah yang
tersebar dalam 9 RT, hanya sebesar 7,3% yang benar-benar berdampak dengan
menggantungkan ekonomi pada Candi Muara Jambi.10
Berdasarkan pernyataan tersebut ini menandakan hanya sebagian
masyarakat memanfaatkan potensi ekonomi pada Candi Muara Jambi. Ketika
terdapat suatu potensi ekonomi di Candi Muara Jambi ada masyarakat yang
memanfaatkan hal tersebut dengan cara berjualan di Candi Muara Jambi, menjadi
tour guide atau usaha lainnya, namun hal ini hanya berlaku untuk 40% masyarakat
Desa Muara Jambi saja dan benar-benar berdampak dengan menggantungkan
ekonominya hanya 7,3%. Potensi ekonomi ini semestinya menjadi peluang
ekonomi yang strategis, namun fakta di lapangan potensi ini belum
dimaksimalkan oleh masyarakat Desa Muara Jambi. Hal ini karena persepsi setiap
masyarakat berbeda, terdapat rasionalitas atau tindakan sosial yang bekerja pada
setiap diri masyarakat desa Muara Jambi. Sehingga pola pikir setiap individu akan
berbeda dengan yang lain.
Rasionalitas menurut Max Weber dalam Haryanto termasuk dalam konsep
tindakan sosial yaitu tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai
makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.
Weber memusatkan konsep tindakan sosial berdasarkan tindakan yang melibatkan
proses berfikir terlebih dahulu. Tindakan datang karena adanya stimulus sehingga

10

Wawancara dengan Bapak Abdul Hafis sebagai perangkat Desa Muara Jambi tentang
persentase masyarakat yang memanfaatkan Desa Muara Jambi tanggal 12 November 2018 jam
09.00 WIB.
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menimbulkan respon yang di maknai Weber sebagai tindakan sosial. 11 Ada empat
tipe tindakan sosial menurut Weber yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan
rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional dan tindakan afektif.12 Persepsi erat
kaitannya dengan perilaku, persepsi dapat mempengaruhi seseorang dalam
bertingkah laku. Menurut Masria, Golar dan Ihsan, persepsi yang benar terhadap
suatu objek diperlukan, sebab persepsi merupakan dasar pembentukan sikap dan
perilaku.13 Dalam hal ini perilaku yang dimaksud adalah perilaku ekonomi.
Perilaku ekonomi yang merupakan suatu perilaku seseorang untuk memanfaatkan
suatu hal yang bernilai.
Persepsi setiap masyarakat Desa Muara Jambi terhadap potensi candi
Muara Jambi akan selalu berbeda, hal ini karena adanya stimulus yang
menimbulkan respon yang berbeda oleh setiap masyarakat. Sehingga dengan
mengetahui persepsi masyarakat Desa Muara Jambi, akan diketahui pula
rasionalitas yang bekerja pada diri masyarakat desa Muara Jambi. Berdasarkan
latar belakang masalah tersebut peneliti mengambil judul penelitian yaitu:
Analisis Nilai Ekonomi Objek Wisata Kawasan Candi Muara Jambi Dalam
Perspektif Masyarakat Desa Muara Jambi Sebagai Cagar Budaya Nasional.

11

Sindung Haryanto, Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern.
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) , hlm. 25
12
Alis Muhlis dan Norkholis, ”Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi
Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari”, Jurnal Living Hadis Vol.1 No.2, (Oktober 2016), hlm.
248. Diakses http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1121 tanggal 25 Januari
2019 jam 17.00 WIB.
13
Arif Irawan dkk, “Analisis Persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Keberadaan
Kawasan KPHP Model Poigar”, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Vol.14, No.1
(2017), hlm. 76. Diakses di https://www.researchgate.net/publication/316834798_ANALISIS
_PERSEPSI_DAN_PERILAKU_MASYARAKAT_TERHADAP_KEBERADAAN_KAWASAN
_KPHP_MODEL_POIGAR tanggal 30 September 2019 jam 15.00 WIB.
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan
yang muncul dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1.

Potensi ekonomi Candi Muara Jambi sangat besar setelah dinobatkan menjadi
Cagar Budaya Nasional namun belum dimanfaatkan secara optimal.

2.

Keberadaan wisata Candi Muara Jambi harusnya memberikan manfaat dan
maslahat ekonomi untuk seluruh masyarakat Desa Muara Jambi, namun
hanya sebagian yang menikmati nilai ekonomi Candi Muara Jambi

3.

Penghasilan masyarakat yang memanfaatkan nilai ekonomi tergolong
fluktuatif.

4.

Masyarakat yang memanfaatkan potensi ekonomi masih 40%. Dan yang
benar-benar berdampak dan menggantungkan ekonomi pada Candi Muara
Jambi hanya sebesar 7,3%.

5.

Persepsi masyarakat Desa Muara Jambi masih berbeda-beda terhadap potensi
Candi Muara Jambi

6.

Terdapat rasionalitas yang mempengaruhi masyarakat Desa Muara Jambi
sehingga belum ingin memanfaatkan Candi Muara Jambi secara langsung.

C. Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan permasalahan yang telah peneliti kemukakan
diatas, untuk lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, peneliti
memutuskan permasalahan yang dibahas nantinya dalam skripsi ini dalam bentuk
pertanyaan :
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1. Apa saja nilai ekonomi atau potensi yang dimiliki Candi Muara Jambi dan
bagaimana perspektif masyarakat Desa Muara Jambi terhadap potensi yang
dimiliki Candi Muara Jambi ?
2. Bagaimana

tindakan

sosial

masyarakat

Desa

Muara

Jambi

dalam

memanfaatkan potensi yang dimiliki Candi Muara Jambi ?
D. Batasan Masalah
Untuk memperjelas persoalan yang akan dibahas serta luasnya ruang
lingkup pembahasan, maka peneliti membatasi masalah nilai ekonomi atau
potensi ekonomi yang dimiliki Candi Muara Jambi dari tahun 2013 sampai tahun
2018 setelah Candi Muara Jambi dinobatkan sebagai cagar budaya nasional dan
penelitian ini hanya ditujukan untuk masyarakat Desa Muara Jambi yang telah
memanfaatkan nilai ekonomi Candi Muara Jambi maupun masyarakat yang belum
memanfaatkan nilai ekonomi Candi Muara Jambi. Memanfaatkan nilai ekonomi
Candi Muara Jambi artinya menggunakan peluang dan potensi ekonomi untuk
turun langsung melakukan aktivitas ekonomi di Candi Muara Jambi dan belum
memanfaatkan nilai ekonomi Candi Muara Jambi artinya belum menggunakan
peluang dan potensi ekonomi secara langsung untuk melakukan aktivitas ekonomi
di Candi Muara Jambi.
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis nilai ekonomi atau potensi yang dimiliki
Candi Muara Jambi dan bagaimana perspektif masyarakat Desa Muara Jambi
terhadap potensi yang dimiliki Candi Muara Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan sosial masyarakat Desa Muara
Jambi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki Candi Muara Jambi.
F. Manfaat Penelitian
Dengan tercapainya tujuan diatas, manfaat yang diharapkan oleh peneliti
dari pelaksana penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Dapat menjadi masukan dan pemikiran khususnya tentang analisis nilai
ekonomi objek wisata kawasan Candi Muara Jambi dalam persepsi
masyarakat Desa Muara Jambi sebagai cagar budaya nasional.
b. Dapat menambah ilmu bagi pembaca untuk perpustakaan FEBI UIN STS
Jambi.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Disamping untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar
sarjana ekonomi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan
pengetahuan tentang masalah yang diteliti, selain sebagai wujud nyata
penerapan

teori-teori

yang

diterima

dibangku

kuliah,

serta

membandingkan antara teori dan praktek yang akan terjadi dilapangan.
b. Bagi Masyarakat

dapat
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Merupakan suatu informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam
menerapkan kegiatan yang dilakukan, khususnya nilai ekonomi objek wisata
kawasan Candi Muara Jambi sebagai cagar budaya nasional.
c. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi
kalangan akademisi dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan
melakukan penelitian yang berhubungan dengan nilai ekonomi kawasan Candi
Muara Jambi dalam persepsi masyarakat sebagai cagar budaya nasional.
G. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan
dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian.14
1. Hakikat Nilai Ekonomi
Secara sadar atau tidak, kegiatan ekonomi memberi nilai penting
dalam kehidupan. Setiap kegiatan sehari-hari selalu didominasi kegiatan
ekonomi, karena itu memahami perilaku kegiatan ekonomi dibutuhkan
banyak waktu dalam memberi refleksi setiap langkah kita. Kemungkinan
bahwa kegiatan ekonomi setiap hari menyita waktu dan perhatian dan boleh
jadi topik ini sangat memprihatikan kehidupan. Karena itu satu-satunya
tanggapan yang masuk akal terhadap pentingnya kehidupan ekonomi adalah
sedapat mungkin dan bersikap kritis terhadap kehidupan ekonomi. Kalau

14

hlm. 25.

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi, (Jambi : Syariah Press, 2014),
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tidak, akan menjadi korban pasif dari orang-orang lain yang memahami dan
memanfaatkan perilaku kegiatan ekonomi.15
Bila melihat mengenai kata nilai, dalam kata sifat dan kata kerja, maka
akan terlihat mengapa setiap orang yang ingin berbicara tentang nilai selalu
bersikap hati-hati dan senantiasa mendefenisikan sendiri kata itu. Dalam
bahasa Inggris misalnya, pemakaian kata itu bervariasi dan begitu luas dan
pada akhirnya akan bingung sendiri, apa yang dimaksud nilai itu. Dan
memang jawabannya tidak sederhana.16
Banyak alasan mengapa konsep nilai itu sangat rumit. Salah satu
alasannya ialah berkaitan dengan cara hidup, yaitu ketika berbicara tentang
nilai-nilai dari seorang pribadi, dibuat acuan implisit pada harapanharapannya, aspirasi-aspirasinya, rencana-rencana dan konsepsi diri. Dan
berbagai pola perilaku manusia itu rumit, dan dapat bervariasi dari satu orang
dengan orang yang lain. Misalnya sampah bagi seseorang itu tak berarti,
namun merupakan pupuk bagi yang lain.17
Seseorang yakin tidak akan berpikir tentang seorang pribadi yang
rasional

ketika

mengejar

perilaku-perilaku

yang

gegabah

dengan

mengorbankan keperluan-keperluan hidup. Kehidupan ekonomi secara
konstan menuntut keputusan-keputusan tentang yang mana dari kebutuhankebutuhan dan keinginan-keinginan yang harus diprioritaskan. Akan
digunakan pembedaan setiap ketika menyebut beberapa hal sebagai

15

Save M. Dagun, Pengantar Filasafat Ekonomi, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), hlm.

16

Ibid
Ibid

1.
17
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kebutuhan dan beberapa hal sebagai barang-barang mewah. Selain itu, kalau
hidup dalam suatu masyarakat, yang yakin bahwa setiap orang harus dijamin
kebutuhan-kebutuhan hidup, maka diputuskan sebagai suatu masyarakat,
apakah kebutuhan-kebutuhan dasar ini konsep tentang kebutuhan dasar
dianalisis oleh konsep nilai ekonomi dalam cara-cara yang menjadikan
bijaksana untuk membahas konsep-konsep kebutuhan sebelum kita beranjak
lebih lanjut.18
Nilai dalam kamus ekonomi adalah daya tukar suatu barang atau jasa
untuk memperoleh barang atau jasa lain yang diukur secara kuantitatif dengan
jumlah satuan barang atau uang.19 Sedangkan menurut Spranger dalam
Mulyana, nilai ekonomi adalah nilai yang terkait dengan pertimbangan nilai
yang berkadar untung dan rugi, yang berarti mengutamakan kegunaan sesuatu
bagi manusia.20 Bagi manusia ekonomik prinsip utility atau kegunaan,
merupakan dasar atau tindakan, kegunaan selalu merupakan tujuan dari
perbuatan dalam memuaskan kebutuhan.21
Pemikiran Adam Smith dalam Dagun menguraikan teorinya tentang
teori nilai membedakan dua jenis nilai yaitu nilai guna dan nilai tukar.
Masing-masing nilai ini cocok dengan nilai ekonomi. Sesuatu benda itu
memiliki nilai guna jika benda itu berguna. Sebagai sesuatu tidak pernah
18
19

Ibid, 21.
Tim Panca Aksara, Kamus Lengkap Istilah Ekonomi, (Yogyakarta: Indoliterasi, 2017),

hlm. 282.
20

Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2004),

hlm. 34.
21

Marnio Pudjono dan Amrizal Rustam, “Profile Psikologi Orientasi Nilai Anak
Jalanan”, Laporan Penelitian: Universitas Gadjah Mada, (2000), hlm.9. Diakses https://repository.
ugm.ac.id/35268/1/Profile_Psikologi_Orientasi_Nilai_Anak_Jalanan.pdf tanggal 27 Juli 2019 jam
14.00 WIB.
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hanya tertuju pada hal tertentu begitu nilai suatu barang itu dapat dilihat
berbagai macam. Disini, jika merinci kegunaan sesuatu harus menyebutkan
tujuan yang dapat diperoleh.22
Konsep nilai guna ini akan mencerminkan pengertian akal sehat kita
tentang nilai. Sering bila kita bertanya tentang nilai sesuatu, kita ingin
mengetahui harganya. Ini berarti kita ingin mengetahui berapa banyak uang
yang kita miliki untuk ditukarkan dengan barang itu. Namun sebaikya kita
berhenti berbicara mengenai uang, kita harus terus berdiskusi konsep nilai
dulu.23
Menurut Smith dalam Dagun, perilaku ekonomi setiap orang tidak
terelakkan terlibat dalam kegiatan tukar-menukar barang, karena jelas bahwa
orang-orang tidak dapat mencukupi dirinya dengan semua barang yang
mereka inginkan dan butuhkan. Setiap orang berusaha sebaik-baiknya untuk
menghasilkan barang-barang sebagus-bagusnnya. Kalau orang-orang lain
berbuat yang sama, maka mereka mampu melakukan tukar menukar barang
sehingga mereka akhirnya menemukan apa yang mereka inginkan dan
butuhkan itu tidak mereka hasilkan untuk dirinya sendiri.24
Pada penelitian ini, nilai ekonomi bertujuan untuk maslahah. Secara
sederhana maslahah dapat diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik
material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan
manusia sebagai mahkluk yang paling mulia. Selain itu juga maslahah
diartikan yaitu, merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi
22

Save M. Dagun, Pengantar Filasafat Ekonomi, hlm. 25.
Ibid
24
Ibid
23
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dan ukhrawi, material dan spritual serta individual dan kolektif serta harus
memenuhi tiga unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan
membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang
tidak menimbulkan kemudharatan. Menurut Jalal al-Din al-Rahman dalam
Ilyas menyebutkan defenisi Mashlahah yaitu ""االوسان وفع على الباعثة األعمل
artinya“segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia”.25 Dalam
Al-Qur‟an telah dijelaskan pada surah Al-Anbiya‟ ayat 107 berikut:

َس ْلىَاكَ ِإ اال َرحْ َمةً ِل ْل َعالَ ِميه
َ َو َما أ َ ْر
Artinya:
Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam.26
Pada ayat tersebut bermakna yaitu tujuan diutusnya seorang rasul
dengan syari‟at yang dibawanya merupakan sebagai bentuk rahmat bagi umat
manusia. Sebab misi langit yang mereka sampaikan kepada umat manusia
untuk menciptakan kesejahteraan bagi mereka di dunia dan akhirat. 27 Sama
halnya pada Candi Muara Jambi, dalam penelitian ini membahas mengenai
manfaat Candi Muara Jambi untuk masyarakat lokal. Manfaat ini tentunya
berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat tersebut
haruslah untuk kepentingan umum masyarakat, yang berdasarkan pada tiga
unsur dari maslahah.
25

Rahmat Ilyas, “Konsep Mashlahah dalam Konsumsi Ditinjau Ditinjau dari Perspektif
Ekonomi Islam”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol.1 No.1, (Maret 2015), hlm. 10.
Diakses di jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/download/6517/5341 tanggal 7 Agustus 2019 jam
15.00 WIB
26
Q.S. Al-Anbiya‟ (21) : 107.
27
Zul Ikromi, “Maslahah dalam Al-Qur‟an (Sebuah Pengantar)”, Jurnal An-Nur, Vol. 4,
No. 2, (2015), hlm. 235. Diakses di http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/view/
2063 tanggal 30 September 2019 jam 20.00 WIB.
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2. Persepsi dan Rasionalitas Masyarakat
Sebelum membahas mengenai persepsi masyarakat terlebih dahulu
diuraikan mengenai persepsi dan masyarakat. Dalam kamus lengkap Bahasa
Indonesia Persepsi diartikan tanggapan langsung atas sesuatu.28 Persepsi
merupakan proses pengorganisasian dan perinterpretasian stimulus yang
diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang
berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu.29
Persepsi dapat diartikan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau
hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan
menafsirkan pesan. Dengan kata lain persepsi merupakan proses memberi
makna pada stimuli yang ditanggap indrawi.30 Persepsi atau sudut pandang
ialah suatu titik tolak pemikiran yang tersusun dari seperangkat kata-kata
yang digunakan untuk memahami kejadian atau gejala dalam kehidupan.31
Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia
luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke
dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud
dalam sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang kurang lebih disebut
persepsi.32 Persepsi seperti juga sensasi ditentukan oleh faktor personal dan

28

Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Agung Media Mulia, 2014),

hlm. 475.
29

Ummi Kulsum, Muhammad Jauhar, Psikologi Sosial, (Jakarta: Prestasi Puskata, 2014),

hlm. 76.
30

Ibid., hlm. 99.
Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam, Ridwan Effendi, Ilmu Sosisal Budaya Dasar,
(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 33.
32
Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2014), hlm. 86.
31
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faktor situasional. David Krech dan Richard S. Crutchfield dalam Jalaluddin
menyebutnya faktor fungsional dam faktor struktural, yaitu sebagai berikut:33
a. Faktor fungsional
Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu
dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor
personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus,
tetapi karakteristik orang yang memberikan respons pada stimulus itu.
Dalam suatu eksperimen, Levine, Chein dan Murphy memperlihatkan
gambar-gambar yang tidak jelas kepada dua kelompok mahasiswa.
Gambar tersebut lebih sering ditanggapi sebagai makanan oleh kelompok
mahasiswa yang lapar daripada oleh kelompok mahasiswa yang kenyang.
Persepsi yang berbeda ini tidak disebabkan oleh stimulus, karena gambar
yang disajikan sama pada kedua kelompok.34
Faktor-faktor fungsional yang memengaruhi persepsi lazim disebut
sebagai kerangka rujukan. Mula-mula konsep ni berasal dari penelitian
psikofisik yang berkaitan dengan persepsi objek. Para psikolog sosial
menerapkan konsep ini untuk menjelaskan persepsi sosial.35 Pada Candi
Muara Jambi, untuk dapat memahami persepsi masyarakat Desa Muara
Jambi dapat juga dilihat dari kebutuhan dan masa lalu. Seseorang
memanfaatkan nilai ekonomi Candi Muara Jambi berdasarkan kebutuhan
dan pengalaman masa lalu mereka. Masyarakat yang lebih membutuhkan

33

Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),

34

Ibid., hlm. 54.
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uang

maka

akan

memanfaatkan

nilai

ekonomi

tersebut

untuk

mensejahterakan hidupnya dan bagi masyarakat yang sudah kelebihan
uang maka mereka belum ingin memanfaatkan nilai ekonomi Candi Muara
Jambi.
b. Faktor struktural
Faktor-faktor struktural berasa semata-semata dari sifat stimulus
fisik dan efek-efek saraf dan ditimbulkannya pada sistem saraf individu.
Para psikolog Gestalt, seperti Kohler, Wartheimer dan Koffka,
merumuskan prinsip-prinsip persepsi yang bersifat struktural. Prinsip ini
kemudian terkenal dengan teori Gestalt. Menurut teori Gestalt, bila kita
mempersepsi sesuatu, kita mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan.
Kita tidak melihat bagian-bagiannya, lalu menghimpunnya.36
Dengan kata lain, bagian-bagian medan yang terpisah (dari medan
persepsi) dan karena itu dinamika khusus dalam interaksi ini menentukan
distribusi fakta dan kualitas lokalnya. Mungkin masih agak susah dicerna.
Menurut Kohler, jika kita ingin memahami suatu peristiwa, kita tidak
dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah; kita harus memandangnya dalam
hubungan keseluruhan. Untuk memahami seseorang, kita harus melihatnya
dalam

konteksnya,

dalam

lingkungannya,

dalam

masalah

yang

dihadapinya.37
Istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan
hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari
36
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adalah masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal
dari kata Latin socius, yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri
berasal dari akar kata Arab syaraka yang berartu “ikut serta, berpartisipasi.”
Masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang saling bergaul
atau dengan istilah ilmiah, saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat
mumpunyai prasana melalu apa warga-warganya dapat saling berinteraksi.
Ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat yaitu
pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam
batas kesatuan itu.38 Definisi masyarakat secara khusus dapat kita rumuskan
sebagai berikut, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi
menurut suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu
sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu
rasa identitas bersama.39
Lebih jauh lagi, kita sering mencampuradukkan istilah masyarakat dan
komunitas. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggrisnya society, sedangkan
istilah komunitas dalam bahasa Inggrisnya community. Dalam konteks
keseharian, sering kali terjadi kesalahan pemahaman antara society dan
community. Dua istilah (konsep) tersebut sering ditafsirkan sama, padahal
sangat berbeda artinya. Society atau masyarakat berbeda dengan komunitas
(community) atau masyarakat setempat.40 Yang utama, masyarakat itu
merupakan

kelompok

atau

kolektivitas

manusia

yang

melakukan
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antarhubungan, sedikit banyak bersifat kekal, berlandaskan perhatian dan
tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan
dalam waktu relatif lama.41
Bila dikombinasikan antara pengertian persepsi dan pengertian
masyarakat maka peneliti menyimpulkan persepsi masyarakat adalah
tanggapan langsung atas sesuatu atau cara pandang sekelompok manusia yang
hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang sama dalam
memberikan kesimpulan dalam suatu obyek berdasarkan pada pengetahuan,
penglihatan dan pengamatan sehingga masyarakat satu dengan yang lain
menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun objeknya sama. Setelah
masyarakat memiliki persepsi yang berbeda meskipun objeknya sama, maka
akan mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.
Tindakan tersebut adalah tindakan sosial yang merupakan tindakan yang
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain.42
Sedangkan, bagi Weber tindakan sosial diartikan sebagai suatu
tindakan dari setiap perilaku individu yang mempunyai makna atau arti
subjektif bagi dirinya sendiri dengan tujuan mengarah ke tindakan orang lain.
Weber memusatkan konsep tindakan sosial berdasarkan tindakan yang
melibatkan proses berfikir terlebih dahulu. Tindakan datang karena adanya
stimulus sehingga menimbulkan respon yang di maknai Weber sebagai
Tindakan sosial. Weber membedakan tindakan sosial dengan tindakan yang
didasarkan oleh perilaku murni secara spontan (perilaku secara otomatis tidak
41
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melibatkan proses pemikiran terlebih dahulu). Selain itu, tindakan sosial
dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan
kepada waktu sekarang, waktu lalu atau waktu yang akan datang.43
Tindakan sosial pada dasarnya bersifat rasional, dimana seseorang
pasti berasumsi bahwa ia bertindak secara rasional. Orang bertindak secara
rasional apabila mereka mempunyai kerangka preferensi dan membuat
keputusan sesuai dengan kerangka preferensinya tersebut. Selain itu, individu
mempunyai kepercayaan rasional tentang bagaimana memperoleh apa yang
mereka inginkan dan tentang biaya dan keuntungan yang mungkin akan
diperoleh nantinya. Weber menggunakan metodologi tipe idealnya untuk
menjelaskan

tentang

motif

tindakan

setiap

orang

dengan

cara

mengidentifikasi empat tipe tindakan sosial yaitu diantaranya:44
a. Tindakan Rasional Instrumental
Tindakan ini dapat dilakukan seseorang dengan memperhitungkan
kesesuaian terlebih dahulu antara cara yang digunakan dengan tujuan yang
akan dicapai.
b. Tindakan Rasional Berorientasi Nilai
Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi
tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu dipentingkan oleh si pelaku.
Pelaku hanya beranggapan bahwa yang paling penting tindakan itu
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termasuk dalam kriteria baik dan benar menurut ukuran dan penilaian
masyarakat di sekitarnya.
c. Tindakan Tradisional
Yang dimaksud dari tindakan tradisional ini dalah tindakan yang tidak
rasional. Artinya seseorang di dalam melakukan tindakan hanya karena
kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau
membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan
digunakan.
d. Tindakan Afektif
Tindakan Afektif dipengaruhi oleh kondisi emotional setiap orang. Pada
tindakan ini sangat sulit untuk dipahami, kurang atau tidak rasional.
Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa
kesadaran penuh. Jadi dapat dikatakan sebagai reaksi spontan atas suatu
peristiwa. Tindakan ini terjadi pada orang yang tertawa kegirangan,
menangis karena orang tuanya meninggal dunia, dan sebagainya.45
3. Objek Wisata dan Cagar Budaya
Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu
tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun
kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan
kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam
dan ilmu.46
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Menurut Ridwan, objek wisata adalah segala sesuatu yang memilik
keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,
budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan
kunjungan wisatawan.47 Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990
tentang kepariwisataan disebutkan bahwa objek dan daya tarik wisata adalah
suatu yang menjadi sasaran wisata yang terdiri dari atas :
a. obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang
berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna ;
b. obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum,
peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro,
wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan
tempat hiburan.48
Ahli Psikologi yang bernama Steven Kaplan dan Rachel Kaplan
mengemukakan bahwa seseorang memilih daerah tujuan objek wisata
dipengaruhi oleh empat hal, yaitu :
a. Coherence. Daerah tujuan wisata disebut coherence apabila lingkungan di
daerah tujuan wisata tersebut adalah tertata dengan baik atau terorganisasi,
sehingga semakin terorganisasi lingkungannya, maka daerah tujuan wisata
tersebut akan semakin dipilih.
b. Legibility. Dalam kunjungan wisatawan, mereka akan melakukan suatu
kategorisasi ketika mengamati objek wisata. Pengkategorian yang

47
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dilakukan wisatawan adalah untuk memahami mengenai objek wisatanya.
Semakin mudah dipahami suatu objek wisata, maka objek tersebut akan
semakin dipilih.
c. Kompleksitas. Keragaman suatu objek akan mengajak wisatawan untuk
melakukan eksplorasi. Wisatawan ingin mengetahui segala hal yang
terddapat di lingkungan wisata tersebut. Dengan adanya kompleksitas di
daerah tujuan wisata, maka wisatawan akan melakukan eksplorasi daerah
wisata tersebut lebih lama. Tetapi apabila daerah tujuan wisata tersebut
kurang memiliki kompleksitas yang tinggi, cenderung monoton, maka para
wisatawan akan cepat bosan dan meninggalkan daerah tujuan wisata.
d. Mysteri. Adanya informasi yang tersembunyi pada suatu objek wisata,
maka hal ini merupakan suatu misteri bagi wisatawan. Dengan adanya
informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan

untuk melengkapi

pengetahuan yang sudah ada, maka wisatawan terus ingin mencarinya.49
Secara sosiologis, John Urry menyebutkan bahwa pariwisata
mempunyai ciri-ciri seperti di bawah ini :
a. Pariwisata adalah aktivitas bersantai atau aktivitas waktu luang. Perjalanan
wisata bukanlah suatu kewajiban dan umumnya dilakukan pada saat
seseorang bebas dari pekerjaan yang wajib dilakukan, yaitu pada saat
mereka cuti atau libur. Dalam perkembangannya selanjutnya, berwisata
dapat diidentikkan dengan „berlibur di daerah lain‟. Berlibur di daerah lain
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atau memanfaatkan waktu luang dengan melakukan perjalanan wisata,
dewasa ini merupakan salah satu ciri dari masyarakat modern.
b. Hubungan-hubungan

pariwisata

terjadi

karena

adanya

pergerakan

manusia. Pergerakan ini terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Gerakan
dan kunjungan yang bersifat sementara (transitory) mempunyai sifat yang
berbeda dengan perpindahan penduduk secara permanen.
c. Dilihat dari sisi wisatawan, pariwisata adalah aktivitas yang dilakukan
pada tempat dan waktu yang tidak normal. Tetapi ketidaknormalan ini
hanya bersifat sementara dam pelaku mempunyai keinginan yang pasti
untuk kembali ke situasi normal atau kehabitan asalnya. Dengan kata lain,
inversi yang terjadi mempunyai sifat sementara (temporary).
d. Tempat dan atraksi yang dinikmati oleh wisatawan (the tourist gaze)
adalah tempat dan/atau peristiwa yang tidak langsung berhubungan dengan
pekerjaan atau penghidupan wisatawan. Tidak juga ada maksud dari
wisatawan untuk mendapatkan penghidupan atau penghasilan di tempat
yang dikunjungi.
e. Cukup banyak proporsi dari penduduk masyarakat modern terlibat dalam
kegiatan pariwisata, sehingga pariwisata telah menjadi wahana sosialisasi
baru. Hal ini terutama terkait dengan pergerakan wisatawan masal.50
f. Destinasi wisata yang dikunjungi acapkali dipilih berdasarkan khayalan
atau fantasi, atau karena citra (image) destinasi yang bersangkutan. Fantasi
dan citra ini terbentuk dan terpelihara bukan saja melalui aktivitas
50
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kepariwisataan (promosi), melainkan yang tidak kalah pentingnya adalah
melalui kegiatan non-pariwisata, seperti karya akademis, pertemuan
akademis (seminar, lokakarya), dan media massa.
g. Perjalanan wisata adalah sesuatu yang bersifat tidak biasa (out of
ordinary). Pengalaman yang diharapkan adalah pengalaman yang lain dari
biasanya, atau sesuatu yang baru. Kualitas perjalanan wisata salah satunya
ditentukan oleh kuantitas dan kualitas dari pengalaman baru ini.
h. Peranan simbol dan penanda (signs) sangat besar didalam keberhasilan
sebuah destinasi wisata. Simbol dan penanda ini sangat terkait dengan
citra, seperti misalnya the exotic Bali, the romantic Paris dan the Virgin
Pasific.
i. Setiap destinasi wisata selalu mengalami pembaharuan dan penambahan
produk-produk baru, yang umumnya dilakukan oleh para profesional
(kalangan usaha pariwisata). Pengembangan produk baru ini mempunyai
implikasi yang sangat luas terhadap kebudayaan, karena munculnya prokontra terhadap berbagai modifikasi kebudayaan dalam pseudo-traditional
arts. Pengembangan produk-produk baru tersebut umumnya dilakukan
oleh para profesional (khususnya kalangan swasta) dalam pariwisata.51
Sedangkan budaya adalah bentuk jamak dari kata “budi” dan “daya”
yang berarti cinta, karsa dan rasa. Kata “budaya” sebenarnya berasal dari
bahasa Sansekerta, budhayah, yaitu bentuk jamak dari kata buddhi yang
berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata
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culture. Dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata cultuur. Dalam
bahasa Latin, berasal dari kata colera. Colera berarti mengolah dan
mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan tanah (bertani).52
Dalam menganalisa suatu kebudayaan (misalnya saja kebudayaan
Minangkabau, Bali atau Jepang), seorang ahli antropologi membagi seluruh
kebudayaan yang terintegrasi itu ke dalam unsur-unsur besar yang disebut
unsur-unsur kebudayaan universal. Mengenai hal ini ada beberapa
pandangan, seperti yang diuraikan oleh C. Kluckhohn dalam Koentjaraningrat
dalam karangannya yang berjudul Universal Categories Of Culture. Dengan
mengambil intisari dari berbagai kerangka yang ada mengenai unsur-unsur
kebudayaan universal, unsur-unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada
semua bangsa di dunia berjumlah tujuh buah yang dapat disebut sebagai isi
pokok dari setiap kebudayaan yaitu; bahasa, sistem pengetahuan, organisasi
sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup,
sistem religi, dan kesenian.53
Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa
benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs
cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu
dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses
penetapan. Adapun kriteria atau indikator dari cagar budaya yaitu :54
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a. Berusia 50 Tahun atau lebih
b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun
c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,
dan/atau kebudayaan
d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa
Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang
tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya, tetapi memiliki arti khusus bagi
masyarakat atau bangsa Indonesia, dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya
melalui proses penelitian. Arti khusus tersebut dapat merupakan simbol
pemersatu, kebanggaan, dan jati diri bangsa, atau yang merupakan suatu
peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia (contoh: Monumen Nasional
di Jakarta, Monumen Lubang Buaya di Jakarta, kapal terdampar akibat
peristiwa tsunami di Banda Aceh, dan lain-lain). Tujuan pelestarian Cagar
Budaya yaitu :
a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia.
b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya.
c. memperkuat kepribadian bangsa.
d. meningkatkan kesejahteraan rakyat.
e. mempromosikan

warisan

budaya

bangsa

kepada

masyarakat

internasional.55
Dikutip dari situs cagarbudaya.kemdikbud.go.id (16/06/18) saat ini
Indonesia memiliki 1416 Cagar Budaya. Dengan rincian 931 berupa
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bangunan, 103 berupa struktur, 309 berupa situs bersejarah, 25 berupa
kawasan, dan 48 berupa benda bersejarah. Untuk terdaftar menjadi cagar
budaya, perlu mendaftarkan melalui sistem resistrasi nasional cagar budaya
dengan beberapa tahapan, antara lain ada verifikasi dan rekomendasi sebelum
akhirnya nanti mendapat nomor resmi pendaftaran sebagai cagar budaya yang
dikeluarkan oleh kemendikbud. Beberapa contoh cagar budaya di Indonesia
adalah Bangunan utama Gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi
didirikan pada tahun 1927 oleh Asuransi NILLMIJ dan dirancang oleh J.F.L
Blankenberg. Selain itu ada bangunan utama gedung Museum Sumpah
Pemuda pada awalnya merupakan rumah tinggal bergaya Indisch yang
didirikan oleh Sie Kong Liong di atas lahan seluas 1.041 m² pada akhir abad
XIX dengan luas 505 m².56
4. Pariwisata Budaya untuk Pembangunan Ekonomi
Pariwisata budaya adalah jenis pariwisata dengan budaya berupa
gagasan, aktivitas, dan artefak sebagai potensi daya tarik. Pada tahun 2009,
World Trade Organization menyatakan jika pariwisata budaya adalah industri
yang berkembang dengan pesat sejak tahun 90-an melebihi perkembangan
industri pariwisata lainnya. Salah satu penyebab semakin diminatinya wisata
budaya adalah adanya kerinduan terhadap nilai-nilai yang lebih dalam seperti
agama, seni, dan sastra terutama oleh wisatawan mancanegara yang sibuk
dengan

hiruk-pikuk

kehidupan

modern.

Modernisasi

sebuah

kota

menyebabkan terjadinya gejala arus balik kebudayaan yang kembali mencari
56
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nilai nilai budaya dan kearifan lokal, sehingga diprediksi bahwa era ekonomi
kreatif berbasis budaya akan mendominasi masa depan.57
Pariwisata budaya merupakan salah satu sektor wisata yang banyak
dikembangkan oleh pemerintah daerah akhir-akhir ini. Menurut Nafila dalam
Tunggul, bahwa pariwisata budaya adalah salah satu jenis pariwisata yang
menjadikan budaya sebagai daya tarik utama. Dimana di dalam pariwisata
budaya ini wisatawan akan di pandu untuk disamping mengenali sekaligus
memahami budaya dan kearifan pada komunitas lokal tersebut. Disamping
itu, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan, tempat-tempat
bersejarah sekaligus museum, representasi nilai dan sistem hidup masyarakat
lokal, seni (baik seni pertunjukan atau pun seni lainnya), serta kuliner khas
dari masyarakat asli atau masyarakat lokal yang bersangkutan.
Sedangkan

Goeldner

dalam

Tunggul,

mengemukakan

bahwa

pariwisata budaya mencakup semua aspek dalam perjalanan untuk saling
mempelajari gaya hidup maupun pemikiran. Definisi ini lebih mengarah pada
tujuan pengunjung atau wisatawan mengunjungi wisata budaya lebih pada
untuk memahami hakikat dan membandingkannya dengan kondisi budaya
yang dimilikinya sebagai sebuah pemahaman baru, tentunya disamping
adanya nilai estetika yang terkandung di dalamnya.58
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Menurut McKercher dan du Cros dalam Tunggul, bahwa adanya
perkembangan pariwisata budaya berkaitan erat dengan adanya apresiasi dari
masyarakat untuk secara terus-menerus menjaga dan memelihara aset budaya
atau pusaka budaya mereka yang dalam perkembangannya saat ini semakin
dirasakan berkurang.59 Pariwisata seringkali dipandang sebagai sektor yang
sangat terkemuka dalam ekonomi dunia. Kalau sektor tersebut berkembang
atau mundur, maka banyak negara atau pemerintah dipengaruhi secara
ekonomis. Penerimaan internasional dari pariwisata merupakan masukan dari
luar ekonomi domestik dan mempunyai dampak positif.60
Sumbangan pariwisata dalam pembangunan ekonomi nasional dapat
diukur dengan bermacam-macam cara. Yang paling penting adalah
sumbangannya

pada

neraca

pembayaran,

pendapatan

nasional/GDP,

penciptaan lapangan kerja dan sektor-sektor lain (melalui akibat tak
langsung). Pariwisata merupakan unsur penting dalam komponen “tak
kelihatan” (invisible) dari neraca pembayaran. Penerimaan devisa dari
pariwisata penting untuk membayar biaya impor. Maka pariwisata merupakan
unsur penting dalam proses pembangunan ekonomi baik di negara sedang
berkembang maupun di negara maju. Pada umumnya, sumbangan sektor
pariwisata lebih besar di negara dengan perekonomian yang terbuka tetapi
kecil. Juga pariwisata mempunyai akibat pengganda (multiplier) terhadap
pembangunan ekonomi baik secara langsung maupun tak langsung.61
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Ibid, hlm. 9.
James J. Spillane, Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan,
(Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 36.
61
Ibid, hlm. 52.
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Pembangunan ekonomi menurut S. Kuznets dan H.B Chenery dalam
Wahyudi adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahanperubahan, terutama terjadi perubahan menurunnya tingkat pertumbuhan
penduduk dan perubahan struktur ekonomi, baik peranannya terhadap
pembentukan pendapatan nasional, maupun peranannya dalam penyediaan
lapangan kerja. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya
pertambahan

atau

perubahan

pendapatan

nasional

(produksi

nasional/GDP/GNP) dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan
pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya.62
Dalam sektor ekonomi pariwisata akan dikaji mengenai jarak yang
ditempuh

wisatawan,

lama

tinggal

di

daerah

wisata,

tujuan

dan

pengeluarannya selama ada di daerah wisata. Dengan kajian tersebut, maka
pariwisata dapat memiliki dampak ekonomi yang besar, sehingga pariwisata
dapat diandalkan sebagai sumber pemasukan uang bagi negara dan daerah.63
Berkembangnya suatu daerah pariwisata tidak hanya membuka lapangan
kerja bagi penduduk setempat, tapi juga menarik pendatang-pendatang baru
dari luar daerah, justru karena tersedianya lapangan kerja tadi. Para pendatang
itu tidak selalu memiliki sifat dan adat kebiasaan yang sama dengan
penduduk setempat. Perlu diperhatikan juga, bahwa pekerjaan yang
diperlukan di daerah-daerah pariwisata memiliki sifat yang agak khusus pula.
Setidak-tidaknya memerlukan sikap dan keterampilan tertentu yang sering

62

Ahmad Mahyudi, Ekonomi Pembangunan & Analisis Data Empiris, (Bogor Selatan:
Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 1.
63
Zulrizka Iskandar, Psikologi Lingkungan Metode dan Aplikasi, (Bandung: PT Refika
Aditama, 2013), hlm. 124.
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kali tidak dimiliki penduduk setempat.64 Menurut kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif dan Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional –
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), pariwisata syariah mempunyai kriteria
umum sebagai berikut:
a. Berorientasi pada kemaslahatan umum
b. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan
c. Menghindari kemusyrikan dan khurafat
d. Menghindari maksiat
e. Menjaga prilaku, etika dan nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti
menghindari perilaku hedonis dan asusila
f. Menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan
g. Bersifat universal dan iklusif
h. Menjaga kelestarian lingkungan
i. Menghormati nilai-nilai sosial dan budaya serta kearifan lokal65
Sebagai sebuah sumber daya, nilai-nilai budaya lokal dapat
ditempatkan sebagai salah satu kekuatan penggerak (driving force) bagi
kemajuan wilayah, terutama dalam mengembangkan kapabilitas, kompetensi
dan reputasi wilayah. Penguasaan nilai-nilai budaya lokal dapat dijadikan
instrumen untuk menciptakan kepribadian dan mental penduduk yang
senantiasa untuk terus belajar (learning capital). Kemajuan ekonomi
seharusnya diinterpretasikan sebagai refleksi dari kemajuan pengetahuan
64

James J. Spillane, Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi, hlm. 116.
Riza Arizona, “Analisis Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Pemberdayaan
Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, 2018 hlm. 55. Diakses di http://repository.radenintan.ac.id/4591/1/SKRIPSI%20RIZA
%20ARIZONA.pdf tanggal 1 Oktober 2019 jam 15.00 WIB.
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manusia.66 Menurut John M. Bryden dalam Abdurrachmat dan E. Maryani
kegiatan pariwisata dan objek wisata dapat memberikan lima dampak positif,
yaitu sebagai berikut:
a. Penyumbang devisa negara
b. Menyebarkan pembangunan
c. Menciptakan lapangan kerja
d. Memacu pertumbuhan ekonomi melalui dampak penggandaan (multiplier
effect)
e. Wawasan masyarakat tentang bangsa-bangsa di dunia semakin luas
f. Mendorong

semakin

meningkatnya

pendidikan

dan

keterampilan

penduduk67
Sedangkan pariwisata yang berkelanjutan adalah pariwisata yang
dapat menciptakan hubungan yang seimbang dan harmonis diantara tiga
elemen pariwisata yaitu kualitas pengalaman wisatawan, kualitas sumber
daya pariwisata, dan kualitas hidup masyarakat setempat. Pariwisata yang
berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak
ekonomi, sosial, dan lingkungan sekarang dan yang akan datang, menjawab
kebutuhan pengunjung, industri (pariwisata), lingkungan dan masyarakat.
Lebih jauh, pariwisata yang berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat
menciptakan hubungan yang seimbang dan harmonis di antara tiga elemen

66

Muammil Sun‟an dan Abdurrahman Senuk, Ekonomi Pembangunan Daerah, (Jakarta:
Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 56.
67
Data
Sekunder:
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI
/197210242001121-BAGJA_WALUYA/GEOGRAFI_PARIWISATA/Dampak_Pariwisata.pdf
akses tanggal 1 Oktober 2019 jam 13.00 WIB
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pariwisata yaitu kualitas pengalaman wisatawan, kualitas sumber daya
pariwisata, dan kualitas hidup masyarakat setempat.68
Indikator pembangunan pariwisata berkelanjutan berdasarkan World
Tourism Organization (WTO) berjumlah dua belas. Beberapa diantaranya
berkaitan dengan aspek pembangunan sumber daya manusia berjumlah enam
indikator. Isu yang diangkat mulai dari keberlanjutan ekonomi, kesejahteraan
masyarakat, keadilan sosial, ketenagakerjaan, kendali masyarakat lokal dalam
pariwisata dan kemakmuran komunitas. Kesejahteraan masyarakat, jati diri,
kualitas hidup, nilai tambah dan konservasi sumberdaya seni serta budaya dan
kerjasama internasional merupakan unsur-unsur kunci untuk mencapai visi
pariwisata berkelanjutan Indonesia. Indikator pariwisata berkelanjutan
lainnya yang terkait aspek sumberdaya diantaranya indikator kekayaan
budaya, integritas fisik, diversitas biologi, efisiensi sumberdaya, dan
kemurnian lingkungan. Sumberdaya inti dalam pariwisata dibagi menjadi dua
yaitu endowed (diwariskan) dan created (diciptakan). Menurut Dawyer dan
Kim Kompleksitas indikator pendukung pariwisata berkelanjutan membuat
pembangunan tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik
umum, namun juga pada pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan
manusia sebagai sumberdaya pendukung berperan sangat penting.69
68

Ni Ketut Ratih Larasati dan Dian Rahmawati “Strategi Pengembangan Pariwisata
Budaya Berkelanjutan pada Kampung Lawas Maspati, Surabaya”, Jurnal Teknik ITS, Vol.6 No.2,
(2017), hlm. 529. Diakses di https://www.researchgate.net/publication/324534728_Strategi_
Pengembangan_Pariwisata_Budaya_yang_Berkelanjutan_Pada_Kampung_Lawas_Maspati_Surab
aya tanggal 29 April 2019 jam 15.00 WIB
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Sri Rahayu Budiani, dkk, “Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata
Berkelanjutan Berbasis Komunitas di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah”, Majalah
Geografi Indonesia, Vol.32 No.2, (September 2018), hlm. 172. Diakses di https://jurnal.
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H. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan penelusuran terdahulu yang memiliki kaitan
langsung atau tidak langsung dengan permasalahan penelitian yang diangkat.
Tinjauan pustaka sangat diperlukan untuk sebelum peneliti menemukan
permasalahan.70

No
1

2

Tabel I.3.
Hasil Penelitian Terdahulu
Nama dan
Metode
Hasil Penelitian
Judul
Penelitian
Sri Pajriah
Metode
Peran SDM sangat
Kualitatif
menunjang
Universitas
berupa
keberhasilan bagi
Galuh Ciamis
metode
pengembangan
penelitian
pariwisata budaya,
Tahun 201871
sejarah, yang sehingga
objek
memiliki 4 wisata budaya yang
Peran Sumber tahap yaitu; ada menjadi tujuan
Daya Manusia heuristik,
wisata yang lebih
dalam
kritik
menarik
dan
Pengembangan
sumber,
memiliki keunikan
Pariwisata
interpretasi
yang kaya akan
Budaya
Di dan
nilai sejarah dan
Kabupaten
historiografi. budaya
Ciamis
sertasebagai sarana
memperoleh
penghasilan
dan
kesejahteraan
masyarakat sekitar.
Ni Wayan
Metode
Perkembangan
Kuantitatif
sektor pariwisata
Universitas
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membawa dampak
Udayana
pengumpulan sosial
ekonomi
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Persamaan dan
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Persamaannya
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lokal
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pariwisata
budaya
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penghasilan dan
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kesejahteraan
masyarakat
lokal.
Perbedaannya
adalah
juga
meneliti manfaat
ekonomi dalam
persepsi
masyarakat.
Persamaannya
meneliti dampak
ekonomi yang
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masyarakat
lokal terhadap
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No

Nama dan
Judul
Dampak Sosial
Ekonomi
Pariwisata
Terhadap
Pedagang
Souvenir
Di
Daya
Tarik
Wisata
Pura

Metode
Penelitian
dalam
penelitian ini
adalah :
observasi,
wawancara,
penyebaran
kuesioner dan
studi
kepustakaan.

Hasil Penelitian
pedagang souvenir,
yaitu
dampak
terhadap
kesempatan kerja,
dampak terhadap
pendapatan,
dampak terhadap
harga jual produk.

Gunung
Kawi
Tampaksiring
Gianyar

3

4

Sani
Irhamna

Alim Metode
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Universitas
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Negeri
pengumpulan
Semarang
data
yaitu
obeservasi,
Tahun 201773
kuisioner/
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Pengembangan
dan
Pariwisata
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Masyarakat
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Samsul Ma‟arif Campuran
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Universitas
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wisata
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pengembangan dari
segi, fasilitas, dan
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Dampak
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masyarakat sekitar
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pengembangan
objek wisata adalah
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pendapatan
masyarakat
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Persamaan dan
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keberadaan
pariwisata.
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peneliti
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masyarakat
Desa
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Jambi
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No

5

Nama dan
Judul
Tahun 2017.74

Metode
Penelitian
pengumpulan
data
yaitu
Manfaat
observasi
Pengembangan
lapangan,
Desa
Wisata wawancara
Wonolopo
dan
terhadap
kuisioner.
Kondisi Sosial,
Ekonomi
dan
Lingkungan
Masyarakat
Lokal.

Hasil Penelitian

bagi
kondisi
masyarakat lokal di
bidang
sosial,
ekonomi maupun
lingkungan.
Di
bidang ekonomi,
peningkatan tingkat
ekonomi
masyarakat lokal
sejalan
dengan
semakin
bertambahnya
potensi lokal dan
peluang usaha.
Hary Hermawan Metode
Pengembagan desa
Kualitatif
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STP
ARS Deskriptif.
dampak
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Internasional
Teknik
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Tahun 201675
data
yaitu ekonomi
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masyarakat lokal.
Dampak
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peneliti
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Pada penelitian saat ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu
adalah peneliti akan meneliti cara pandang atau persepsi masyarakat desa wisata
Muara Jambi terhadap nilai ekonomi objek wisata Candi Muara Jambi dari
sebelum menjadi cagar budaya nasional hingga setelah menjadi cagar budaya
nasional. Kemudian masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi dan yang
tidak melakukan akan memberi penilaian terhadap objek wisata serta akan
memberi pandangan tentang potensi ekonomi yang dimiliki oleh candi Muara
Jambi. Sehingga akan didapatkan rasionalitas masyarakat Desa Muara Jambi.
I.

Kerangka Pemikiran
Peneliti menggunakan alur berpikir secara kualitatif, yaitu Candi Maura

Jambi memiliki nilai ekonomi atau potensi ekonomi. Nilai atau potensi ekonomi
Candi Muara Jambi sebelum menjadi cagar budaya nasional berbeda dengan nilai
atau potensi ekonomi Candi Muara Jambi setelah menjadi cagar budaya nasional.
Setelah menjadi cagar budaya nasional potensi ekonomi Candi Muara Jambi
meningkat karena meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Candi
Muara Jambi. Namun potensi tersebut memiliki penilaian dan persepsi yang
berbeda-beda setiap masyarakat Desa Muara Jambi. Persepsi tersebut akan
berlanjut pada tindakan dari masyarakat Desa Muara Jambi yang dinamakan
tindakan sosial menurut Max Weber. Tindakan sosial merupakan bagian dari
rasionalitas. Maka diteliti persepsi masyarakat yang berbeda-beda tersebut
dicocokkan dengan makna dari empat tindakan sosial, yaitu tindakan rasional
instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional dan
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tindakan afektif. Dan akan didapatkan kesimpulan yaitu rasionalitas masyarakat
Desa Muara Jambi tersebut.
Gambar I.2.
Alur Kerangka Pemikiran Penelitian
Candi Muara Jambi
Nilai Ekonomi atau Potensi
Candi Muara Jambi

Sebelum menjadi Cagar
Budaya Nasional

Setelah menjadi Cagar
Budaya Nasional

Persepsi Masyarakat
Desa Muara Jambi
Tindakan Sosial Masyarakat
Desa Muara Jambi

Tindakan Rasional
Instrumental

Tindakan Rasional
berorientasi Nilai

Tindakan
Tradisional

Rasionalitas Masyarakat Desa Muara Jambi

Teori Max Weber
Teknik Miles dan Huberman
Saran untuk Stakeholders
Sumber: Diolah dan Dirangkum Peneliti

Tindakan
Afektif

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka pendekatan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai
penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan
tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya.76
Penelitian kualitatif dimulai dengan mendefenisikan konsep-konsep yang sangat
umum, yang terkadang mengalami perubahan atau perbaikan karena kemajuan
penelitian.77 Menurut Jane Richie yang dikutip oleh Lexi J. Moleong
mendefenisikan penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial
dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan
persoalan tentang manusia yang diteliti. Dari pemaparan tersebut, penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan
lain lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan suatu
metode ilmilah.78 Maka pada penelitian ini peneliti akan memaparkan persepsi
dan tindakan sosial yang dilakukan masyarakat Desa Muara Jambi terhadap nilai
ekonomi yang dimiliki oleh Candi Muara Jambi.
76

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2005), hlm. 4.
77
William Chang, Metodologi Penulisan Esai, Skripsi, Tesis dan Disertasi untuk
Mahasiswa, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama), hlm. 31.
78
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 6.
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B. Jenis dan Sumber Data
Ada dua jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
data primer dan data sekunder.
1. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti
yang menerbitkan atau menggunakannya.79 Pada penelitian ini sumber
data primer bersumber dari PNPM Mandiri berupa data tertulis jumlah
usaha masyarakat

Desa

Muara Jambi, data wawancara dengan

stakeholders perangkat Desa Muara Jambi tentang Desa Muara Jambi
menjadi Desa Wisata
2. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau yang digunakan oleh
organisasi bukan pengolahnya.80 Pada penelitian ini sumber data sekunder
diambil dan dihimpun langsung dari data statistik yang dimiliki kantor
Desa Muara Jambi seperti pekerjaan masyarakat Desa Muara Jambi, data
dari tim pos security Candi Muara Jambi melalui Bapak Zubaidi selaku
ketua tim pos security Candi Muara Jambi, website kemendikbud, buku
tentang nilai ekonomi, buku tentang persepsi dan rasionalitas, jurnal
pariwisata, jurnal manfaat ekonomi dan jurnal pembangunan ekonomi.
C. Intrumen Pengumpulan Data
Prosedur atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data maka
teknik pengumpulan dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview
79

Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis,
(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008), hlm. 70.
80
Ibid, hlm. 71.
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(wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.81
Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 3 bentuk teknik
pengumpulan data yakni sebagai berikut :
1. Pengamatan
Pengamatan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti
terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan
dari sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan
yang sudah diketahui sebelumnya.82 Sedangkan teknik pengamatan yang
digunakan pada penelitian ini adalah teknik pengamatan partisipasi pasif,
dimana peneliti datang langsung ke Candi Muara Jambi untuk mengamati
kegiatan yang dilakukan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
2. Wawancara
Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses
ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan
mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara,
informan, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi
wawancara.83 Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara langsung
dengan face to face baik informan yang berasal dari perangkat desa Muara
Jambi yaitu Bapak Abdul Hafis selaku perangkat desa Muara Jambi, informan
dari ketua tim pos security Candi Muara Jambi yaitu Bapak Zubaidi, informan
dari tokoh ketua adat Desa Muara Jambi yaitu Bapak Ilyas, informan dari
81
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tokoh seni Desa Muara Jambi yaitu Bapak Budiman, informan dari tokoh
agama Desa Muara Jambi yaitu Bapak Edi Junaidi, informan dari tokoh
pemuda yaitu Bapak Ridho dan informan dari masyarakat desa wisata Muara
Jambi itu sendiri.
3. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi
dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan
wawancara penelitian kualitatif.84 Adapun bentuk dokumentasi yang dihasilkan
dari penelitian ini berupa rekaman suara wawancara melalui tape recorder,
foto atau gambar saat wawancara telah berlangsung yang dilampirkan pada bab
bagian akhir penelitian, dokumentasi dari buku Mimpi-Mimpi di Pulau Emas,
dokumentasi struktur organisasi perangkat Desa Muara Jambi dan dokumentasi
usaha masyarakat Desa Muara Jambi.
D. Setting dan Subjek Penelitian
Setting penelitian ini berada di candi Muara Jambi tepatnya di desa wisata
Muara Jambi. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan dari awal bulan
Mei hingga awal bulan Agustus. Dalam waktu 3 bulan tersebut pada bulan Mei
dilakukan penelitian langsung turun ke lapangan, pada bulan Juni mencatat hasil
IPD (Instrumen Pengumpulan Data) dan mengamati kembali kegiatan masyarakat
Desa Muara Jambi karena terdapat event Festival Candi Muara Jambi yang
diadakan setiap tahun, pada bulan Juli mengelompokkan setiap jawaban untuk
84
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rumusan masalah dan menyajikan data tersebut, pada bulan Agustus
menyimpulkan penarikan kesimpulan dari penelitian. Sedangkan subjek penelitian
merupakan orang atau individu atau kelompok yang dijadikan untuk atau satuan
(kasus) yang diteliti.85 Subjek penelitian ini adalah masyarakat desa wisata Muara
Jambi.
Adapun teknik sampling yang digunakan pada penelitian kualitatif ada dua
yaitu, purposive sanpling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah
teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan tertentu ini misalnya peneliti memilih general manajer sebagai
orang yang dianggap tahu sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau
situasi sosial yang diteliti. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel
sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal
ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum
mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang
dapat digunakan sebagai sumber data.86 Adapun general manajer di Candi Muara
Jambi yang akan memudahkan peneliti melakukan penelitian yaitu perangkat
desa, ketua tim pos security Candi Muara Jambi, tokoh adat, tokoh seni, tokoh
agama dan tokoh pemuda.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan gabungan kedua teknik tersebut,
yaitu teknik purposive sampling dan snowball sampling. Dengan cara yaitu
peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data
yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari
85
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sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang
dipertimbangkan akan memberikan data yang lengkap. Alasan peneliti
menggunakan kedua teknik tersebut agar informasi yang disajikan lengkap serta
mampu memberikan data yang memuaskan bagi pembaca.
E. Teknik Analisis data
Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas
dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam
analisis data yaitu data collection, data reduction, data display dan data
drawing/verification.87 Adapun langkah-langkah analisis data dapat ditunjukkan
pada gambar berikut :
1. Data collection (pengumpulan data) adalah langkah pertama pada penelitian
kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah
selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara,
peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila
jawaban yang diwawancarai setelah di analisis dirasa belum memuaskan, maka
peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu hingga
diperoleh data yang dianggap kredibel.88 Peneliti melakukan pengumpulan data
melalui wawancara dengan masyarakat Desa Muara Jambi, setiap jawaban dari
informan di analisis oleh peneliti, apabila jawaban dari informan masyarakat
Desa Muara Jambi belum memuaskan maka peneliti melanjutkan pertanyaan
tersebut kepada informan tersebut sampai jawaban tersebut kredibel.
87
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2. Data reduction (reduksi data), adalah data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.
Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah
data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera
dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, dicari tema dan polanya.89 Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban
dari

informan

masyarakat

Desa

Muara

Jambi,

kemudian

peneliti

mengelompokkan jawaban tersebut yang cocok untuk rumusan masalah yang
pertama dan rumusan masalah yang kedua.
3. Data display (penyajian data), setelah data direduksi maka langkah selanjutnya
adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data
dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.90 Pada
tahap ini peneliti menyajikan data tersebut pada rumusan masalah pertama dan
rumusan masalah yang kedua berupa narasi hasil analisis hasil penelitian
informan masyarakat Desa Muara Jambi dan berupa bagan sebagai inti dari
hasil penelitian rumusan masalah.
4. Conclusion drawing/verification, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif
menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan
89
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berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.91
Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian, namun
penarikan kesimpulan tersebut masih bersifat sementara, kemudian peneliti
melakukan verifikasi melalui bukti-bukti yang menunjukkan hasil penelitian
valid yang didapat dari informasi masyarakat Desa Muara Jambi, seperti
jawaban dari tokoh seni dengan adanya Candi Muara Jambi dapat
mengembangkan budaya daerah, dan ketika dilakukan pengumpulan data
kembali apabila jawaban dari tokoh seni tetap sama maka kesimpulan tersebut
kredibel.
Untuk melihat langkah-langkah analisis tersebut dapat dilihat gambar berikut:
Gambar II.1.
Komponen dalam Analisis Data (Interaktive Model)
Data Collection:
- Potensi - Sikap
- Persepsi - Perilaku

3
Data Display:
- Bagan Potensi dan
Persepsi
- Bagan Tindakan Sosial

91

Ibid, hlm. 343.

Data Reduction:
- Statement
- Opini
- Agree/Disagree

1

2

4
6

5
Conclusion:
Drawing/Veryfying
- Pola Pikir - Stakeholder
SDM
Internal
- Karakter - Penggiat
SDM
UMKM
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F. Operasionalisasi Konsep
Terdiri dari definisi teori yang diteliti, unsur-unsur teori yang diteliti dan
jenis data yang diteliti. Konsep ini dimaksudkan untuk mengurangi kekeliruan
atau kesalahpahaman persepsi antara peneliti dengan narasumber dan peneliti
dengan pembaca, seperti yang dijelaskan tabel berikut:
Tabel II.1
Operasionalisasi Konsep
Unsur-unsur yang
Jenis
No
Konsep
Definisi Konsep
diteliti
Data
1 Hakikat
Nilai ekonomi
menurut Bagaimana
nilai Kualitatif
Nilai
Spranger adalah nilai yang ekonomi
objek
Ekonomi
terkait dengan pertimbangan wisata
kawasan
nilai yang berkadar untung candi Muara Jambi
dan rugi, yang berarti ?
mengutamakan
kegunaan Apakah
candi
atau manfaat sesuatu bagi Muara
Jambi
manusia.92 Nilai ekonomi memiliki
untung
disini
bertujuan
untuk dan rugi untuk
maslahah.
masyarakat sekitar
candi ?
Apakah
candi
Muara
Jambi
memiliki kegunaan
untuk masyarakat ?
2 Persepsi dan Persepsi masyarakat adalah Bagaimana
Kualitatif
Rasionalitas tanggapan langsung atas persepsi
atau
Masyarakat
sesuatu atau cara pandang pandangan
sekelompok manusia yang masyarakat dengan
hidup bersama dalam suatu keberadaan candi
lingkungan tertentu yang Muara Jambi ?
sama dalam memberikan Apakah ekonomi
kesimpulan dalam suatu masyarakat sekitar
obyek berdasarkan pada sebagian
besar
pengetahuan,
penglihatan tergantung kepada
dan pengamatan sehingga candi Muara Jambi
masyarakat satu dengan ?
yang lain menghasilkan Jika
tidak,
pendapat yang berbeda mengapa
92
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No

3

Konsep

Definisi Konsep

walaupun obyeknya sama.
Sedangkan lanjutan dari
persepsi tersebut adalah
Rasionalitas yang masuk
dalam konsep tindakan
sosial, diartikan sebagai
suatu tindakan dari setiap
perilaku individu yang
mempunyai makna atau arti
subjektif
bagi
dirinya
sendiri
dengan
tujuan
mengarah ke tindakan orang
lain.93
Objek
Obyek dan daya tarik wisata
Wisata dan adalah segala sesuatu yang
Cagar
menjadi sasaran wisata baik
Budaya
itu pembangunan obyek dan
daya tarik wisata, yang
dilakukan dengan
cara
mengusahakan, mengelola
dan membuat obyek-obyek
baru sebagai obyek dan
daya tarik wisata.94 Cagar
Budaya adalah warisan
budaya bersifat kebendaan
berupa benda cagar budaya,
bangunan cagar budaya,
struktur cagar budaya, situs
cagar budaya, dan kawasan
cagar budaya di darat
dan/atau di air yang perlu
dilestarikan keberadaannya
karena
memiliki
nilai
penting bagi sejarah, ilmu
pengetahuan,
pendidikan,
agama,
dan/atau
kebudayaan melalui proses
penetapan.95

93

Unsur-unsur yang
diteliti
masyarakat tidak
mengandalkan
mata pencariannya
pada candi Muara
Jambi
dengan
potensi
yang
dimiliki ?

Jenis
Data

Bagaimana kondisi Kualitatif
candi Muara Jambi
saat ini ?
Apakah
candi
Muara Jambi layak
dijadikan daya tarik
wisata
untuk
wisatawan ?
Bagaimana kondisi
kehidupan
masyarakat setelah
candi Muara Jambi
dinobatkan sebagai
cagar
budaya
nasional ?
Apa
upaya
pemerintah untuk
masyarakat sekitar
setelah
candi
Muara
Jambi
dinobatkan sebagai
cagar
budaya
nasional ?

Aditya Herdian dan Ary Wahyudi, “Rasionalitas Pengguna Jasa Calo, hlm. 2.
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BAB III
GAMBARAN UMUM
CANDI MUARA JAMBI DAN DESA MUARA JAMBI

A. Sejarah Candi Muara Jambi
Sejarah kebudayaan Kawasan Candi Muara Jambi sangatlah erat
hubungannya dengan suwarnadwipa atau pulau emas yang dihubungkan dengan
pulau Sumatera. Dahulu kala pulau Sumatera merupakan pulau yang dituju oleh
banyak suku bangsa baik berasal dari Nusantara maupun asing, seperti India dan
Tiongkok dengan tujuan untuk melakukan perdagangan, urusan keagamaan,
budaya dan politik. Daerah-daerah di pulau Sumatera yang aktif berhubungan
dengan banyak suku bangsa antara lain adalah Aceh, Barus, Palembang, dan
termasuk Jambi. Menurut informasi terdahulu, hubungan antara Jambi dan Bangsa
lain ditemukan pada naskah Berita Dinasti Tang (618-906 M) yang berisikan
berita kedatangan utusan kerajaan Mo-Lo-Yeu ke Cina pada tahun 644M dan
645M.96
Ketika melakukan perjalanan ke Nalanda India, Pendeta Budha I-Tsing
pada tahun 672 M singgah selama 2 bulan di Mo-Lo-Yeu untuk mempelajari
Bahasa Sansekerta dalam rangka memperdalam ajaran Budha, Ketika kembali
dari India, I-Tsing mengatakan pada tahun tahun 692 M, Mo-Lo-Yeu telah
menjadi bagian Shih-Li-Fo-Shih (Sriwijawa). Hal ini erat kaitannya dengan di
temukannya Prasasti Karangberahi (686 M) di wilayah Jambi bagian hulu.
Selanjutnya Berita Tiongkok juga mengabarkan pada tahun 853 M dan 871 M,
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menyebutkan adanya misi perdagang dari Chan-Pi atau Pi-Chan. Berita dari
Dinasti Sung (960-1279 M) menyebutkan bahwa termpat bersemayamnya
Maharaja San-Fo-Tsi (Sriwijaya) bernama Chan-Pi, dimana rakyatnya tinggal
pada rumah-rumah panggung di tepi sungai, sedangkan Raja dan pejabatnya
bermukim di daratan. Pada sektiar awal abad ke 11 M, Chan-Pi mulai menobatkan
Raja di negerinya sendiri dan mengirim utusan ke Cina pada tahun 1079, 1082,
serta 1088 M sebagai pemberitahuan bahwa Chan-Pi telah menjadi negeri yang
merdeka.
Chan-Pi merupakan penyebutan nama Jambi dalam Bahasa Tiongkok,
yang sudah dimulai sejak abad ke 7 M dan masih disebut sampai abad ke 11 M.
Penyebutan ini diperkuat dengan di temukannya Kawasan Percandian Muara
Jambi. Menurut para ahli Kawasan Percandian Muara Jambi merupakan
peninggalan kerajaan yang berlatar belakang kebudayaan agama Budha Mahayana
yang telah berkembang di Sumatera dari abad VII-XIII M. Kawasan Candi Muara
Jambi merupakan salah satu situs sejarah terpenting yang ada di Jambi, yang mana
pengertian situs menurut undang-undang RI No.5 tahun 1992 adalah : lokasi yang
mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya. Sedangkan pengertian
cagar budaya adalah: benda buatan manusia, baik yang bergerak maupun yang
tidak bergerak yang berkumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa
jaya yang khas dengan periode waktu tersebut.97
Candi Muara Jambi diperkirakan berasal dari abad ke 11 M. Candi Muara
Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di
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pulau Sumatera. Dan sejak tahun 2009 Kompleks Candi Muara Jambi telah
dicalonkan ke UNESCO untuk menjadi Situs Warisan Dunia. Kompleks Candi
Muara

Jambi

pertama

kali

dilaporkan

pada

tahun 1824 oleh

seorang letnan Inggris bernama S.C.Crooke yang melakukan pemetaan daerah
aliran sungai untuk kepentingan militer. Baru tahun 1975, pemerintah Indonesia
mulai melakukan pemugaran yang serius yang dipimpin oleh R. Soekmono.
Berdasarkan aksara Jawa Kuno pada beberapa lempeng yang peninggalan itu
berkisar dari abad ke-7-12 Masehi. Di situs ini baru sembilan bangunan yang telah
dipugar, dan kesemuanya adalah bercorak Buddhisme. Dari sekian banyaknya
penemuan yang ada, Junus Satrio Atmodjo menyimpulkan daerah itu dulu banyak
dihuni dan menjadi tempat bertemu berbagai budaya. Ada manik-manik yang
berasal dari Persia, China dan India. Agama Buddha Mahayana Tantrayana
diduga menjadi agama mayoritas dengan diketemukannya lempeng-lempeng
bertuliskan “wajra” pada beberapa candi yang membentuk mandala.98
Sejak abad ke 7 Masehi Candi Muara Jambi telah menjadi pusat
pendidikan agama Buddha. Sebenarnya cerita ini merupakan sejarah Melayu
Kuno. Berdasarkan catatan Biksu It Sing abad ke 7 Masehi, ribuan siswa sudah
belajar tata bahasa sanskereta. Ini jadi komplek pendidikan dari biksu Tibet,
Tiongkok dan India. Biksu-biksu yang sudah mendapatkan ilmu dari Muara Jambi
menyebarkan ilmunya ke negaranya. Peradaban Candi Muara Jambi mulai
terhapus karena musibah banjir bandang yang terjadi pada akhir abad ke 15
Masehi. Setelah bencana ini, datang lagi wabah penyakit kolera yang menyerang
98
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masyarakat setempat termasuk biksu. Akibat dua bencana ini membuat generasi
masyarakat saat itu terputus. Mulai awal abad ke 16 Masehi, masyarakat melayu
generasi berbeda menjadi penghuni area yang saat ini menjangkau tujuh desa
sekitar kawasan Candi Muara Jambi.99
Dalam hal ini terdapat keunikan yang dimiliki kawasan Candi Muara
Jambi, keunikan candi tersebut adalah Candi Muara Jambi yang merupakan
peninggalan mayoritas agama Buddha Mahayana Tantrayana sekarang diduduki
oleh masyarakat melayu mayoritas agama Islam. Sejarah ini membuat masyarakat
menjadi toleransi antara satu sama lain. Misalnya terjadi peringatan hari besar
agama Buddha yang dilaksanakan di Candi Muara Jambi, maka masyarakat
sekitar khususnya masyarakat Desa Muara Jambi menyediakan tempat dan
menjadi panitia hari besar tersebut. Keunikan lain dari Candi Muara Jambi ini
adalah berdasarkan sejarah bahwa Candi Muara Jambi ini lebih dahulu dibangun
dibandingkan oleh Candi Borobudur. Bahkan masyarakat di Candi Borobudur
datang ke Candi Muara Jambi untuk belajar. Hal ini dapat dilihat pada corak yang
dimiliki oleh Candi Borobudur yang mirip dengan kegiatan masyarakat di Candi
Muara Jambi.
B. Kawasan Candi Muara Jambi
Kompleks percandian yang terletak di Kecamatan Maro Sebo dan Taman
Rajo, tepatnya di tepi Batanghari, sekitar 26 kilometer arah Timur Kota Jambi
adalah daerah-daerah yang mencakup tujuh wilayah desa di Kabupaten Muaro
Jambi, yaitu desa Dusun Baru, desa Danau Lamo, desa Muara Jambi, desa
99
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Kemingking Luar, desa Kemingking Dalam, desa Teluk Jambu dan desa Dusun
Mudo. Letak geografis kawasan wisata sejarah Candi Muara Jambi berada di
103,22’ BT hingga 103,45’ BT dan 124’ LS hingga 133’ LS. Sedangkan luas desa
di masing-masing kecamatan yang merupakan wilayah kawasan wisata sejarah
Candi Muara Jambi dapat dilihat pada tabel III.1. berikut.
Tabel III.1.
Data Desa Kawasan Candi Muara Jambi
Luas Desa (km2)

No
Desa
Kecamatan Maro Sebo
1 Dusun Baru
2 Danau Lamo
3 Muaro Jambi
Kecamatan Taman Rajo
1 Kemingking Luar
2 Kemingking Dalam
3 Teluk Jambu
4 Dusun Mudo
Jumlah
Sumber: Data Statistik Desa Muara Jambi

27
34
35
26
38
50
29
239
100

Tinggalan arkeologis yang paling sering dibicarakan dan diteliti yang
terdapat di Kawasan ini adalah reruntuhan bangunan kuno yang diidentifikasikan
sebagai candi dan menapo–menapo. Dari sekian banyak reruntuhan bangunan
kuno tersebut sembilan di antaranya telah dibuka dan dilakukan penanganan
pelestarian secara intensif. Kesembilan bangunan candi itu adalah Candi
Gumpung, Candi Tinggi I, Candi Tinggi II, Candi Kembarbatu, Candi
Astano, Candi Gedong I, Candi Gedong II, dan Candi Kedaton, dan Candi
Kotomahligai serta danau tua, yaitu Danau Telagarajo.101
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Tinggalan lain berupa kanal-kanal kuno penanggulangan banjir musiman,
sekaligus sebagai batas antara kawasan hunian dengan lingkungan sekitarnya,
pemukiman kuno, puluhan menapo yaitu gundukan tanah berisi bata kuno dan
parit-parit melingkar sebagai bekas lokasi bangunan. Kawasan Muara Jambi juga
didukung lingkungan alam berupa hutan sekunder, rawa, dan saluran air yang
masih terjaga kelestariannya. Sungai Batanghari sebagai aliran utama melintasi
kawasan ini. Selain itu juga ditemukan benda-benda keramik, arca batu, peralatan
kehidupan sehari-hari, dan perhiasan yang berasal dari masa berbeda. Ditemukan
pula sisa industri manik-manik dan tembikar dan sisa rumah tinggal.102
Situs kawasan Candi Muara Jambi yang berada di ketinggian 14 meter
diatas permukaan laut dan terletak di dataran yang merupakan daerah tanggul
alam dari sungai Batanghari. Luas kawasan Candi Muara Jambi berdasarkan
satuan ruang interaksi lingkungan dengan keberadaan tinggalan budaya masa lalu,
berupa tinggalan kepurbakalaan dan tinggalan masa sekarang pemukiman
tradisional masyarakat Melayu Jambi adalah 3.118, 46 hektar. Luasan dan
delineasi kawasan berdasarkan sumber utama Badan Pelestarian Benda Cagar
Budaya serta Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi dan
Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Tinggalan
cagar budaya masa lalu terdiri dari 14 bangunan candi, 75 menapo (reruntuhan
candi), 17 kanal/sungai kuno, 9 kolam, 6 danau dan 1 bukit. Tinggalan cagar
budaya masyarakat melayu yang masih berlangsung dan lestari berupa
Pemukiman Tradisional Desa Muara Jambi dan Danau Lamo berupa rumah-

102

Ibid
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rumah panggung bergaya melayu.103 Komplek Candi Muara Jambi yang telah
dilakukan pembugaran terdapat pada tabel III.2. berikut.
Tabel III.2.
Komplek Candi Muara Jambi yang telah di Pugar
Nama
Komplek
Candi
Tinggi

Bangunan
Tambahan
1 bangunan induk
dan
6
bagunan
perwara dan pagar
keliling

Titik
koordinat
01◦28’33.6”
LS
103◦40’7.3”
BT

Luas
Komplek
2,92 Ha

2

Candi
Kembar
Batu

01◦28’39.7”
LS
103◦40’15.2
”BT

0,371Ha

3

Candi
Gumpung

1 Candi induk, 5
perwara telah di
pugar, 2 perwara
belum di pugar, dan 2
bangunan yang belum
diketahui fungsinya,
pagar keliling, gapura
dan parit.
Candi induk, dan
Perwara.

01◦28’37.93
”
LS
103◦40’1.65
” BT

0,232Ha

4

Candi
Gedong I

6 buah umpak batu,
pecahan arca, arca
berhias dan bertulis,
pecahan genteng, dan
pecahan keramik.

01◦28’33.48
”LS
103◦39’32.8
9” BT

0,552Ha

5

Candi
Gedong II

Bangunan induk

01◦28’32.76
”LS
103◦39’27.9
7”BT

0,506 Ha

6

Candi
Kedaton

Bangunan
induk,
perwara, gapura, dan
pagar,

103◦38’39.3
”BT
01◦28’40.2”
LS

4, 3 Ha

No
1

103

Gambar

Wawancara: Abdul Havis sebagai perangkat desa dan Sejarahwan Desa Muara Jambi
tentang kawasan Candi Muara Jambi, tanggal 9 Mei 2019, jam 14.30 WIB.
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Nama
Komplek
Candi
Koto
Mahligai

Bangunan
Tambahan
Bangunan induk dan
bangunan perwara

Titik
koordinat
01◦28’15.3”
LS
103◦38’20.4

Luas
Komplek
0,108Ha

8

Bukit
Perak

Gundukan utama dan
gundukan
jalan
masuk

01◦28’44.8”
LS
103◦37’28.6
”BT

1,2 Ha

9

Candi
Astano

Bagunan induk, 14
arca batu, pipisan,
lesung batu, manikmanik dan keramik.

01◦28’28.9”
LS
103◦40’43.8
”BT

-

10

Menapo

75 menapo

No
7

Sumber: Data Statistik Tim Security Candi Muara Jambi

Gambar

3.981 Ha
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Di sekitar situs Candi Muara Jambi terdapat sungai kecil (kanal-kanal
kuno). Kanal tersebut memiliki karakteristik berbentuk parit selebar 2-3 meter
dibuat mengelilingi candi dan berfungsi sebagai pembatas. Selain itu, terdapat
pula kanal-kanal selebar 6-10 meter dibuat membelah candi-candi. Pada beberapa
titik tepian Batanghari, kanal-kanal kuno tersebut menghubungkan sungai
Batanghari dengan kawasan situs candi. Melalui kanal kuno yang melingkari
kawasan situs inilah pada masa lalu deretan kompleks bangunan candi dapat
dicapai lokasinya.
Penggunaan lahan di wilayah kawasan Candi Muara Jambi didominasi
oleh lahan bukan sawah (kebun) yaitu sekitar 8.467 Ha. Kawasan Candi Muara
Jambi didominasi oleh kebun masyarakat, sebagian kecil kawasan pemukiman

104

Dokumentasi: Data Sekunder Tim Security Candi Muara Jambi tahun 2017, tanggal 17
Mei 2019, jam 09.00 WIB.
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terutama berada di pinggir sungai Batanghari di desa Muara Jambi dan
Kemingking Dalam. Sedangkan kawasan industri di desa Kemingking Luar.105
Candi Muara Jambi merupakan candi yang terluas se-Asia Tenggara.
Seharusnya kawasan Candi Muara Jambi ini dapat dijadikan peluang ekonomi
untuk masyarakat sekitar kawasan tersebut. Seperti Desa Muara Jambi yang masih
menggunakan rumah panggung ciri khas melayu Jambi, dapat diperlihatkan
kepada wisatawan. Candi Muara Jambi juga memiliki kanal kuno, kanal kuno ini
dapat dimanfaatkan untuk peluang ekonomi seperti tempat rekreasi, namun harus
dilakukan penataan terlebih dahulu. Rata-rata penggunaan kawasan Candi Muara
Jambi pada Desa Muara Jambi berupa lahan kebun. Dalam hal ini juga dapat
dimanfaatkan sebagai peluang ekonomi. Misalnya rekreasi berkebun di kawasan
Candi Muara Jambi, jadi wisatawan akan lebih dekat dan berinteraksi dengan
masyarakat, sehingga budaya di Desa Muara Jambi akan selalu terjaga. Selain itu
Candi Muara Jambi memiliki empat poin sebagai destinasi wisata yang dapat
menjadi tujuan wisatawan yaitu:
1. Coherence, saat ini Candi Muara Jambi telah dinaungi oleh organisasi Badan
Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jambi.
2. Legibility, Candi Muara Jambi dapat dengan mudah dipahami tentang seluk
beluknya karena Candi Muara Jambi sebagai destinasi wisata sejarah dan
wisata budaya.
3. Kompleksitas, Candi Muara Jambi memiliki keragaman wisata yang dapat
dipertontonkan yaitu keragaman budaya masyarakat di sekitar Candi Muara
105

Wawancara: Zubaidi sebagai Ketua Tim Pos Security Candi Muara Jambi, tanggal 9
Mei 2019, jam 11.00 WIB.
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Jambi yaitu Desa Muara Jambi, masyarakat dapat mengekplorasi berbagai
budaya masyarakat Desa Muara Jambi terutama jika diadakan festival di Candi
Muara Jambi.
4. Mysteri, Candi Muara Jambi menyimpan suatu misteri yaitu apabila sepasang
kekasih pergi ke Candi Muara Jambi maka setelah pulang dari candi tidak lama
kemudian pasangan tersebut akan putus. Hal ini selalu menjadi misteri di
kalangan wisatawan dan banyak wisatawan yang mencoba membuktikannya.
C. Keadaan Umum dan Kependudukan Desa Muara Jambi
1. Letak Geografis
Desa Muara Jambi merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan
Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dengan luas ± 1362 Ha yang berbatasan
dengan beberapa wilayah, antara lain :
a. Bagian utara berbatasan dengan Desa Danau Lamo
b. Bagian selatan berbatasan dengan Desa Tebat Patah dan Desa Talang
Duku
c. Bagian barat berbatasan dengan Desa Danau Lamo
d. Bagian timur berbatasan dengan Desa Kemingking Luar dan Desa
Kemingking dalam
Secara umum kondisi geografis wilayah terdiri dari perkebunan dan
terletak di pinggir sungai.
2. Letak Demografi
Jumlah penduduk di Desa Muara Jambi Kecamatan Maro Sebo
Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 2561 jiwa dan 635 rumah yang tersebar
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dalam 9 RT. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Hal ini dapat
dilihat pada tabel III.3. sebagai berikut.
Tabel III.3.
Distribusi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
di Desa Muara Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi Tahun 2017
No
Jenis Pekerjaan
Jumlah (Jiwa)
%
1
Belum Bekerja
919
35.88
2
Tidak bekerja
689
26.9
3
PNS
30
1.17
4
TNI/POLRI
1
0.04
5
Pensiunan
3
0.12
6
Swasta
282
11.01
7
Petani
404
15.78
8
Honorer
28
1.09
9
Wiraswasta
187
7.3
10
Buruh
11
0.43
11
Nelayan
7
0.28
Total
2561
100 %
Sumber: Data Statistik Kantor Desa Muara Jambi
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Dapat dilihat pada data tersebut bahwa umumnya pekerjaan masyarakat
Desa muara Jambi adalah petani. Seharusnya dalam hal ini pekerjaan yang paling
banyak untuk masyarakat Desa Muara Jambi adalah wiraswasta. Hal ini
membuat peneliti menganalisis bahwa pekerjaan petani juga dimanfaatkan
sebagai peluang ekonomi. Dengan bekerja sama dengan tour guide, wisatawan
yang berkunjung dapat melakukan suatu kegiatan wisata yaitu berkebun.
Misalnya seperti memetik cabai, memanen padi dan lain sebagainya. Kemudian
hasil petikan dari wisatawan tersebut dapat dibeli oleh wisatawan itu sendiri.
Sehingga peluang ekonomi dan peningkatan nilai ekonomi pun terjadi pada
masyarakat Desa Muara Jambi.
D. Struktur Perangkat Desa Muara Jambi
106

Dokumentasi: Data Statistik Penduduk Desa Muara Jambi tahun 2017, tanggal 7 Mei
2019, jam 09.00 WIB.
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Untuk memudahkan pembaca melihat struktur kepemimpinan yang ada
pada Desa Muara Jambi, maka peneliti mencantumkan struktur Desa Muara Jambi
berdasarkan UUD No. 6 Tahum 2014 tentang Desa yaitu Desa Muara Jambi
sebagai berikut:
Gambar III.1
Struktur Perangkat Desa Muara Jambi Kec. Maro Sebo
KEPALA DESA
ABU ZAR
SEKRETARIS DESA
RIDWAN
NIP. 196809082009061004

D
A

B

E

F

C

KADUS SUNGAI MELAYU
SAPARUDIN

KADUS DANAU KELARI
HOLIDI

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Muara Jambi
Keterangan:
A : KASI PEMERINTAHAN (Doni Mudaris, S.H)
B : KASI KESEJAHTERAAN (A.Havis, S.Pd)
C : KASI PELAYANAN (Malisa, S.E)
D : KAUR TU DAN UMUM (Siti Hawa, S.Pd.I)
E : KAUR KEUANGAN (Suhaimi, S.Pd.I)
F : KASI PERENCANAAN (Maskur, S.Kom)
E. Desa Muara Jambi menjadi Desa Wisata
Saat ini Desa Muara Jambi telah menjadi Desa Wisata pada tanggal
11 Mei 2017. Hal ini terjadi karena adanya dukungan dari program Kementerian
Pariwisata (KEMENPAR) karena berbicara tentang objek destinasi wisata harus
ada kemenarikannya, salah satunya adalah kehidupan sosial masyarakat di sekitar
lokasi wisata yang disebut sebagai atraksi. Desa Muara Jambi yang berbasis
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budaya dan adat memiliki daya tarik yaitu rumah panggung yang dijadikan
homestay oleh masyarakat Desa Muara Jambi.
Selain itu apabila suatu desa telah menjadi desa wisata maka desa tersebut
akan mendapatkan bantuan dana, karena KEMENPAR dan KEMENDES telah
melakukan kerjasama. KEMENPAR akan memberikan bantuan dana untuk
melaksanakan event atau atraksi tertentu yang ada pada Desa Muara Jambi dan
untuk pembangunan pendukung seperti infrakstuktur didapatkan dari dana
APBDes. Sehingga ketika ada BumDes maka dana tersebut bisa diarahkan ke
pariwisata.
Desa wisata terbentuk tujuannya adalah membangkitkan ekonomi desa
tersebut yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya seseorang
memiliki homestay maka uang yang didapatkan dari homestay tersebut langsung
ke pemilik homestay, namun di manajemen oleh ketua lembaga desa wisata.
Kemudian akan ada potongan yang diberikan untuk kepengurusan lembaga desa
wisata. Dan uangnya dapat digunakan untuk pembenahan yang lain atau gaji
lembaga desa wisata. Untuk kisaran harga homestay di Candi Muara Jambi yaitu
Rp 250.000 – Rp 300.000.107
Dengan terbentuknya desa wisata menandakan bahwa desa tersebut
mendapat peluang ekonomi lebih besar dari desa yang lain mengingat hanya ada
dua desa yang menjadi desa wisata (Desa Lempur Kerinci dan Desa Muara
Jambi). Selain mendapatkan bantuan dari pemerintah, SDM desa itu sendiri harus
dibenahi. Apabila SDM sudah siap, maka semuanya dapat dijalankan dengan baik.
107

Wawancara: Abdul Havis sebagai Perangkat Desa Muara Jambi tentang Desa Muara
Jambi menjadi Desa Wisata pada tanggal 8 Mei 2019 jam 14.00 WIB.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai ekonomi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan untung dan
rugi atau baik dan buruk dalam bidang ekonomi, biasanya nilai ekonomi ditujukan
untuk kemashlahatan bersama. Candi Muara Jambi juga memiliki potensi
ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat Desa Muara Jambi. Potensi
ekonomi merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan
layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber
penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah
secara

keseluruhan

untuk

berkembang

dengan

sendirinya

dan

berkesinambungan.108
Candi Muara Jambi sendiri juga memiliki potensi ekonomi, ditambah lagi
setelah Candi Muara Jambi ditetapkan sebagai cagar budaya nasional pada tahun
2013. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Abdul Havis sebagai perangkat
Desa Muara Jambi sebagai berikut:
“semenjak ditetapkan menjadi cagar budaya Candi Muara Jambi ni sudah ado
perubahan. Pengunjung sudah mulai ramai, orang dari luar Jambi jugo sudah
mulai kenal dengan Candi Muara Jambi. kalau dulu tu beda, Candi ni masih sepi
nian, apolagi jalan arah Candi ni hutan semua.”109
Dalam hal perekonomian masyarakat, keberadaan candi juga membantu
untuk masyarakat sekitarnya. terlebih lagi pada masyarakat Desa Muara Jambi.
Sejak ditetapkannya Candi Muara Jambi menjadi cagar budaya nasional, jumlah
masyarakat yang memanfaatkan nilai ekonomi Candi telah bertambah. Selain itu
108

Data Sekunder: http://eprints.stainkudus.ac.id/1158/5/5.%20BAB%202.pdf tanggal 22
Juni 2019, jam 14.00 WIB.
109
Wawancara: Abdul Havis sebagai perangkat desa dan sejarahwan Desa Muara Jambi
tentang pengunjung Candi Muara Jambi, tanggal 9 Mei 2019, jam 14.30 WIB.
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pemuda di daerah Candi Muara Jambi juga turut memanfaatkan nilai ekonomi
candi sekaligus memasarkan Candi Muara Jambi seperti mengadakan event untuk
menarik wisatawan. Misalnya festival seni dan budaya yang diadakan lebaran
tahun 2019. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Abdul Havis sebagai
perangkat Desa Muara Jambi sebagai berikut:
Candi Muara Jambi mengadakan event ini yang jelas tujuannyo untuk menarik
wisatawan, mengenalkan budaya di desa ni jugo ke orang lain. Nah yang berperan
sekarang ni banyak pemuda di Desa Muara Jambi, hal yang bagus sebenarnyo.
Jadi panitia event tu karang taruna lah, kemudian kami kami yang tuo ni tinggal
koordinasi bae, yang menjalankannyo mereka nanti.110
Selain mengadakan event di Candi Muara Jambi, masyarakat Desa Muara
Jambi juga sudah kreatif, seperti membuat souvenir khas dari Candi Muara Jambi,
salah satunya kalung dan gelang Sebalik Sumpah. Kemudian menjual makanan
khas Desa Muara Jambi. Pada saat sebelum menjadi cagar budaya nasional,
menurut penuturan Bapak Abdul Havis bahwa dahulu sebelum Candi Muara
Jambi menjadi cagar budaya nasional belum ada penjualan souvenir ataupun
makanan khas. Hanya ada menjual makanan atau jajanan biasa seperti mie ayam,
bakso, dan penyewaan sepeda pun masih sangat sedikit.
Dalam hal penataan, Candi Muara Jambi belum serapi sekarang, sejak
dijadikan sebagai cagar budaya Candi Muara Jambi sedikit demi sedikit sudah
mulai ditata. Seperti penataan untuk masyarakat yang berjualan sudah ada area
tertentu meskipun belum seperti tempat wisata lainnya yang memiliki fasilitas
lebih baik. Selain itu pemugaran Candi Muara Jambi juga sudah dilakukan setiap
tahunnya.
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Wawancara: Abdul Hafis sebagai perangkat desa dan sejarahwan Desa Muara Jambi
tentang festival di Candi Muara Jambi, tanggal 9 Mei 2019, jam 14.30 WIB.
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A. Hasil (Temuan Penelitian) Tentang Analisis Nilai Ekonomi Candi Muara
Jambi dalam Perspektif Masyarakat Desa Muara Jambi sebagai Cagar
Budaya Nasional
1. Nilai Ekonomi atau Potensi yang dimiliki Candi Muara Jambi dan
Perspektif Masyarakat Desa Muara Jambi terhadap Potensi yang
dimiliki Candi Muara Jambi
Berbicara tentang nilai ekonomi tidak terlepas dari sesuatu yang
berharga, yang memiliki manfaat, kegunaan dan memiliki potensi ekonomi
yang baik untuk ke depannya. Candi Muara Jambi sendiri telah memiliki
berbagai macam nilai ekonomi yang telah dimanfaatkan oleh sebagian
masyarakat Desa Muara Jambi. Pada saat ini masyarakat yang telah
memanfaatkan nilai ekonomi tersebut adalah sebesar 30%-40% dari total
seluruh penduduk Desa Muara Jambi. hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh
Bapak Zubaidi sebagai ketua tim pos security Candi Muara Jambi yaitu:
Kalau untuk menggantungkan kegiatan ekonomi seluruhnyo itu belum, masih
sekitar 30%-40% lah yang sebagian masyarakat yang memanfaatkan itu.
Selebihnyo ado yang PNS, kerjo swasta, tapi sebagian besar Petani.111
Adapun nilai ekonomi yang dimiliki Candi Muara Jambi yang telah
dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat adalah:112
a. Usaha souvenir
Saat ini masyarakat Desa Muara Jambi sudah memiliki usaha souvenir
di Candi Muara Jambi. Masyarakat Desa Muara Jambi tersebut telah memiliki
souvenir khas daerah tersebut, yaitu kalung dan gelang Sebalik Sumpah.
Sebalik sumpah ini merupakan perhiasan unik Suku Anak Dalam (SAD) di
provinsi Jambi yang diyakini oleh masyarakat SAD sebagai penangkal sumpah
111

Wawancara: Zubaidi sebagai Ketua Tim Pos Security Candi Muara Jambi persentase
masyarakat yang memanfaatkan Candi Muara Jambi, tanggal 9 Mei 2019, jam 11.00 WIB.
112
Wawancara: Abdul Havis sebagai perangkat desa dan sejarahwan Desa Muara Jambi
tentang macam usaha yang telah dimanfaatkan, tanggal 9 Mei 2019, jam 14.30 WIB.

68

serapah. Menurut kepercayaan masyarakat SAD secara turun-temurun,
barangsiapa yang menggunakan kalung dan apabila ada yang berniat jahat
terhadap pemakainya maka niat jahat tersebut akan kembali kepada orang yang
melakukan niat tersebut. Sebalik sumpah adalah suatu tumbuhan yang biasa
tumbuh di Bukit Duabelas kabupaten Tebo, namun ternyata di Muaro Jambi
juga tumbuh yang terdapat di kawasan Candi Muara Jambi. Souvenir kalung
dan gelang sebalik sumpah ini banyak dijual di kawasan Candi Muara Jambi,
bahkan sudah menjadi ciri khas daerah tersebut. Sebalik sumpah tentu menjadi
nilai tambah dan nilai jual masyarakat Desa Muara Jambi, karena biasanya
setiap wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tentu mencari ciri khas dari
daerah tersebut. Ciri khas ini dapat dikembangkan oleh masyarakat Desa
Muara Jambi. Kemudian masyarakat juga menjual topi, baju kaos dan
kerajinan tangan berbentuk rumah panggung khas melayu Jambi. Bagi mereka
usaha ini mampu menambah penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari apalagi ketika ada event. Selain itu usaha souvenir seperti ini
memiliki kelebihan yaitu tahan lama karena benda yang dijual berupa barang
yang tidak basi. Strategi promosi yang dapat dilakukan oleh penjual souvenir
sebalik sumpah ini yaitu menceritakan filosofi gelang tersebut yang menjadi
khas daerah Candi Muara Jambi, lalu gelang tersebut semakin lama digunakan
maka warnanya akan semakin bagus. Menurut Harizan sebagai pengusaha
souvenir ini bahwa karena dia menjual souvenir ini beliau mendapat pelatihan
tentang wirausaha di Dinas Pariwisata. Dan beliau memasarkannya bukan
hanya di kawasan Candi Muara Jambi saja namun juga melalui online. Hal ini

69

menandakan bahwa jika penjualan souvenir di kelola dengan baik maka
pendapatan yang didapatkan juga baik. Souvenir khas Desa Muara Jambi dapat
dilihat pada gambar IV.1. sebagai berikut:
Gambar IV.1
Souvenir Sebalik Sumpah Khas Desa Muara Jambi

Sumber: Dokumentasi Peneliti Di Desa Muara Jambi

b. Usaha makanan
Saat ini di Candi Muara Jambi memiliki usaha makanan, usaha tersebut
seperti mie ayam, bakso, nasi goreng, sate, empek-empek dan lainnya.
Makanan tersebut setiap hari dijual oleh masyarakat Desa Muara Jambi.
Menurut mereka usaha ini memang mendapatkan penghasilan yang fluktuatif,
biasanya usaha mereka banyak di beli oleh wisatawan ketika akhir pekan dan
ada festival tertentu. Terdapat juga usaha makanan khas daerah Jambi yang
dijual, namun untuk penjualan makanan khas ini hanya pada event tertentu.
Makanan khas tersebut yaitu tempoyak ikan patin, sambal terasi, lalapan dan
ikan senggung (ikan yang di bakar di dalam bambu). Makanan khas ini tidak
dijual secara terus-terusan, ini merupakan kekurangan dari usaha ini, usaha
makanan seperti ini biasanya tidak tahan lama. Untuk menyiasati hal tersebut
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masyarakat Desa Muara Jambi menjualnya dengan cara memesan makanan
tersebut kepada pembuatnya. Hal ini untuk menghindari kerugian mengingat
makanan tersebut tidak akan tahan lama. Biasanya makanan ini dibuat ketika
datang tamu atau terdapat perjalanan paket wisata di Candi Muara Jambi atau
wisatawan yang memesan. Usaha ini perlu pengembangan yang lebih lagi,
karena hanya ada pada event tertentu. Pengembangan usaha ini dapat dilakukan
dengan cara mempromosikan makanan khas daerah Jambi berupa brosur atau
promo menarik.
c. Usaha pemandu wisata (tour guide)
Pada sebelumnya telah banyak disinggung mengenai usaha jasa tour
guide. Usaha jasa ini biasa terdapat pada paket perjalanan wisatawan asing
maupun wisatawan lokal, wisatawan lokal yang biasanya menggunakan jasa
tour guide adalah wisatawan dengan kunjungan, misalnya anak sekolah,
instansi pemerintah atau swasta maupun wisatawan dari luar Jambi yang
menggunakan paket wisata tersebut. Tour guide di Candi Muara Jambi digaji
oleh Dinas Pariwisata Jambi. Setiap destinasi wisata tentu harus memiliki tour
guide yang berguna untuk memandu wisatawan berwisata, bukan hanya untuk
rekreasi namun juga untuk belajar memahami destinasi wisata tersebut. Namun
menjadi tour guide juga memiliki kekurangan yaitu tidak setiap hari jasa ini
digunakan. Usaha jasa ini juga perlu dilakukan pengembangan agar lebih baik,
pengembangan tersebut seperti pelatihan bahasa asing seperti bahasa Inggris
untuk dapat berkomunikasi dengan wisatawan asing. Karena tidak semua tour
guide mampu berbahasa asing, hanya pada tour guide tertentu saja.
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d. Usaha seni budaya Jambi
Masyarakat Desa Muara Jambi memang dikenal dengan budaya
melayu. Seni budaya tersebut seperti tari-tarian, teater Abdul Muluk, zikir
bardah, kompangan dan lain sebagainya. Biasanya penampilan seni budaya
Jambi ini ada pada saat event tertentu. Usaha ini dapat dilakukan untuk
masyarakat di bidang seni ataupun yang ingin belajar seni. Contohnya pada
saat festival seni budaya Candi Muara Jambi pada bulan Juni 2019 masyarakat
yang memiliki bakat tarian, kompangan dll dipertunjukkan di festival tersebut,
kemudian dibayar oleh panitia. Pada saat festival seni budaya Candi Muara
Jambi juga diperlihatkan arak-arakan kompangan untuk pengantin laki-laki dan
wanita dengan memakai busana pengantin lengkap. Ketika datang tamu
undangan juga disambut dengan tarian dan kompangan khas daerah Desa
Muara Jambi. Usaha jasa seperti ini perlu dilakukan pengembangan lagi,
dengan cara dibuka suatu sanggar yang mewadahi masyarakat Desa Muara
Jambi yang memilki bakat di bidang seni. Menurut bapak Budiman sebagai
ketua seni bahwa tahun 2019 ini akan dibuka sanggar seni tarian, kompangan
dan hal yang berkaitan dengan seni budaya melayu Jambi. Karena biasanya
seni tarian tersebut hanya melalui sekolah-sekolah belum ada wadah yang
menaunginya. Budaya melayu seperti ini lah yang menjadi nilai jual untuk
wisatawan, karena yang ingin dicari oleh wisatawan tersebut selain rekreasi
tentu atraksi dari destinasi wisata itu sendiri. Untuk melihat seni budaya Jambi
salah satunya zikir bardah dapat dilihat pada gambar IV.2. sebagai berikut:
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Gambar IV.2
Kesenian Zikir Bardah Khas Desa Muara Jambi

Sumber: Dokumentasi Masyarakat Desa Muara Jambi

e. Usaha homestay
Di Candi Muara Jambi telah memiliki homestay, homestay merupakan
suatu bentuk tempat penginapan di kediaman masyarakat setempat. Jadi
wisatawan yang menginap tinggal bersama masyarakat setempat dan mengikuti
gaya hidup masyarakat tersebut. Untuk saat ini Candi Muara Jambi hanya
menyediakan penginapan berupa homestay dan belum terdapat hotel. Hal ini
bertujuan untuk mendekatkan wisatawan dengan masyarakat Desa Muara
Jambi, mengingat Candi Muara Jambi merupakan wisata sejarah dan wisata
budaya. Homestay ini biasanya ditempati wisatawan luar Jambi dan wisatawan
asing. Akan tetapi wisatawan asing yang lebih banyak meginap karena ingin
mengetahui budaya hidup masyarakat Desa Muara Jambi. Pengembangan
usaha homestay ini dapat berkembang menjadi luas jika dilakukan promosi
kepada wisatawan. Dengan cara memasukkan paket menginap di homestay
pada paket perjalanan wisata, kemudian dapat juga dilakukan diskon untuk

73

setiap wisatawan dengan syarat tertentu. Menurut Bapak Zubaidi bahwa usaha
homestay ini belum dapat dijadikan sebagai usaha utama untuk memenuhi
kehidupan sehari-hari, karena wisatawan yang menginap tidak tentu, menurut
beliau bisa dilakukan jika wisatawan asing sudah lalu lalang di Candi Muara
Jambi ini. Kelebihan dari usaha ini dibandingkan hotel yaitu wisatawan dapat
mengenal akrab masyarakat setempat, sehingga Candi Muara Jambi bukan
tempat rekreasi saja namun untuk dipelajari budayanya. Untuk melihat
homestay tersebut dapat dilihat pada gambar IV.3. sebagai berikut:
Gambar IV.3
Homestay di Desa Muara Jambi

Sumber: Dokumentasi Peneliti

f. Usaha jasa foto
Jika memasuki kawasan Candi Muara Jambi, terdapat orang-orang yang
menawarkan jasa foto di Candi Muara Jambi ini. Jasa foto tersebut berasal dari
masyarakat Desa Muara Jambi. Jasa foto ini menawarkan kepada wisatawan,
foto tersebut dapat berupa soft file ataupun hard file. Untuk jasa foto ini
biasanya menggunakan kamera, untuk penghasilan dari foto tersebut tidak
tentu karena jumlah wisatawan yang fluktuatif. Menurut mereka biasanya jasa
foto ini banyak diminati ketika ada festival di Candi Muara Jambi. Sebenarnya
usaha jasa foto ini bisa dikembangkan seperti melakukan pameran di Candi
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Muara Jambi dengan tema Candi Muara Jambi itu sendiri atau budaya
masyarakat Desa Muara Jambi. Kelebihan usaha foto seperti ini yaitu dapat
dilakukan seperti mengikuti pameran hingga tingkat nasional, jadi bukan hanya
sekedar memotret wisatawan namun juga melakukan promosi ke Indonesia
maupun negara lain tentang Candi Muara Jambi.
g. Usaha penyewaan sepeda
Jika telah memasuki ke kawasan Candi Muara Jambi, maka akan
terlihat banyak sepeda. Sepeda tersebut merupakan sepeda yang disewakan
oleh masyarakat Desa Muara Jambi. Tarif per jam untuk sepeda tersebut yaitu
Rp 10.000,- hingga Rp 30.000,-. Bagi masyarakat Desa Muara Jambi yang
memiliki usaha ini telah dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. Menurut
mereka setiap hari ada wisatawan yang menyewa sepeda tersebut. Usaha ini
memang layak dikembangkan karena kawasan Candi Muara Jambi yang sangat
luas, bahkan terluas se-Asia Tenggara maka untuk menghubungkan antara satu
candi dengan candi lainnya memerlukan kendaraan, kendaraan tersebut ialah
sepeda. Namun usaha ini perlu dilakukan penataan untuk porsi setiap
masyarakat yang menyewakan sepeda. Karena menurut Bapak Zubaidi
masyarakat yang menyewakan sepeda harus dibatasi agar masyarakat lain juga
dapat menyewakan sepedanya. Sehingga terjadi pemerataan untuk masyarakat.
Pada saat Candi Muara Jambi menjadi cagar budaya nasional, usaha
masyarakat Desa Muara Jambi mulai bertambah jumlahnya karena jumlah
wisatawan

lokal

maupun

wisatawan

asing

mengalami

peningkatan

dibandingkan sebelum menjadi cagar budaya nasional, wisatawan ramai
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berkunjung ke Candi Muara Jambi meskipun wisatawan lokal yang masih
mendominasi. Namun kunjungan wisatawan juga masih mengalami fluktuatif
setiap hari, biasanya Candi Muara Jambi ramai dikunjungi apabila ada event
tertentu. Sehingga penghasilan masyarakat juga mengalami fluktuatif, karena
jumlah wisatawan yang mempengaruhi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak
Zubaidi sebagai ketua tim pos security Candi Muara Jambi sebagai berikut:
Kalau bahasanyo kunjungan wisatawan tu berfluktuasi lah, mengalami turun
naik. Artinyo kalau di bulan suci Ramadhan ini kunjungan yang datang tinggal
5% lagi, tapi pada bulan sebelumnyo bulan April tahun 2019 mencapai 13 ribu
wisatawan. Itu kareno ado event tertentu kareno ado sangkut pautnyo dengan
libur nasional. Nah nanti ni tanggal 19 Mei 2019 ado libur waisak ni, biso jadi
nanti ramai yang datang kareno ado acara di Candi Muara Jambi, acara orang
Buddha.113
Penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat yang berjualan di Candi
Muara Jambi mengalami fluktuatif, pada hari biasa dalam satu minggu hanya
mencapai Rp 300.000,- bahkan dalam satu hari ada yang tidak mendapatkan
penghasilan sama sekali seperti saat bulan Ramadhan. Namun pada event
tertentu penghasilan masyarakat mencapai Rp 500.000 – Rp 1.000.000 /hari,
terutama pada saat hari libur lebaran yang bersamaan dengan libur sekolah. Hal
ini menandakan bahwa peluang usaha atau nilai ekonomi Candi Muara Jambi
masih belum maksimal untuk memcapai tingkat kesejahteraan masyarakat.
Dalam hal ini para pemuda karang taruna Desa Muara Jambi juga ikut
berperan untuk memanfaatkan nilai ekonomi Candi Muara Jambi, pelaku seni
tradisional sudah mulai banyak diminati oleh pemuda Desa Muara Jambi.
Masyarakat pemuda Desa Muara Jambi saat ini sedang gencar-gencarnya
113

Wawancara: Zubaidi sebagai Ketua Tim Pos Security Candi Muara Jambi tentang
jumlah kunjungan wisatawan Candi Muara Jambi, tanggal 9 Mei 2019, jam 11.00 WIB.
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memperkenalkan seni Desa Muara Jambi serta Candi Muara Jambi ke kancah
nasional dan internasional. Masyarakat pemuda Desa Muara Jambi juga
membuat program untuk pembenahan dan pembangunan Candi Muara Jambi
yaitu:114
a. Memasarkan oleh-oleh khas Jambi, dalam hal ini masyarakat pemuda Desa
Muara Jambi memasarkan batik Jambi berupa batik tulis maupun batik cap
yang merupakan salah satu ciri khas pakaian dari provinsi Jambi, yang
berkerja sama dengan Lembaga Desa Wisata untuk memasarkan serta
menjual batik Jambi tersebut kepada para wisatawan. Batik tersebut
merupakan batik khas dari Desa Muara Jambi dapat dilihat pada gambar
IV.4 berikut:
Gambar IV.4
Batik Desa Muara Jambi

Sumber: Dokumentasi Foto Pameran Batik Jambi

b. Menjual dan memasarkan minuman khas Desa Muara Jambi yaitu air
sepang. Bahan air tersebut terbuat dari kayu sepang yang berguna
mengobati berbagai macam penyakit. Penjualan minuman tersebut ke
berbagai provinsi di Indonesia. Penjualan air sepang melalui sistem online
114

Wawancara: Ridho sebagai Ketua Karang Taruna Desa Muara Jambi tentag program
Karang Taruna, tanggal 11 Mei 2019, jam 11.00 WIB.
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dan berdasarkan pesanan. Promosi yang dilakukan melalui online dan
offline. Promosi online melalui sosial media seperti facebook dan instagram.
Promosi offline dengan membawa air sepang tersebut dan memperkenalkan
khasiatnya, promosi ini biasa dilakukan ketika ada pelatihan atau festival.
c. Membuat sekolah sungai (kanal), peran pemuda Desa Muara Jambi saat ini
aktif di sungai. Sekolah ini bertujuan untuk menunjukkan kegiatan bekerja
masyarakat

Desa

Muara

Jambi

di

sekitar

sungai

dan

untuk

mengampanyekan kanal kuno yang dimiliki Candi Muara Jambi ke tingkat
provinsi maupun tingkat nasional bahwa kanal kuno tersebut unik. Namun
sekolah sungai tidak hanya fokus pada kanal kuno saja melainkan tujuannya
adalah memberi pengetahuan mengena sungai-sungai kepada siswa-siswa
yang ada di sekolah provinsi Jambi. Sekolah sungai tersebut adalah sekolah
yang masih berdekatan dengan sungai-sungai di Jambi. Cara belajarnya
yaitu membersihkan pinggir sungai dan menanam pohon ditepi sungai agar
tidak terjadi longsor. Kanal Kuno Candi Muara Jambi dapat dilihat pada
gambar IV.5. sebagai berikut:
Gambar IV.5
Kanal Kuno Candi Muara Jambi

Sumber: Dokumentasi Masyarakat Desa Muara Jambi
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Pada saat ini keberadaan potensi pariwisata Candi Muara Jambi tentu
memberikan dampak positif yang dapat meningkatkan pembangunan dan
perekonomian masyarakat. Dalam persepsi masyarakat Desa Muara Jambi
manfaat ekonomi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
1) Manfaat Ekonomi untuk Desa
Keberadaan Candi Muara Jambi menjadi suatu keberkahan tersendiri
untuk Desa Muara Jambi, desa tersebut dapat dikenal serta menjadi salah
satu sumber pendapatan bagi desa. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh
Bapak Zubaidi sebagai ketua tim pos security Candi Muara Jambi yaitu:
Kami sebenarnyo jugo berterimo kasih samo nenek moyang leluhur zaman
dulu yang buat Candi Muara Jambi ni, mungkin kalau dak ado candi ni kito
dak bertemu, dan desa ni jadi IDT (impres desa tertinggal), karena letaknyo
yang memang jauh dari pusat dan terletak di ujung dekat dengan sungai
Batanghari. Siapo jugo yang nak kesini kan kalau bukan karena ado wisata
sehinggo Desa Muara Jambi ni ramai dikunjungi oleh wisatawan.115
Selain itu, keberadaan Candi Muara Jambi meningkatkan harga
lahan atau tanah sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Edi Juanaidi
sebagai tokoh agama Desa Muara Jambi yaitu:
Kalau untuk sekarang ini, hargo tanah sudah mulai mahal apolagi semenjak
dijadikan desa wisata. Terutamo di daerah sekitar Desa Muara Jambi dan
didalam candi sudah mulai mahal, mungkin nanti biso jadi didalam candi tu
kalau mau jualan harus nyewo dulu. Kalau untuk sekarang ni di Candi
Muara Jambi hargo tanah permeternyo Rp 100.000.116
Oleh sebab itu, Candi Muara Jambi memberikan dampak yang besar
untuk kawasan sekitar candi salah satunya Desa Muara Jambi itu sendiri
sehingga lebih dikenal di kalangan nasional. Apalagi pada tahun 2017 telah
115

Wawancara: Zubaidi sebagai Ketua Tim Pos Security Candi Muara Jambi tentang
keberadaan Candi Muara Jambi, tanggal 9 Mei 2019, jam 11.00 WIB.
116
Wawancara: Edi Junaidi sebagai Tokoh Agama Desa Muara Jambi tentang harga tanah
di Desa Muara Jambi, tanggal 14 Mei 2019, jam 13.00 WIB.
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ditetapkan menjadi desa wisata nasional. Sehingga dengan dijadikannya
desa wisata dapat dilakukannya pembenahan dan pembangunan untuk Candi
Muara Jambi dan desa itu sendiri.
Pembenahan yang dilakukan pada tahun 2017 berupa pemugaran
Candi

Muara

Jambi,

dengan

adanya

pemugaran

tersebut

tentu

mempekerjakan masyarakat Desa Muara Jambi sehingga meningkatkan
aktivitas ekonomi. Pada tahun 2018 pembenahan yang dilakukan dari
pemerintah yaitu pelebaran jalan atau akses menuju ke Candi Muara Jambi,
jalan tersebut diperbaiki dan dilebarkan agar wisatawan dapat berkunjung ke
Candi Muara Jambi dan dapat menghindari macet, karena apabila diadakan
event festival di Candi Muara Jambi jumlah wisatawan akan mebludak dan
terjadi kemacetan. Pada tahun 2019 pembenahan yang dilakukan yaitu
penataan pedagang Candi Muara Jambi, jika tahun sebelumnya pedagang
boleh berjualan dimana saja, sekarang para pedagang dikumpulkan di suatu
tempat agar tidak merusak situs cagar budaya Candi Muara Jambi.
2) Pembangunan Infrastruktur
Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah
lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan air
bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung
lainnya sebagai konsekuensi logis dan kesemuanya itu dapat meningkatkan
kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat lokal itu sendiri sebagai
tuan rumah. Setelah menjadi cagar budaya nasional telah dilakukannya
pembenahan dan pembangunan seperti pembugaran Candi Muara Jambi
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setiap tahun. Pembangunan infrastruktur juga telah dilakukan oleh
pemerintah pusat sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Abdul
Havis sebagai perangkat Desa Muara Jambi sebagai berikut:
Aksesibilitas itu kan berkaitan dengan jalan dan infrastruktur, jadi saat ini
jalan menuju Candi Muara Jambi sudah dibagusi, jalan sudah dilebarin, nah
itu dananyo dari pusat, dana nasional. Jadi sekarang ni Candi Muara Jambi
bukan cuma dari Pemkab tapi jugo langsung dari pusat. Nah tapi selain itu
jugo harus butuh amenitas yaitu fasilitas di wisata tersebut, jadi kalau nak
tengok pariwisata tu maju atau idak, tengok be WC nyo, kalau WC tersebut
dapat dijadikan tempat untuk tidur sudah maju lah tandonyo tu, macam WC
di mall tu kan bagus. Tapi di Candi Muara Jambi ni masih kekurangan
WC.117
Pembangunan infrastuktur sendiri sebenarnya dapat dilakukan oleh
pihak pemerintah maupun pihak swasta. Desa Muara Jambi sendiri memilih
melakukan pembangunan dengan pemerintah pusat yang melibatkan
masyarakat. Hal ini bukan tanpa alasan, di Candi Muara Jambi sendiri
pernah terjadi perusahaan swasta yang ingin melakukan dan mengelola
Candi Muara Jambi, yaitu PT Taman. Namun pemerintah Desa Muara
Jambi menolak hal tersebut, karena setelah dikaji menurut masyarakat Desa
Muara Jambi ternyata dampak negatif lebih besar dibanding manfaat yang
akan dirasakan oleh masyarakat Desa Muara Jambi. Manfaat yang
ditawarkan oleh PT Taman itu sendiri yaitu mengelola dan mengembangkan
lingkungan cagar budaya agar selaras dengan upaya pelestariannya,
mengelola dan mengembangkan lingkungan destinasi pariwisata secara
berkelanjutan, memberdayakan masyarakat sekitar kawasan yang dikelola
perusahaan, dan menjalankan usaha yang berdaya saing, kreatif, inovastif
117

Wawancara: Abdul Hafis sebagai perangkat desa dan sejarahwan Desa Muara Jambi
tentang aksesibilitas dan amenitas Candi Muara Jambi, tanggal 9 Mei 2019, jam 14.30 WIB.
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dan ramah lingkungan. Namun menurut masyarakat mereka tidak setuju
pada poin ketiga karena menurut mereka tidak sesuai dengan yang terjadi.
PT Taman sendiri sebelumnya telah mengelola Candi Borobudur,
namun dibalik hal tersebut menurut masyarakat Desa Muara Jambi banyak
terjadi masalah dan dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.
Apabila pihak swasta yang mengelola pariwisata maka masyarakat sekitar
tempat destinasi wisata tidak dapat melakukan kegiatan apapun. Jika
masyarakat Desa Muara Jambi ingin berkebun ke wilayah sebelah Candi
Muara Jambi, karena tempat wisata tersebut telah dikelola oleh pihak swasta
maka Candi Muara Jambi tersebut dipagari sebagai batas wilayah.
Akibatnya masyarakat yang ingin berkebun tidak dapat melintasi jalan
seperti biasanya dan harus berkeliling untuk sampai ke kebun, maka
wisatawan yang berkunjung ke Candi Muara Jambi tidak melihat aktivitas
yang dilakukan masyarakat Desa Muara Jambi, sehingga mematikan adat
dan budaya desa tersebut.
Selain hal

tersebut, terdapat

dampak negatif

yang sangat

mempengaruhi masyarakat, yaitu masyarakat tidak dapat melakukan
kegiatan ekonomi di Candi Muara Jambi seperti berjualan, usaha home stay,
sewa sepeda dan lain sebagainya. Hal ini karena perusahaan swasta telah
memiliki manajemen tersendiri untuk mengelola Candi Muara Jambi
termasuk pada bagian perdagangan di Candi Muara Jambi. Hal itu lah yang
sebenarnya terjadi pada Candi Borobudur, masyarakat lokal sekitar Candi
Borobudur tidak dapat melakukan apapun karena yang berjualan disana
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telah dikelola oleh pihak swasta. Menurut masyarakat Desa Muara Jambi
kebanyakan yang melakukan kegiatan ekonomi di Candi Borobudur adalah
orang Minang dan pendatang lainnya, bukan asli masyarakat sekitar Candi
Borobudur yang asalnya adalah orang Jawa. Maka untuk menghindari hal
tersebut pemerintah desa menolak pengelolaan yang dilakukan oleh pihak
swasta, mereka ingin masyarakat asli sekitar kawasan Candi Muara Jambi
yang mengelolanya.
3) Penyerapan Tenaga Kerja
Pada beberapa negara pengembangan sektor pariwisata berkontribusi
langsung dalam penyerapan tenaga kerja. Kawasan destinasi wisata Candi
Muara Jambi yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dijadikan sebagai
peluang usaha dan kesempatan kerja untuk masyarakat sekitar. Hal ini
sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ridho sebagai ketua Karang
Taruna Desa Muara Jambi sebagai berikut:
Banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sini, dengan adanya candi
masyarakat bisa berjualan, menambah penghasilan masyarakat, sehingga
meningkatkan ekonomi yang ada pada masyarakat. Kemudian Desa Muara
Jambi jadi lebih sering dikunjungi tidak seperti desa-desa yang lain kan dan
sudah mendapat perhatian dari pemerintah seperti melakukan pelatihan
untuk guide.”118
Untuk pelatihan tour guide itu sendiri telah dilakukan oleh Dinas
Pariwisata Jambi. Pelatihan ini ditujukan untuk masyarakat Desa Muara
Jambi. Meskipun belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh masyarakat dan
hanya beberapa yang telah menjadi tour guide. Dan gaji yang didapatkan
dari Dinas Pariwisata Jambi. Pelatihan ini berguna untuk membentuk
118

Wawancara: Ridho sebagai Ketua Karang Taruna Desa Muara Jambi manfaat
keberadaan Candi Muara Jambi, tanggal 11 Mei 2019, jam 11.00 WIB
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masyarakat memiliki kemampuan, salah satunya yaitu jasa tour guide.
Apabila terdapat wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam Candi Muara
Jambi, biasanya wisatawan yang menggunakan jasa tour guide ini adalah
wisatawan asing dan wisatawan lokal yang berada diluar provinsi Jambi.
Selain itu jasa tour guide ini juga digunakan oleh wisatawan yang berlibur
menggunakan paket wisata.
Dalam hal ini seperti yang dikatakan juga oleh Bapak Budiman
sebagai tokoh seni Desa Muara Jambi sebagai berikut:
Keberadaan candi kalau untuk dampak ekonomi sangat besar, seperti
masyarakat ada tempat kegiatan ekonomi, seperti misalnya berjualan
makanan dan minuman, berjualan souvenir. Selain itu masyarakat
mendapatkan pekerjaan dengan membangun candi itu dan merenovasi candi
tersebut. Untuk masalah ekonomi dampak positifnya besar semenjak
berkembangnya candi tersebut.119
Begitu juga yang dikatakan dengan Bapak Abdul Havis sebagai
perangkat Desa Muara Jambi, beliau juga merupakan tour guide Candi
Muara Jambi yaitu:
Kalau masalah manfaat tu dak perlu jauh-jauh, contohnyo sayo ni. Orang
biso kenal dengan sayo ni karena dari Candi Muara Jambi itu, mendalami
sejarah dan segalo macamnyo. Kareno adonyo candi sayo biso jadi tour
guide, kemudian kareno jadi tour guide sayo banyak dapat link, kenal
dengan orang sano sini. Jadi banyak manfaatnyo.120
Candi Muara Jambi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
Desa Muara Jambi, sebagai contohnya yaitu Bapak Abdul Havis tersebut.
Menurut beliau banyak manfaat yang dirasakan olehnya salah satunya
mendapatkan link. Karena menjadi tour guide beliau dapat berkenalan
119

Wawancara: Budiman sebagai Ketua Seni Desa Muara Jambi manfaat Candi Muara
Jambi, tanggal 11 Mei 2019, jam 12.00 WIB.
120
Wawancara: Abdul Hafis sebagai perangkat desa dan sejarahwan Desa Muara Jambi
tentang manfaat Candi Muara Jambi, tanggal 9 Mei 2019, jam 14.30 WIB.
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dengan banyak orang yang berwisata ke Candi Muara Jambi. Kemudian
karena menjadi tour guide beliau juga ditunjuk untuk menjadi anggota
BPCB Jambi, beliau mengatakan juga pernah menjadi pembicara atau
narasumber di salah satu Universitas di Jambi untuk membicarakan
mengenai pariwisata, menurut beliau jika tidak karena Candi Muara Jambi
beliau tetaplah menjadi karyawan swasta biasa. Bapak Zubaidi juga
merasakan manfaat keberadaan Candi Muara Jambi, karena dengan
keberadaan Candi Muara Jambi beliau mendapat pekerjaan menjadi ketua
tim pos security Candi Muara Jambi dan bisa membuka usaha homestay.
Kemudian masyarakat Desa Muara Jambi juga turut mendapat pekerjaan
seperti ketika diadakan pemugaran Candi Muara Jambi mereka ikut bekerja.
Pembukaan area kanal kuno di kawasan Candi Muara Jambi juga
memberikan pekerjaan untuk masyarakat, bukan tidak mungkin nantinya
kanal kuno tersebut menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi apabila
pembangunan taman bermain air di kanal kuno telah rampung dilakukan.
Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ridho sebagai ketua Karang Taruna
Desa Muara Jambi yaitu:
Keberadaan candi ni memberikan pekerjaan untuk masyarakat Desa Muara
Jambi, seperti program yang dilakukan oleh karang taruna yaitu pengaktifan
kembali kanal kuno Candi Muara Jambi, jadi masyarakat ikut serta
membersihkan daerah di kanal kuno tersebut, kemudian nantinya dibayar
dan tentu ini menambah pekerjaan bagi masyarakat.121
Untuk area kanal kuno sendiri saat ini sedang dalam tahap
pembersihan yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Muara Jambi. Untuk
121

Wawancara: Ridho sebagai Ketua Karang Taruna Desa Muara Jambi manfaat Candi
Muara Jambi, tanggal 11 Mei 2019, jam 11.00 WIB.
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saat ini masih dalam tahap perencanaan dan belum ada pembangunan yang
terjadi secara besar-besaran. Menurut ketua Karang Taruna jalur air kanal
kuno ini belum efektif untuk dilakukan sebagai destinasi wisata, karena
perlu adanya normalisasi. Akan tetapi bukan tidak mungkin jalur tersebut
akan dijadikan destinasi wisata kedepannya.
4) Berkembangnya Budaya Daerah
Setiap daerah di seluruh Indonesia memiliki budaya masing-masing
dan tentu memiliki ciri khas antar setiap daerah. Desa Muara Jambi sendiri
memiliki ciri khas yaitu seni budaya melayu. Keberadaan Candi Muara
Jambi juga memiliki peran penting untuk pengembangan seni budaya Desa
Muara Jambi. Karena setiap wisatawan yang datang biasanya akan tertarik
dengan kebudayaan di suatu tempat destinasi wisata, terutama wisatawan
asing. Desa Muara Jambi sendiri juga sering mengadakan event seni budaya
untuk menarik wisatawan yang datang ke Candi Muara Jambi. Hal ini
tertuang pada yang dikatakan oleh Bapak Budiman sebagai tokoh seni Desa
Muara Jambi yaitu:
Jadi kalau untuk peran penting keseluruhan Candi Muara Jambi yaitu
berkembangannya budaya daerah Desa Muara Jambi. Orang atau wisatawan
yang datang ke Candi Muara Jambi itu ingin melihat budaya yang ada di
masyarakat.122
Budaya daerah Desa Muara Jambi memiliki ciri khas dengan
kesenian. Budaya tersebut yaitu seni tarian topeng, kompangan, teater Dul
Muluk yang sudah menjadi ciri khas Desa Muara Jambi. Kesenian ini
biasanya dipertontonkan ketika ada festival di Candi Muara Jambi.
122

Wawancara: Budiman sebagai Ketua Seni Desa Muara Jambi tentang peran Candi
Muara Jambi untuk masyarakat, tanggal 11 Mei 2019, jam 12.00 WIB.
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Keempat poin tersebut merupakan dampak positif atau manfaat atau
nilai ekonomi keberadaan Candi Muara Jambi. Menurut Bapak Abdul Havis
agar manfaat atau nilai ekonomi tersebut lebih baik lagi maka diperlukan 3A
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas wisata Candi Muara Jambi
diperlukan yaitu:
a. Atraksi
Atraksi merupakan suatu produk utama yang harus dimiliki oleh sebuah
destinasi wisata. Candi Muara Jambi sendiri memiliki atraksi budaya, hal yang
unik adalah Candi Muara jambi yang asalnya peninggalan Buddha memiliki
atraksi dari Desa Muara Jambi berupa atraksi budaya melayu. Seperti yang
dikatakan oleh Bapak Budiman sebagai ketua seni Desa Muara Jambi yaitu:
Di Desa Muara Jambi sering mengadakan pertunjukkan seni untuk menarik
pada wisatawan, seni tersebut seperti kompangan yang berbeda dari
kompangan biasanya, karena kompangan di Desa Muara Jambi ini
menggunakan tarian. Kemudian pertunjukkan drama Dul Muluk tarian dari
Jambi. Hal ini biasanya dilakukan pada event tertentu misalnya diadakan
festival, libur lebaran dan event lainnya.”123
Dalam hal ini juga sesuai yang dikatakan oleh Bapak Abdul Havis
sebagai perangkat Desa Muara Jambi adalah:
Kan tujuan diadakannyo event seperti pertunjukkan seni tu untuk menarik
wisatawan dan menahan lamo wisatawan tersebut. Biasonyo datang jam 9 balik
jam 1, nah karena ado event biso jadi sampe jam 4. Semakin lamo wisatawan
menghabiskan waktunyo di tempat wisata semakin banyak pula biaya yang
dikeluarkan. Yo dampaknyo balik lagi, jualan masyarakat jadi laku.124

123

Wawancara: Budiman sebagai Ketua Seni Desa Muara Jambi tentang pertunjukan seni
Candi Muara Jambi, tanggal 11 Mei 2019, jam 12.00 WIB.
124
Wawancara: Abdul Hafis sebagai perangkat desa dan sejarahwan Desa Muara Jambi
tentang event Candi Muara Jambi, tanggal 9 Mei 2019, jam 14.30 WIB.
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b. Aksesibilitas
Aksesibitas merupakan suatu sarana dan infrastruktur untuk menuju
destinasi wisata tersebut, sebuah destinasi wisata dapat dikatakan baik apabila
aksesibilitasnya sudah dibenahi. Candi Muara Jambi sendiri sudah dapat
perhatian dari pemerintah pusat untuk pelebaran akses jalan menuju candi pada
tahun 2018 yang merupakan dana nasional. Aksesibilitas ini berguna untuk
wisatawan yang berkunjung ke Candi Muara Jambi dengan mudah dan
menghindari kemacetan.
c. Amenitas
Hal ketiga yang harus dimiliki oleh suatu destinasi pariwisata adalah
amenitas. Amenitas merupakan suatu fasilitas pendukung yang ada pada
destinasi wisata, seperti toilet umum, pos satpam, tempat parkir, tempat karcis,
musholla atau tempat sarana ibadah. Untuk saat ini amenitas Candi Muara
Jambi sudah diperbaiki dan ditambah seperti tempat parkir sudah di tata
dengan baik, apabila dahulu kendaraan roda dua boleh masuk ke kawasan
Candi Muara Jambi dan dapat parkir sembarangan, untuk sekarang kendaraan
roda dua tersebut harus berada di tempat parkir dan tidak boleh masuk ke situs
Candi Muara Jambi, sehingga wisatawan yang ingin masuk bisa berjalan kaki
atau menyewa sepeda atau menyewa bentor (becak motor) di Candi Muara
Jambi. penambahan pos satpam juga dilakukan untuk tiap situs Candi Muara
Jambi, hal ini berguna untuk menjaga kelestarian cagar budaya tersebut.
Oleh karena itu setiap destinasi wisata harus memiliki 3 poin penting
untuk pengembangan pariwisata tersebut. Saat ini Kemenpar juga telah
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melakukan monitoring melalui TCC yaitu Tim Crisis Center untuk setiap
destinasi wisata memiliki 3 hal penting ini. Candi Muara Jambi sendiri telah
memiliki atraksi, aksesibilitas dan amenitas yang cukup baik setelah dilakukan
pembenahan.
Selain dari manfaat atau nilai ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat
Desa Muara Jambi, ada pula mudharat yang juga dirasakan oleh masyarakat.
seperti yang dikatakan oleh Bapak Ridho sebagai ketua karang taruna Desa
Muara Jambi yaitu:
Kalau berbicara mudharat pasti berkaitan dengan hal yang buruk tentu hal
tersebut ada, apalagi semenjak Candi Muara Jambi ditetapkan sebagai kawasan
cagar budaya nasional. Masyarakat yang ingin membuat sertifikat tanah
ternyata tidak bisa karena ternyata wilayah rumah mereka ada yang masuk
kedalam kawasan cagar budaya.125
Dalam sisi nilai dan norma hal yang ditakutkan oleh masyarakat adalah
apabila Candi Muara Jambi telah ramai dikunjungi oleh wisatawan asing
seperti Bali, masyarakat takut generasi muda seperti remaja dan anak-anak di
Desa Muara Jambi ikut terbawa arus ke budaya asing. Seperti yang dikatakan
oleh Bapak Ilyas sebagai ketua adat Desa Muara Jambi yaitu:
Kalau sampe Candi Muara Jambi sudah macam Bali itu lah yang ditakutkan,
budak-budak ni kageknyo terbawa arus budaya mereka. Misalnyo berpacaran
di lokasi candi di tempat yang sepi, melakukan hal yang idak-idak. Pernah dulu
terjadi hal tersebut waktu lokasi candi masih sepi tapi kalau sekarang
alhamdulillah belum ado lagi hal yang seperti itu.126
Namun pemerintah desa sudah melakukan program untuk membentengi
budaya asing apabila masuk dan mempengaruhi budaya masyarakat melayu

125

Wawancara: Ridho sebagai Ketua Karang Taruna Desa Muara Jambi tentang dampak
negatif keberadaan Candi Muara Jambi, tanggal 11 Mei 2019, jam 11.00 WIB.
126
Wawancara: Ilyas sebagai Ketua Adat Desa Muara Jambi tentang dampak negatif
keberadaan Candi Muara Jambi, tanggal 9 Mei 2019, jam 13.00 WIB.
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Jambi. Hal ini dilakukan dengan membangun dan meningkatkan kualitas
sekolah agama seperti Madrasah Aliyah setingkat dengan SLTA dan Madrasah
Tsanawiyah setingkat dengan SLTP yang dimiliki oleh masyarakat Desa
Muara Jambi. Sehingga masyarakat yang ingin belajar dan bersekolah bisa di
tempat tersebut, pelajaran umum mereka dapatkan dan pelajaran agama juga
mereka dapatkan. Selain itu di Desa Muara Jambi juga rutin mengadakan
pengajian untuk masyarakat tersebut, di bentuk juga Remaja Masjid Desa
Muara Jambi yang merupakan program Karang Taruna di bidang keagamaan.
Hal ini didasarkan untuk pembentukkan karakter generasi penerus sejak
dini, karena daerah tersebut merupakan daerah peninggal Buddha namun
sekarang telah dipenuhi oleh masyarakat melayu Jambi. Apabila Candi Muara
Jambi telah ramai seperti destinasi wisata Candi Borobudur maka masyarakat
tidak terpengaruh oleh budaya luar. Seharusnya setiap wisatawan asing yang
datang mengikuti budaya yang ada pada masyarakat Desa Muara Jambi, seperti
saat waktu maghrib tidak boleh duduk di luar.
Selain itu, berbagai mcam potensi yang dimiliki Candi Muara Jambi
terdapat pula potensi yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Muara
Jambi, menurut persepsi masyarakat Desa Muara Jambi potensi tersebut adalah
orisinalitas potensi budaya dari masyarakat desa itu sendiri yang memiliki nilai
jual untuk wisatawan asing, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Abdul
Havis sebagai perangkat desa Muara Jambi adalah:
Sebenarnyo kan yang diinginkan oleh wisatawan asing tu budaya kito,
maksudnyo mereka kesini beli budaya yang ado pada masyarakat sini,
misalnyo waktu maghrib dak boleh duduk diluar. Nah itu lah yang sebenarnyo
mereka beli, jangan pula kito yang malah mengkuti orang tu, seharusnyo
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mereka yang datang mengikuti budaya kito. Selain itu jugo kalau di tempat
wisata maju tu ado paket perjalanan namonyo. Misalnyo wisatawan ni nginap
di homestay kito, kito nak ajak dio ke kebun, dalam paket perjalanan tu ado
yang namonyo metik sayur, suruh dio pake tengkuluk atau ambung untuk
metik sayur tu. Nanti sudah selesai dio bayar terus langsung dimasak bersamosamo untuk dimakan. Kemudian nyadap karet, ikut belajar menganyam tikar
pandan yang nantinyo bule tu beli tikar kito. Jadi kan dapat penghasilan.127
Maka pada penuturan Bapak Abdul Havis tersebut masih banyak hal
dapat dimanfaatkan untuk dijadikan peluang usaha terutama budaya atau
kebiasaan masyarakat Desa Muara Jambi yang tanpa disadari dapat dijadikan
nilai jual kepada wisatawan asing. Budaya inilah yang ingin dibeli oleh
wisatawan asing tersebut yaitu orisinalitas budaya atau kebiasaan yang
dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Jambi. Sesungguhnya hal-hal yang
berbau budaya tradisional yang memiliki nilai jual bukan budaya modern pada
umumnya, karena kemodernan tersebut telah dimiliki oleh masyarakat asing
terlebih dahulu dan jauh lebih hebat dari masyarakat Desa Muara Jambi. Dan
budaya modern ini pada umumnya sudah dimiliki oleh setiap masyarakat di
dunia. Maka budaya tradisional yang harus dijaga dan dilestarikan karena
memiliki ciri khas yang unik dan nilai jual yang tinggi. Hal ini dikatakan juga
oleh Bapak Abdul Havis sebagai berikut:
Kan yang banyak dicari bule tu hal-hal tradisional yang kito punyo, macam
hadroh. Jadi yang dulu mereka sekedar hobi main hadroh tapi kalau sekarang
biso beli beras ibaratnyo tu, kito panggil orang tu main hadroh kemudian nanti
kito bayar ke orang tu. Tradisional ini lah yang memiliki nilai jual yang tinggi.
Kalau nak kemodern-modernan kito ni kalah jauh, hebat lah orang tu lagi dari
kito, hal-hal yang berbau modern tu kan sudah banyak di seluruh dunia ni. Nah
kalau tradisional kan punyo ciri khas yang dak orang tu punyo jadi itu lah yang
dicari orang tu.128
127

Wawancara: Abdul Hafis sebagai perangkat desa dan sejarahwan Desa Muara Jambi
tentang budaya masyarakat Desa Muara Jambi, tanggal 9 Mei 2019, jam 14.30 WIB.
128
Wawancara: Abdul Hafis sebagai perangkat desa dan sejarahwan Desa Muara Jambi
tentang nilai jual Candi Muara Jambi, tanggal 9 Mei 2019, jam 14.30 WIB.
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Pada kenyataan yang sebenarnya yang menjadi daya tarik wisatawan
Candi Muara Jambi tersebut adalah atraksi dari budaya yang dimiliki
masyarakat Desa Muara Jambi. Wisatawan akan datang jika terdapat festival
seni melayu Desa Muara Jambi, seni berupa tarian, kompangan, teater Abdul
Muluk, zikir bardah, hadrah dan lain sebagainya. Apabila hanya mengandalkan
wisatawan berkunjung ke candi, maka yang berkunjung hanya pada orang
tertentu saja, seperti orang yang beragama Buddha, orang yang melakukan
penelitian, penelitian tersebut bisa dari arkeolog yang meneliti Candi Muara
Jambi ataupun peneliti yang lain salah satunya tentang wirausaha Candi Muara
Jambi.
Namun untuk keseluruhan haruslah memiliki daya tarik atau ciri khas
yang dimiliki oleh Candi Muara Jambi. Ciri khas tersebut adalah Desa Muara
Jambi, desa tersebut telah menjadi desa wisata dengan basic wisata budaya
daerah. Apabila budaya daerah ini terus dikembangkan, maka Candi Muara
Jambi juga akan berkembang dan wisatawan semakin ramai berkunjung ke
Candi Muara Jambi. Pertunjukkan atau festival seni bukan hanya sebagai
hiburan semata namun dapat dijadikan peluang usaha untuk masyarakat Desa
Muara Jambi. Untuk dapat melihat hasil temuan tentang potensi ekonomi dan
persepsi masyarakat secara lebih ringkas, maka peneliti akan membuat gambar
yang dapat dililhat pada gambar IV.6. agar mudah dipahami sebagai berikut:
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Gambar IV.6.
Ringkasan Hasil Temuan Potensi dan Persepsi Masyarakat
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Sumber: Diolah dan Dirangkum Peneliti

2. Tindakan Sosial Masyarakat Desa Muara Jambi dalam Memanfaatkan
Nilai Ekonomi Candi Muara Jambi
Tindakan sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang
individu yang diarahkan pada lingkungan, khususnya pada tindakan orang lain.
Dalam arti sempitnya yaitu tindakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh
orang lain. Menurut Max Weber tindakan sosial dibagi menjadi 4 jenis yaitu :
a. tindakan rasional instrumental yang didasari pada akal atau rasio. b.
Tindakan berorientasi nilai yang berdasarkan etika, estetika dan agama. c.
Tindakan afektif yang berdasarkan dorongan dari perasaan atau emosi. d.
Tindakan tradisional didasarkan atas kebiasaan yang telah mendarah daging.
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Masyarakat Desa Muara Jambi sendiri juga tentu melakukan tindakan
sosial yang dipengaruhi oleh suatu hal. Dalam penelitian ini diteliti tindakan
sosial masyarakat Desa Muara Jambi terhadap nilai ekonomi Candi Muara
Jambi. Dalam penelitian ini juga disimpulkan tindakan sosial yang dilakukan
oleh masyarakat Desa Muara Jambi. Dengan menilai berdasarkan pola pikir
dan persepsi yang ada pada masyarakat.
Pada saat ini sebagian masyarakat Desa Muara Jambi telah
memanfaatkan nilai ekonomi Candi Muara Jambi. Seperti yang diketahui
bahwa masyarakat yang memanfaatkannya sebesar 30%-40%, padahal Candi
Muara Jambi memiliki potensi ekonomi yang baik untuk kedepannya. Seperti
yang diungkapkan oleh Bapak Zubaidi sebagai ketua tim pos security Candi
Muara Jambi yaitu:
Sebenarnyo Candi Muara Jambi ni memiliki prospek yang baik asalkan
pengelolaannyo jugo baik.129
Dalam hal ini sejalan dengan dikatakan oleh Bapak Abdul Havis sebagai
perangkat Desa Muara Jambi adalah:
Muaro Jambi tu sebenarnyo belum termanajemen, manajemen pengunjungnyo,
manajemen pedagang disitu macam mano, manajemen penyewaan sepeda tu
macam mano, manajemen kebijakan disitu macam mano. Nah kalo sekarang ni
kan jalan masing-masing, bagian kabupaten jalan dio lah, orang BPCB (Badan
Pelestarian Cagar Budaya) bagian dio lah pelestarian, perlindungan dan
pemanfaatan cagar budaya. Harusnyo kan nanti kembali ke pariwasata yang
dalamnyo itu langsung ke masyarakat. Tapi kan ini jalan masing-masinglah,
dak ado koordinasi satu samo lain.130

129

Wawancara: Zubaidi sebagai Ketua Tim Pos Security Candi Muara Jambi prospek
Candi Muara Jambi, tanggal 9 Mei 2019, jam 11.00 WIB.
130
Wawancara: Abdul Hafis sebagai perangkat desa dan sejarahwan Desa Muara Jambi
tentang koordinasi antar stakeholders, tanggal 9 Mei 2019, jam 14.30 WIB.
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Berdasarkan penuturan Bapak Zubaidi artinya setiap stakeholders Desa
Muara Jambi memiliki harapan untuk Candi Muara Jambi kedepannya, tentu
harapan itu memberikan dapat yang baik untuk masyarakat Desa Muara Jambi,
harapan tersebut yaitu tertuang pada tabel IV.1. sebagai berikut:
Tabel IV.1
Harapan Stakeholders Desa Muara Jambi pada Candi Muara Jambi
No
Nama
Jabatan
Harapan pada Candi Muara Jambi
1 Abdul
Perangkat Sebagai perangkat desa, harapannya adalah
Havis
Desa
Candi Muara Jambi dapat termanajemen
Muara
dengan baik, dapat meningkatkan SDM yang
Jambi
berkualitas dan berintegritas, masyarakat
Desa Muara Jambi seluruhnya sadar dan ingin
turun langsung memanfaatkan potensi Candi
Muara Jambi, berwirausaha di Candi Muara
Jambi dapat dijadikan sebagai penghasilan
tetap.
2 Zubaidi
Ketua Pos Sebagai ketua pos security, harapannya
Security
adalah Candi Muara Jambi ramai dikunjungi
Candi
oleh wisatawan setiap hari, bukan hanya pada
Muara
hari libur atau pada event tertentu sehingga
Jambi
para pedagang laku dagangannya.
3 Budiman Ketua Seni Sebagai ketua seni, harapannya adalah budaya
Desa
masyarakat Desa Muara Jambi ini tidak
Muara
hilang dan terus dipertontonkan kepada
Jambi
wisatawan bahkan bisa mendunia, seni
budaya Desa Muara Jambi menjadi daya tarik
utama para wisatawan.
4 Edi
Tokoh
Sebagai tokoh agama, tentu harapannya
Junaidi
Agama
adalah masyarakat Desa Muara Jambi tidak
Desa
terpengaruh oleh masyarakat luar dan tetap
Muara
mempertahankan imannya. Terlebih untuk
Jambi
generasi muda Desa Muara Jambi.
5 Ilyas
Ketua
Sebagai ketua adat harapannya adalah adat
Adat Desa istiadat di Desa Muara Jambi ini tetap dijaga
Muara
oleh
masyarakat,
demi
membentengi
Jambi
pengaruh dari luar misalnya menjaga budaya
ketika waktu adzan maghrib tidak boleh lagi
berkeliaran diluar rumah, selain itu
harapannya
adalah
masyarakat
yang
memanfaatkan potensi tersebut bukan hanya
masyarakat yang sama namun berbeda.
6 Ridho
Ketua
Sebagai ketua karang taruna, harapannya
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No

Nama

Jabatan
Karang
Taruna
Desa
Muara
Jambi

Harapan pada Candi Muara Jambi
adalah pemuda dan pemudi aktif untuk ikut
serta memanfaatkan potensi ekonomi Candi
Muara Jambi dalam hal apapun, program
yang dibuat oleh karang taruna dapat berjalan
dengan baik seperti sekolah sungai tersebut,
Candi Muara Jambi dapat dikenal di dalam
negeri maupun luar negeri.

Sumber: Wawancara stakeholders Desa Muara Jambi

Pada kenyataan sebenarnya Candi Muara Jambi belum termanajemen
dengan baik, setiap bagian berjalan masing-masing tanpa ada koordinasi antara
satu sama lain. Hal ini yang menjadi salah satu kelemahan yang terdapat pada
Candi Muara Jambi. Bila dibandingkan dengan destinasi wisata di pulau Jawa,
manajemen Candi Muara Jambi masih berada jauh dibelakang. Dalam hal ini
pemerintah juga harus ikut turun tangan membenahi manajemen tersebut.
Selain pemerintah, peran utama yang paling penting adalah masyarakat Desa
Muara Jambi juga harus ikut melakukan pembenahan seperti peningkatan
Sumber Daya Manusia, dalam hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak
Abdul Havis sebagai perangkat Desa Muara Jambi sebagai berikut:
Pembenahan yang dilakukan masyarakat desa Muara Jambi berupa
peningkatan SDM, semacam pelatihan sadar wisata, sapta pesona dan yang
sekarang lagi digencarkan adalah pelatihan tour guide. Macam sayo ni lah jadi
tour guide jugo. Jadi kalau SDM sudah siap, mau ditempatkan dimanopun
bakal hidup jadinyo. Tapi pekerjaan seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai
pekerjaan utama, karena dio kan musiman. Kagek kalau misalnyo sudah sepi
kembali lagi ke aktivitas awal, nah masyarakat sini notabenenyo petani
kebun.131
Tidak termanajemennya Candi Muara Jambi dengan baik berdampak
juga kepada sebagian masyarakat Desa Muara Jambi salah satunya adalah

131

Wawancara: Abdul Hafis sebagai perangkat desa dan sejarahwan Desa Muara Jambi
tentang pembenahan SDM Desa Muara Jambi, tanggal 9 Mei 2019, jam 14.30 WIB.
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Bapak Ilyas sebagai tokoh adat di Desa Muara Jambi, sebagaimana yang telah
dikatakannya:
Kalau untuk ngerasoin manfaat yang berjualan di candi tu lah atau yang ikut
kegiatan di candi tu. Tapi kalau untuk kami kami ni yo dak ado ngerasoin
manfaatnyo. Karena disano susah jugo jualannyo, yo orang itu itu lah yang biso
berjualan tu.132
Maksud dari Bapak Ilyas adalah masyarakat yang berjualan dan merasakan
manfaat dari Candi Muara Jambi hanya sebagian masyarakat saja, dan yang
memiliki kenalan dengan pengurus candi yang dapat masuk dan berjualan di
Candi Muara Jambi. Namun dalam hal ini Bapak Abdul Hafis mengatakan
bahwa masyarakat yang tidak mau berjualan di Candi atau ikut turun kegiatan
di Candi Muara Jambi tersebut dikarenakan faktor budaya negatif masyarakat
melayu seperti malas, ingin langsung yang instan dan tidak ingin berproses.
Selain dari faktor tersebut Bapak Zubaidi juga mengatakan ada faktor
lain yaitu:
Jadi di Candi Muara Jambi ni belum tertata dengan baik, misalnyo ni
penyewaan sepeda tu cukup untuk 100 sepeda perhari. Nah yang sewakan
sepeda tu, orang itu itu lah. 1 orang tu punyo 100 sepeda jadi yo sudah habis
lah untuk orang lain lagi. Maunyo hal seperti ini di tata, misalnyo 1 orang
cukup untuk 10 sepeda jadi sisanyo biso untuk orang lain lagi yang sewain
sepeda.133
Maksud dari Bapak Zubaidi, faktor yang dimaksud adalah manajemen yang
baik. Apabila penataan Candi Muara Jambi telah dilakukan baik, dalam hal
kecil saja seperti penyewaan sepeda. Maka nilai ekonomi yang dimiliki Candi
Muara Jambi akan turut dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Muara Jambi.
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Wawancara: Ilyas sebagai Ketua Adat Desa Muara Jambi tentang manfaat Candi
Muara Jambi, tanggal 9 Mei 2019, jam 13.00 WIB.
133
Wawancara: Zubaidi sebagai Ketua Tim Pos Security Candi Muara Jambi tentang
manajemen Candi Muara Jambi, tanggal 9 Mei 2019, jam 11.00 WIB.
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Dalam hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Abdul Havis
yaitu:
Apabila SDM (Sumber Daya Manusia) sudah siap, manajemen Candi Muara
Jambi telah tertata dengan baik maka nantinyo apabila ada turis yang datang
kita jadwalkan semuanya. Misalnya minggu ini menginap di homestay A
kemudian datang turis lagi menginap di homestay B. Itu semua yang mengatur
nanti pengurus dari candi tersebut. Nah kagek tu pakai pajak sekian persen,
nanti dana dari pajak itu nanti biso untuk operasional lain, misalnyo
pembangunan WC dan lainnyo. Asalkan SDM nyo siap dan manajemennyo
pun sudah bagus.134
Jadi apabila kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat Desa Muara
Jambi telah ditempa dan dilatih dengan baik, maka manajemen Candi Muara
Jambi juga akan ikut baik. Namun peningkatan SDM tersebut juga harus
didasari pada pola pikir yang bertujuan untuk mashlahah. Rasanya percuma
jika Sumber Daya Manusia telah ditempa dengan baik namun pola pikir
masyarakat itu sendiri masih mementingkan ego masing-masing bukan untuk
kesejahteraan bersama. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Abdul Havis
sebagai perangkat Desa Muara Jambi dan sejarahwan Desa Muara Jambi
sebagai berikut:
Kalau hal negatif macam ini ni ibaratnyo tu cuma sebatas omongan saja, yang
bilang kalau orang itu lah yang dapat manfaatnyo. Padahal sebenarnyo kalau
dio nak ikut langsung percayolah, tidak akan mau berhenti untuk
memanfaatkannyo. Contohnyo ni sayo udah berkecimpung disini, cuma yo itu
budaya masyarakat melayu ni sudah mendarah daging, budaya malas, nak
langsung instan, jadi tu dak mau berproses, kalau seprti itu kan susah. Untuk
berjuang dari nol tu yang mereka dak mau.135
Dari hasil wawancara ini bahwa faktor budaya negatif masyarakat
melayu yang malas dan instan tersebut masih mendarah daging pada
134

Wawancara: Abdul Hafis sebagai perangkat desa dan sejarahwan Desa Muara Jambi
tentang Penataan Manajemen Candi Muara Jambi, tanggal 9 Mei 2019, jam 14.30 WIB.
135
Wawancara: Abdul Hafis sebagai perangkat desa dan sejarahwan Desa Muara Jambi
tentang budaya negatif masyarakat Desa Muara Jambi, tanggal 9 Mei 2019, jam 14.30 WIB.
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masyarakat Desa Muara Jambi. Dan banyak yang lebih memilih bekerja swasta
dibandingkan memajukan Candi Muara Jambi itu sendiri. Jika faktor ini tidak
dapat dihilangkan maka Candi Muara Jambi akan sulit berkembang pesat. Hal
ini juga dituturkan dengan salah seorang masyarakat Desa Muara Jambi Ibu
Suraya sebagai berikut:
Jadi yo kalau bermanfaat tu ado lah untuk yang memanfaatkannyo, bagi orangorang yang memang memanfaatkannyo. Kalau sayo tidak berjualan di candi,
hari-hari sayo sebagai ibu rumah tangga. Kalau ditanyo kenapo sayo dak ikut
berjualan tu karena yang sayo tengok penghasilannyo dak tetap, kadang untung
kalau rame kalau sepi rugi, apolagi yang jual makanan kan.
Pemikiran Ibu Suraya ini dapat dilihat bahwa memang pola pikir mereka
sebatas untung dan rugi. Belum terpikir untung membuka usaha dengan
perencanaan dan target yang baik. Sehingga di Desa Muara Jambi ini butuh
masyarakat yang berpikiran maju dan terbuka untuk kedepannya. Hal ini
diperkuat oleh Bapak Agesha sebagai Inkubator bisnis UMKM di Jambi
sebagai berikut:
“Kan memang sifatnya orang Jambi begitu ya, pantang dikasih enak nanti
mereka keterusan mau enak jadi malas, apalagi ini memang mayoritas
masyarakat Jambi asli, jadi waktu saya kesana itu memang pola pikir mereka
belum maju apalagi masalah bisnis, masih belum ngertilah pembenahan apa
yang akan dilakukan. Nah semenjak Ridho (Ketua Karang Taruna Desa Muara
Jambi) ini diberikan pelatihan dan dibina dengan kami, Muara Jambi mulai ada
kemajuan, terutama ini untuk pemuda desanya. Jadi memang mereka itu butuh
orang seperti Ridho yang mindsetnya udah berpikir maju, untuk manfaat
bersama.”136
Penuturan dari Bapak Agesha ini memperkuat bahwa masyarakat Desa Muara
Jambi belum terbuka pola pikirnya secara menyeluruh, faktor budaya yang
masih menjadi faktor utama sebagai alasan pola pikir masyarakat Desa Muara

136

Wawancara: Agesha sebagai Bos Inkubator Bisnis UMKM di Jambi tanggal 9 Oktober
2019 jam 13.00 WIB.
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Jambi belum terbuka dan maju kedepan. Untuk dapat melihat hasil temuan
tentang tindakans sosial masyarakat Desa Muara Jambi secara lebih ringkas,
maka peneliti akan membuat gambar yang dapat dililhat pada gambar IV.7.
agar mudah dipahami sebagai berikut:
Gambar IV.7
Tindakan Sosial Masyarakat Desa Muara Jambi
Persepsi Masyarakat Desa Muara Jambi
Hanya 40% yang memanfaatkan potensi Ekonomi
Penghasilan yang fluktuatif
Candi Muara Jambi belum
termanajemen dengan Baik

Faktor Budaya yaitu malas,
ingin instan dan tidak berproses
Mengedepankan ego masing-masing
Rasionalitas Nilai Masyarakat Desa Muara Jambi
Sumber: Diolah dan Dirangkum Peneliti

B. Pembahasan (Analisis) Tentang Analisis Nilai Ekonomi Objek Wisata
Kawasan Candi Muara Jambi dalam Perspektif Masyarakat Desa Muara
Jambi sebagai Cagar Budaya Nasional
1. Nilai Ekonomi atau Potensi yang dimiliki Candi Muara Jambi dan
Perspektif Masyarakat Desa Muara Jambi terhadap Potensi yang
dimiliki Candi Muara Jambi
Berdasarkan teori dari penelitian terdahulu:
Menurut Baiquni dalam Nawawi, pariwisata dapat dimanfaatkan untuk
mendorong perubahan hidup dan menghidupkan melalui peluang kerja yang
tersedia,

meningkatkan

pendapatan,

dan

membaiknya

kualitas

hidup
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masyarakat.137 Menurut Faizun dalam Anisah dan Riswandi, pariwisata
merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan
masyarakat sehingga dapat memberikan berbagai dampak terhadap masyarakat,
salah satunya meningkatkan penghasilan masyarakat. Ketika pariwisata
dijadikan sebagai salah satu sektor andalan suatu daerah, tidak hanya masalah
ekonomi yang diperkirakan akan meningkat. Namun juga akan berdampak
terhadap lingkungan sosial masyarakat sekitar seperti budaya, tradisi,
perubahan gaya hidup dan aspek agama.138 Menurut I. Pitana dalam
Hermawan, bagi masyarakat pengembangan pariwisata memiliki potensi
manfaat yang sangat besar bagi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.139
Selain itu konsep wisata halal juga dapat dikembangkan pada Candi Muara
Jambi, wisata halal merupakan suatu konsep baru dalam pariwisata, bukan
merupakan wisata religi seperti umroh dan menunaikan haji. Wisata hala
adalah wisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai
dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim. Dalam wisata hala
destinasi yang ditunjuk wajib menyediakan makanan halal, memberikan akses

137

Ahmad Nawawi, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok Di
Desa Kretek Parangtritis”, Jurnal Nasional Pariwisata, Vol.5, No.2, (Agustus 2013), hlm. 106
Diakses https://jurnal.ugm.ac.id/tourism_pariwisata/article/view/6370 tanggal 17 Juli 2019 jam
17.00 WIB.
138
Anisah dan Riswandi, “Pantai Lampuuk dan Dampaknya terhadap Ekonomi
Masyarakat”, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.2 No.2, (November 2015), hlm. 73.
Diakses http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/EKaPI/article/view/3693 tanggal 17 Juli 2019 jam 17.00
WIB
139
Hary Hermawan, “Dampak Pengembangan Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi
Masyarakat Lokal”, Jurnal Pariwisata, Vol.3, No.2, (September 2016), hlm. 107. Diakses
https:/ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jp/article/view/1383 tanggal 17 Juli 2019 jam 17.00
WIB.
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yang mudah ke tempat ibadah, dan juga akomodasi serta pelayanan yang sesuai
dengan standar syariah.140
Sedangkan persepsi adalah proses yang digunakan individu untuk
mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan
makna kepada lingkungan mereka. Meski demikian, apa yang dipersepsikan
seseorang dapat berbeda dari kenyataan obyektif. Tidak selalu berbeda, namun
sering terdapat ketidaksepakatan.141 Sama halnya dengan persepsi masyarakat
pada pariwisata, masyarakat juga memiliki persepsi terhadap pariwisata yang
ada didaerahnya. Bagi masyarakat, pariwisata memberikan dampak sosial
budaya, ekonomi dan lingkungan yang ada pada wisata tersebut.
Berdasarkan fenomena:
Pada saat ini masyarakat Desa Muara Jambi telah memanfaatkan Candi
Muara Jambi dengan membuka usaha sekitar 30-40%, dengan berbagai macam
usaha yang dimiliki masyarakat. Menurut penuturan mereka, penghasilan yang
didapatkan fluktuatif. Apabila ada event di Candi Muara Jambi, biasanya akan
ramai wisatawan yang membeli. Kondisi wisatawan yang berkunjung ke Candi
Muara Jambi berfluktuatif mempengaruhi jumlah penghasilan masyarakat.
Sehingga bagi mereka pekerjaan seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai
sebagai pekerjaan utama, namun untuk usaha sampingan menambah
penghasilan.
140

Aan Jaelani, “Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek”, Modul: IAIN
Syekh Nurjati Cirebon, 2017, hlm.9. Diakses https://www.researchgate.net/publication/312465032
_Industri_wisata_halal_di_Indonesia_Potensi_dan_prospek tanggal 3 November 2019.
141
Sito Meiyanto, “Persepsi, Nilai dan Sikap”, Modul 3.0: Minat Utama Manajemen
Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada, hlm. 3. Diakses http://gamel.fk.ugm.ac.id
/pluginfile.php/47143/mod_resource/content/1/3.%20PERSEPSI%2CNILAI.SIKAP.pdf 17 Juli
2019 jam 17.00 WIB.

102

Selain itu, keberadaan Candi Muara Jambi ini membuat budaya di Desa
Muara Jambi lebih terjaga. Hal ini karena masyarakat Desa Muara Jambi
menjual budaya yang mereka miliki kepada wisatawan. Dalam artian pada
event tertentu mereka selalu menampilkan budaya yang ada pada Desa Muara
Jambi. Misalnya kompangan, tarian daerah Jambi, zikir bardah dan lain
sebagainya. Mereka bertekad untuk mempertahankan keaslian budaya daerah
Desa Muara Jambi dengan cara memperkenalkan pada wisatawan agar tidak
terkontaminasi oleh budaya dari luar. Akan tetapi untuk konsep wisata halal,
Candi Muara Jambi belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat. Untuk
akses ke tempat ibadah cukup mudah di Candi Muara Jambi namun hanya
berupa musholla kecil, sehingga ketika wisatawan ingin sholat maka harus
mengantri terlebih dahulu. Untuk penjualanan makanan masyarakat Desa
Muara Jambi telah menjual makanan yang halal bukan makanan yang dilarang
dalam ajaran Islam seperti daging babi. Akan tetapi untuk konsep peraturan
yang sesuai syariah belum diterapkan oleh masyarakat seperti dilarang
berduaan di Candi Muara Jambi. Hal ini bukan karena tidak ada alasan,
biasanya wisatawan yang datang ke Candi Muara Jambi bukan hanya dari
keluarga tetapi juga pasangan, sehingga jika peraturan tersebut diterapkan
maka akan mengurangi jumlah wisatawan.
Tujuan akhir disini bukan kejar untung saja, disini haruslah tidak
melupakan budaya dan identitas diri masyarakat Desa Muara Jambi seperti
ketika tetangga lewat depan rumah maka ditegur untuk sekedar menanyakan
kabar dan lain sebagainya. Budaya keramahan seperti inilah yang harus
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dipertahankan oleh masyarakat. Selalu istiqamah dan berpegang teguh pada
agama agar tidak mudah terkontaminasi budaya dari luar. Menjaga akhlak dan
perilaku terhadap orang lain juga diperlukan, apalagi ketika bertemu tamu atau
wisatawan, sebagaimana dalam Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 103 sebagai
berikut:

َّللاِ َج ِميعًا َو ََل تَفَ هسقُىا ۚ َوا ْذ ُك ُسوا وِ ْع َمتَ ه
َص ُمىا بِ َح ْب ِل ه
َف َبيْه
َ َِّللا
ِ َوا ْعت
َ علَ ْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْىت ُ ْم أ َ ْعدَا ًء فَأَله
از فَأ َ ْوقَرَ ُك ْم ِم ْى َها ۗ َك َٰرَلِكَ يُبَ ِيّ ُه ه
َ علَ َٰى
ْ َ قُلُىبِ ُك ْم فَأ
َُّللا
َ صبَحْ ت ُ ْم بِىِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َىاوًا َو ُك ْىت ُ ْم
ِ شفَا ُح ْف َسةٍ ِمهَ الىه
َلَ ُك ْم آيَاتِ ِه لَعَله ُك ْم ت َ ْهتَدُون
Artinya:
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah
kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu
dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan
hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang
bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah
menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayatayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.142
Ayat ini dijelaskan bahwa masyarakat harus berpegang teguh pada
agama. Jangan bercerai berai apalagi berrmusuhan antara satu sama lain.
Terlebih lagi masyarakat Desa Muara Jambi harus saling mempererat
persaudaraan dan tali silahturrahmi jangan sampai terkontaminasi budaya dari
wisatawan asing, terutama pengaruh buruk yang telah keluar dari nilai dan
norma agama.
Dalam persepsi masyarakat Desa Muara Jambi 40% telah sadar akan
potensi yang dimiliki oleh Candi Muara Jambi, terutama pada pemuda Desa
Muara Jambi yang sadar dan mengetahui potensi Candi Muara Jambi. Pola
142

Q.S. Ali Imran (3) : 103.
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pikir masyarakat Desa Muara Jambi saat ini dapat dikatakan telah berkembang
menjadi lebih baik. Persepsi masyarakat Desa Muara Jambi mengetahui bahwa
Candi Muara Jambi memberikan dampak yang positif terhadap ekonomi
masyarakat.
Rata-rata setiap masyarakat yang telah diwawancarai mengetahui
potensi yang dimiliki Candi Muara Jambi, potensi bahwa Candi Muara Jambi
dapat dijadikan sebagai peluang bisnis untuk masyarakat lokal. Ditambah lagi
setelah Candi Muara Jambi menjadi cagar budaya nasional, wisatawan lokal
maupun mancanegara mulai ramai berwisata ke Candi Muara Jambi. Hal ini
menambah peluang bisnis atau peluang usaha yang lebih besar untuk
masyarakat Desa Muara Jambi. Potensi tersebut telah dimanfaatkan oleh
sebagian masyarakat Desa Muara Jambi dengan berbagai macam usaha. Akan
tetapi potensi kanal kuno yang dimiliki Candi Muara Jambi belum
dimanfaatkan oleh masyarakat. Kanal kuno dapat dijadikan potensi ekonomi
untuk masyarakat. Misalnya membuat taman bermain perahu dengan
mengelilingi kanal kuno tersebut. Namun dalam hal ini pemerintah harus ikut
andil melaksanakannya, seperti melakukan pembenahan dan pembuatan perahu
tersebut dan mengadakan event tahunan untuk lomba perahu atau lain
sebagainya. Event seperti ini yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar
wisatawan semakin ramai.
Peluang usaha tersebut seharusnya harus dimanfaatkan secara benar
oleh masyarakat, yang tujuan dan akhir dari manfaat tersebut adalah
kepentingan bersama antar masyarakat. Pemanfaatan potensi ekonomi Candi
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Muara Jambi bukan hanya sebatas untung dan rugi saja melainkan bertujuan
untuk maslahah. Ditambah lagi lingkungan Candi Muara Jambi merupakan
lingkungan masyarakat melayu yang kental dengan nilai-niai Islam. Disini
sikap dan nilai Islam telah tercermin pada masyarakat Desa Muara Jambi
dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong-royong ketika masyarakat yang
satu memiliki acara maka masyarakat yang lain juga ikut membantu
mengerjakan acara tersebut ramai-ramai. Dalam lingkup Candi Muara Jambi
pun mereka juga sama, ketika diadakan festival di Candi Muara Jambi
masyarakat yang satu menyampaikan kepada masyarakat yang lain untuk turut
meramaikan festival tersebut, artinya hal ini dapat menjadi landasan untuk
masyarakat memajukan dan mengembangkan Candi Muara Jambi. Namun
untuk saat ini pola pikir masyarakat Desa Muara Jambi masih hanya sebatas
rencana untuk kedepannya, untuk implementasi secara langsung masih dalam
keadaan bertahap dan masih dilakukan oleh komunitas saja meski dibantu
dengan pemerintah. Saat ini belum seluruh masyarakat yang ikut turun
langsung, komunitas tersebut seperti karang taruna, HPI (Himpunan
Pramuwisata Indonesia), komunitas sekolah sungai dan lain sebagainya.
Sebagai benchmark atau tolak ukur pariwisata yang telah berkembang dengan
baik, maka peneliti akan membuat perbandingan antara objek wisata Candi
Muara Jambi dan objek

wisata Genting di Malaysia. Peneliti memilih

Malaysia karena Malaysia dan Desa Muara Jambi memiliki persamaan yaitu
masyarakat yang bersuku melayu, yang akan tertuang pada tabel IV.2 sebagai
berikut:
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Tabel IV.2
Perbandingan Pariwisata Indonesia dan Malaysia
Candi Muara
Kuil Chin Swee
Kriteria
Candi Dieng
Jambi
Caves
Lokasi
Kab. Muara
Kab. Wonosobo,
Genting Highland,
Jambi, Jambi,
Jawa Tengah,
Pahang, Malaysia
Indonesia
Indonesia
Peradaban
Hindu
Hindu
Buddha
Aksesibilitas Pinggir sungai
Kaki pegunungan
Berada di Genting
Batanghari
Dieng
Higlands yang
sangat mudah untuk
dijangkau dengan
transportasi umum.
Transportasi
Kendaraan
Kendaraan pribadi
Kendaraan pribadi
Pribadi
dan kendaraan
dan kendaraan
umum seperti bus
umum seperti
gondala, bus, awana
skyway
Fasilitas
Mushola, WC, Mushola, WC, pos
Masjid, toilet,
Pos satpam,
satpam, tempat
tempat parkir,
tempat parkir,
parkir, restaurant
restaurant modern,
warung makan dan warung makan
stasiun gondala
Penginapan
Homestay
Hotel
Hotel bintang 5
Manajemen
Stakeholders
Stakehorders
Dikelola oleh
SDM
belum
terkoordinasi
perusahaan Genting
terkoordinasi
dengan baik dan
Highlands Resort
dengan baik
saling berhubungan
Promosi
Off air,
Off air,
Off air,
mengadakan
mengadakan
mempromosikan
festival
festival
melalui maskapai
On air, belum
On air, belum
penerbangan air asia
mempromosik mempromosikan di
On air,
an di chanel tv
chanel tv
mengiklankan di
internasional
internasional
chanel-chanel tv
namun melalui
internasional
paket wisata murah
di aplikasi
perjalanan.
Oleh-oleh
Gelang dan
Madu, miniatur
Kain tenun, tas corak
Khas
kalung sebalik
Candi Dieng,
batik, coklat milo,
sumpah, batik
keripik jamur
coklat malaysia,
Muara Jambi,
kancing, keripik
gantungan kunci
air sepang,
jamur tiram,
kuil, miniatur kuil,
anyaman tikar
keripik jamur
amerika soda, snow
kuping, kacang
globe, piring
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Kriteria

Candi Muara
Jambi

Candi Dieng
dieng, carica, opal,
grubi

Kuil Chin Swee
Caves
pajangan, wau
(layang-layang
besar).

Gambar
Wisata

Sumber: kompasiana.com, liputan6.com, virustravelling.com, deddyhuang.com,
sabikigake.com.

Pada perbandingan pariwisata ini, tentu terdapat kekurangan setiap
destinasi wisata. Namun perbandingan ini ada karena destinasi wisata di
Indonesia umumnya, Candi Muara Jambi khususnya dapat mencontoh
kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh negara Malaysia. Hal yang paling
penting dalam perbandingan ini adalah akses, transportasi dan promosi. Dapat
dilihat bahwa akses pariwisata Kuil Chin Swee Caves dari Malaysia sangatlah
mudah dan berada di tengah kota, transportasi yang digunakan pun sangat
mudah yaitu kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun gondala. Sedangkan
di Candi Muara Jambi akses yang ditempuh jauh dari kota dan transportasi
yang digunakan hanya kendaraan pribadi, untuk angkutan umum pun belum
ada. Begitu juga dengan promosi, promosi Candi Muara Jambi sangat
tertinggal dari Malaysia, tentu promosi ala Malaysia ini dapat dicontoh oleh
Candi Muara Jambi, mengingat bahwa destinasi wisata Candi Muara Jambi
tidak kalah khas dengan Malaysia, meski promosi belum dilakukan secara
internasional maka bertahap secara nasional terlebih dahulu.
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2. Tindakan Sosial Masyarakat Desa Muara Jambi
Berdasarkan teori terdahulu:
Menurut Miller dalam Ahmad, rasionalitas ekonomi merupakan
perilaku manusia yang dilandasi atas dasar pilihan yang paling baik dan paling
menguntungkan. Dengan demikian manusia dapat meningkatkan kehidupan
ekonominya. Kata rasional mempunyai arti pikiran atau pertimbangan yang
logis atau masuk akal.143 Rasionalitas menurut Max Weber merupakan konsep
dari tindakan sosial. Tindakan Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi
pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat
memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing
memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang
dilakukan.144
Menurut

Suwantoro

dalam

Nawawi,

pembangunan

pariwisata

melibatkan semua lapisan masyarakat, mulai dari kalangan atas sampai lapisan
bawah, baik kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat biasa. Semua
diharapkan turut membantu dan menunjang usaha pembangunan pariwisata.
Masyarakat terdorong untuk berpartisipasi apabila mereka mengetahui apa
yang perlu mereka bantu dan mengapa mereka harus membantu. Mereka akan
tertarik untuk ikut menunjang pembangunan pariwisata apabila mereka telah
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Ahmad Ajib, “Rasionalitas Dalam Ekonomi: Perspektif Konvensional dan Islam”,
Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Akuntasi: Universitas Nusantara PGRI Kediri, (2016),
hlm. 493. Diakses https://www.researchgate.net/publication/320056330_Rasionalitas_Dalam_
Ekonomi_Perspektif_Konvensional_Dan_Ekonomi_Islam tanggal 18 Juli 2019 jam 15.00 WIB.
144
Alis Muhlis dan Norkholis, ”Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi
Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari”, Jurnal Living Hadis Vol.1 No.2, (Oktober 2016), hlm.
248. Diakses http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1121 tanggal 18 Juli
2019 jam 15.00 WIB.
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memahami bahwa mereka akan mendapatkan manfaat yang positif. Peran SDM
dalam pengembangan pariwisata sangat penting dikarenakan SDM tersebut
merupakan sebagai motor penggerak industri pariwisata, peran SDM sebagai
pencipta produk industri pariwisata, dan sebagai penentu daya saing industri
pariwisata.145
Berdasarkan fenomena:
Pada dasarnya masyarakat Desa Muara Jambi sudah mengetahui potensi
dan manfaat ekonomi yang dimiliki Candi Muara Jambi, namun untuk turun
langsung memanfaatkan potensi tersebut hanya 30-40%. Masyarakat yang
memanfaatkan potensi tersebut menjadikan peluang ini sebagai pekerjaan
sampingan. Menurut penuturan mereka usaha seperti ini belum dapat dijadikan
sebagai pekerjaan utama karena penghasilan yang didapatkan mengalami
fluktuatif. Hal tersebut karena jumlah wisatawan yang juga mengalami
fluktuatif sehingga mempengaruhi pendapatan mereka. Selain itu, saat ini
Candi Muara Jambi belum termanajemen dengan baik. Setiap bidang masih
berjalan masing-masing tanpa koordinasi satu sama lain. Sehingga Candi
Muara Jambi belum tertata dengan baik. Untuk masyarakat Desa Muara Jambi
juga belum memiliki kreativitas yang mumpuni dibandingkan dengan destinasi
wisata lain. Contohnya saja Candi Muara Jambi hanya memiliki souvenir khas
sebalik sumpah, seharusnya souvenir tersebut bukan hanya itu saja, agar
wisatawan yang datang membeli lebih banyak souvenir. Ekonomi kreatif disini
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Sri Pajriah, ”Peran SDM dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kabupaten
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harus dikembangkan lebih baik lagi dengan memunculkan ide-ide kreatif dan
masyarakat.
Salah satu faktor yang menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke
Candi Muara Jambi mengalami fluktatif adalah letak Candi Muara Jambi yang
jauh. Perlu waktu 1 jam dari kota untuk berwisata ke Candi Muara Jambi.
Berbeda dengan Candi Borobudur yang ramai wisatawan karena letaknya yang
berada di pusat kota. Selain itu, kualitas SDM masyarakat Desa Muara Jambi
masih kurang. Belum seluruh masyarakat memiliki kemampuan, misalnya
menjadi tour guide karena hal ini didapat dengan pelatihan khusus. Namun
untuk pelatihan tour guide sendiri sudah mulai dilakukan terutama kepada
pemuda Desa Muara Jambi. Meskipun dirasa masih kurang baik, namun
masyarakat Desa Muara Jambi khususnya pemuda berbenah diri untuk
meningkatkan kualitas SDM Desa Muara Jambi. Ditambah lagi saat ini Desa
Muara Jambi telah menjadi Desa Wisata, harusnya SDM sudah harus siap
menangkap peluang yang ada. Hal inilah yang menjadi pertimbangan
masyarakat untuk menjadikan peluang ini sebagai pekerjaan utama.
Namun faktor utama selain Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pola
pikir masyarakat itu sendiri. SDM memang menjadi salah satu faktor tidak
maksimalnya potensi ekonomi yang digunakan. Akan tetapi jika SDM telah
diberi wadah untuk memperbaiki kualitas, jika tidak ada niat dan pola pikir
yang baik maka Candi Muara Jambi tidak akan pernah berkembang dengan
pesat. Perlu diingat bahwa tujuan ini adalah untuk maslahah yaitu kebaikan
bersama. Akan tetapi pada hasil temuan dapat dilihat bahwa masyarakat Desa
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Muara Jambi masih terjerat dengan budaya negatif yaitu malas dan ingin
instan. Sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih untuk bekerja menjadi
karyawan swasta dengan gaji yang tinggi dibandingkan memajukan dan
mengembangkan daerah sendiri, ini tentunya bukan tujuan maslahah
melainkan untuk kepentingan pribadi atau kapitalisme.
Peneliti memberi penilaian demikian karena berdasarkan wawancara
dengan stakeholders, salah satu stakeholders yang turun langsung aktif untuk
mengembangkan Candi Muara Jambi adalah Bapak Abdul Havis. Beliau
dahulu adalah seorang karyawan swasta namun karena pola pikir beliau ingin
maju untuk kepentingan bersama maka beliau memilih untuk berjuang
memajukan Candi Muara Jambi ini. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa jika
masyarakat merubah niat, membuka pola pikir untuk kepentingan bersama dan
mengesampingkan ego masing-masing tentu Candi Muara Jambi akan
berkembang dengan baik, seiring berjalannya waktu maka SDM tersebut akan
terbentuk dengan sendirinya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah
dilakukan.
Selain itu dalam hal ini masyarakat Desa Muara Jambi belum
melakukan strategi yang baik dalam proses memajukan daerahnya. Masyarakat
Desa Muara Jambi hanya dilakukan perencanaan tanpa evaluasi dan upaya
menanggulanginya. Maka dari itu peneliti akan membuat konsep target plan,
evaluasi dan skala prioritas sebagai berikut:
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a. Target plan
Pada tahap target plan yaitu melakukan perencanaan-perencanaan yang
telah dibuat oleh masyarakat Desa Muara Jambi, pada tahap ini masyarakat
Desa Muara Jambi harus membuat perencanaan seperti pelatihan untuk
kewirausahaan di Candi Muara Jambi dan pengembangan seni budaya Desa
Muara Jambi. Namun dalam hal ini yang menjadi motor penggerak bukan
hanya mengandalkan dari pemerintah saja melainkan dari masyarakat itu
sendiri yaitu stakeholders di Desa Muara Jambi. Melakukan target plan saja
tidak cukup harus disertai dengan action plan, action plan ini merupakan suatu
cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Maka pada masyarakat Desa
Muara Jambi, cara yang dapat dilakukan dengan membuat target yaitu
melakukan persiapan festival seni budaya Candi muara Jambi selama dua
bulan, untuk pelaku usaha yaitu melakukan pelatihan kewirausahaan selama 3
bulan, kemudian target selanjutnya untuk festival seni budaya Candi Muara
Jambi yaitu langsung mengadakan acara tersebut selama lima hari, bagi pelaku
usaha turut ikut terjun langsung membuat produk dan membuka usaha selama
di festival maupun setelah festival seni budaya berlangsung.
b. Evaluasi
Setelah dilakukan tahap target plan maka hal yang selanjutnya dapat
dilakukan adalah evaluasi setelah perencanaan dilakukan, evaluasi ini
bertujuan untuk mengedukasi kesalahan-kesalahn yang terjadi selama target
plan dilakukan. Seperti pada festival seni budaya Candi Muara Jambi ternyata
terdapat hal-hal negatif. Hal tersebut seperti wisatawan berdua-duaan dengan
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yang bukan mahram di Candi Muara Jambi dan saat maghrib masih berkeliaran
di luar di sekitar Candi Muara Jambi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai
agama, untuk wirausaha sendiri juga terdapat hal negatif yaitu ternyata produk
sangat laku dijual ketika festival berlangsung, namun setelah festival jumlah
wisatawan jadi berkurang yang berdampak pada penjualan masyarakat Desa
Muara Jambi.
c. Skala Prioritas
Pada tahap skala prioritas ini bertujuan untuk menanggulangi hal-hal
negatif yang dirasa sangat penting dilakukan. Untuk festival seni budaya Candi
Muara Jambi ini, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dengan
mengemas nilai-nilai agama ke dalam nilai-nilai adat di Desa Muara Jambi.
Maksudnya adalah duduk berduaan di Candi Muara Jambi tidak sesuai dengan
nilai-nilai adat di Desa Muara Jambi, meskipun sebenarnya duduk berduaan
dengan yang bukan mahram tersebut sangat bertentangan dengan nilai agama.
Namun masyarakat Desa Muara Jambi harus pintar mengemas hal tersebut agar
wisatawan yang non muslim tidak merasa adanya islamisasi ataupun tertekan
dengan hal tersebut apalagi Candi Muara Jambi merupakan peninggalan Hindu
berlanjut ke peradaban melayu. Seperti kata pepatah “dimana bumi dipijak,
disitu langit dijunjung”, maka dengan mengatasnamakan nilai-nilai adat
wisatawan yang datang terutama wisatawan asing akan menghargai dan
menghormati adat tersebut. Karena berwisata ke Candi Muara Jambi tentu
salah satunya bertujuan untuk berwisata budaya, maka nilai adat Desa Muara
Jambi ini lah yang dapat diperkenalkan dan dijual kepada wisatawan. Dalam
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kasus pelaku usaha masyarakat Desa Muara Jambi ternyata mengalami kendala
yaitu produk yang dijual kurang laku ketika festival seni budaya selesai. Maka
hal yang perlu dilakukan adalah masyarakat Desa Muara Jambi harus sering
mengadakan festival agar wisatawan ramai berkunjung. Selain itu penjualan
bukan hanya dilakukan secara offline saja, namun manfaatkan media sosial
untuk berjualan, agar produk tersebut dapat terjual.
Setelah diuraikan dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi
yang melibatkan beberapa informan dari Desa Muara Jambi. Dapat dilihat bahwa
sebagian masyarakat Desa Muara Jambi telah memiliki pola pikir yang maju
untuk mensejahterakan masyarakat bersama. Meskipun masih dalam lingkup
komunitas, namun hal ini menjadi langkah awal yang baik untuk masyarakat Desa
Muara Jambi menjadi lebih maju kedepannya. Perencanaan-perecanaan dari para
stakeholder sudah sangat baik dilakukan, dengan mengangkat ciri khas budaya
Desa Muara Jambi sebagai peran utama dalam destinasi wisata Candi Muara
Jambi tentu akan menarik wisatawan yang datang. Namun faktor budaya yang
mempengaruhi masyarakat Desa Muara Jambi dalam bertindak harus dihilangkan
dalam diri mereka. Karena sejatinya, manusia yang sukses adalah adalah manusia
yang mengerti proses dan lika-liku perjuangan. Allah pun juga berkata tidak akan
mengubah nasib suatu kaum melainkan kaum itu sendiri yang mengubahnya.
Maka dari itu yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama
dari masyarakat Desa Muara Jambi adalah masyarakat itu sendiri.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka
kesimpulan yang di dapat sehubung dengan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:
1. Nilai ekonomi atau potensi Candi Muara Jambi masyarakat Desa Muara Jambi
dalam bidang usaha yaitu usaha souvenir, usaha makanan, usaha pemandu
wisata (tour guide), usaha seni budaya Jambi, usaha homestay, usaha tukang
foto, dan usaha penyewaan sepeda. Persepsi masyarakat Desa Muara Jambi
terhadap nilai ekonomi Candi Muara Jambi yaitu masyarakat Desa Muara
Jambi telah mengetahui potensi dan manfaat ekonomi yang dimiliki Candi
Muara Jambi, 30-40% masyarakat telah memanfaatkan potensi tersebut dengan
berjualan di Candi Muara Jambi, dan manfaat yang dirasakan oleh seluruh
lapisan masyarakat yaitu; manfaat ekonomi untuk desa, pembangunan
infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, dan berkembangnya budaya daerah.
Berdasarkan persepsi masyarakat pemanfaatan potensi Candi Muara Jambi
belum dilakukan secara maksimal, masih dalam tahap perencanaan dan yang
menggerakkannya masih dalam lingkup komunitas.
2. Tindakan sosial masyarakat Desa Muara Jambi dapat disimpulkan yaitu
tindakan sosial rasional berorientasi nilai yang artinya rasionalitas masyarakat
Desa Muara Jambi adalah rasionalitas nilai, hal ini didasarkan karena pola pikir
masyarakat Desa Muara Jambi yang masih mencari nilai berdasarkan untung
dan rugi dalam kehidupan, bukan bertujuan untuk maslahah yaitu kepentingan
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dan kebaikan masyarakat bersama. Maka Seiring berjalannya waktu Sumber
Daya Manusia yang berkualitas akan terbentuk dengan sendirinya berdasarkan
pengalaman-pengalaman untuk memajukan dan mengembangkan Candi Muara
Jambi.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran terhadap
apa yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini:
1. Untuk menambah berbagai macam nilai ekonomi Candi Muara Jambi,
masyarakat harus memberanikan diri untuk membuka usaha agar Candi Muara
Jambi dimanfaatkan dengan baik, usaha yang penuh dengan kreativitas yang
tidak meninggalkan ciri khas Candi Muara Jambi, seperti menciptakan
souvenir yang terbaru lagi dan tidak hanya mengandalkan souvenir kalung dan
gelang sebalik sumpah. Bukan hanya secara offline namun juga secara online.
Seperti memasarkan dan menjual produk hasil kreativitas masyarakat Desa
Muara Jambi melalui sosial media. Selain itu secara offline dapat dilakukan
dengan aktif mencari link untuk ikut pameran seperti pameran Jambi Expo dan
pameran lainnya dan MoU dengan berbagai instansi untuk mempromosikan
Candi Muara Jambi seperti MoU dengan Bandara Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi dan kemudian dipromosikan di bandara dengan cara memasang baliho
atau poster Candi Muara Jambi di bandara. Untuk pemanfaatan potensi
ekonomi Candi Muara Jambi secara terus-menerus dapat dilakukan alih fungsi
kawasan Candi Muara Jambi ketika terjadi banjir, seperti menyewakan perahu
untuk mengelilingi kawasan Candi Muara Jambi. Selain itu pemerintah juga
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harus ikut melakukan pengembangan Candi Muara Jambi seperti pembuatan
taman bermain area kanal kuno dan mengadakan festival kanal kuno setiap
tahun atau beberapa bulan sekali atau mengadakan lomba perahu tahunan di
kanal kuno. Untuk ekonomi kreatif pemerintah juga harus membuat pelatihan
kewirausahaan untuk masyarakat Desa Muara Jambi, seperti pelatihan ekonomi
kreatif berupa pembuatan handy craft dan souvenir khas lainnya yang tentunya
tidak meninggalkan ciri khas Candi Muara Jambi dan Desa Muara Jambi, agar
wisatawan tersebut akan selalu teringat dengan Candi Muara Jambi dan
membeli berbagai macam souvenir masyarakat Desa Muara Jambi. Selain itu
pemerintah juga harus membuat tim ahli khusus pengelolaan dan
pengembangan Candi Muara Jambi, membuat kebijakan khusus untuk
pembangunan pabrik di kawasan Candi Muara Jambi agar situs Candi Muara
Jambi tidak rusak, pemerintah harus serius membuat Candi Muara Jambi bukan
hanya menjadi daftar tunggu warisan dunia melainkan telah menjadi warisan
dunia dengan cara memenuhi syarat-syarat sebagai warisan dunia tersebut.
2. Untuk meningkatkan persepsi masyarakat Desa Muara Jambi terhadap nilai
ekonomi Candi Muara jambi, masyarakat yang telah memiliki pola pikir untuk
maslahah atau kebaikan bersama harus mengajak masyarakat yang belum
terbuka pikirannya apalagi yang masih mementingkan ego masing-masing
dengan cara diskusi atau rembuk Desa Muara Jambi satu bulan sekali yang
harus dipelopori oleh perangkat Desa Muara Jambi untuk mengetahui potensi
Candi Muara Jambi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. atau bisa
melakukan pelatihan bisnis syariah agar bisnis tersebut berguna untuk
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kemaslahatan bersama. Agar pola pikir secara kapitalisme ini tergantikan
dengan pola pikir secara maslahah.
C. Kata Penutup
Demikian karya ini ditulis, semoga bisa bermanfaat khususnya bagi
peneliti dan bagi masyarakt umumnya. Karya ini penulis sadari masih jauh dari
kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua
pihak tentunya sangat berarti untuk perbaikan di masa yang akan datang.
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LAMPIRAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
PANDUAN WAWANCARA

Pertanyaan
1.

Apakah Candi Muara Jambi memiliki daya tarik untuk wisatawan lokal
maupun asing ?

2.

Apakah jumlah wisatawan selalu ramai setiap hari atau hanya pada saat event
tertentu ?

3.

Bagaimana kondisi wisatawan dan kondisi fisik Candi Muara Jambi setelah
dinobatkan menjadi cagar budaya nasional ?

4.

Apakah ada pembenahan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan
masyarakat desa Muara Jambi setelah candi Muara Jambi menjadi cagar
budaya nasional untuk menarik wisatawan ? (perangkat desa)

5.

Apakah di Candi Muara Jambi mengadakan pergelaran seni untuk menarik
para wisatawan ? (tokoh seni)

6.

Apakah wisatawan tersebut tertarik untuk melihat seni desa Muara Jambi ?
(tokoh seni)

7.

Apakah dengan adanya pergelaran seni wisatawan ramai berwisata ke Candi
Muara Jambi ? (tokoh seni)

8.

Apakah pemuda dan pemudi desa Muara Jambi ikut berperan menarik
wisatawan ? (tokoh pemuda)

9.

Dalam hal apa para pemuda dan pemudi desa Muara Jambi menarik
wisatawan untuk berwisata ? (tokoh pemuda)

10. Apakah Candi Muara Jambi memberikan manfaat (dampak positif) untuk
masyarakat desa Muara Jambi dan sebaliknya juga memberikan mudhorat
(dampak negatif) untuk masyarakat desa Muara Jambi ?
11. Bagaimana cara mengatasi mudharat (dampak negatif) tersebut ?
12. Apakah di Candi Muara jambi pernah terjadi sesuatu hal yang melanggar
norma dan nilai dalam Islam yang dilakukan oleh wisatawan ? (tokoh agama
dan tokoh adat)

13. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi lagi ? (tokoh agama
dan tokoh adat)
14. Apakah kegiatan ekonomi seluruh masyarakat desa Muara Jambi bergantung
pada Candi Muara Jambi ?
15. Apakah keberadaan Candi Muara Jambi memiliki peran penting untuk
ekonomi masyarakat desa Muara Jambi ?
16. Apakah pihak desa juga ikut berperan memfasilitasi pemanfaatan ekonomi
yang dimiliki Candi Muara Jambi ? (perangkat desa)
17. Apakah masyarakat mengetahui potensi/nilai ekonomi yang dimiliki Candi
Muara Jambi ?
18. Menurut Bapak apa saja potensi/nilai ekonomi yang terdapat di Candi Muara
Jambi ?
19. Apakah masyarakat sudah memanfaatkan potensi/nilai ekonomi yang
terdapat di Candi Muara Jambi ?
20. Apakah memanfaatkan potensi/nilai ekonomi yang terdapat di Candi Muara
Jambi ada dalam ajaran Islam ? (tokoh agama)
21. Apakah cara masyarakat memanfaatkan potensi/nilai ekonomi yang terdapat
di Candi Muara Jambi telah sesuai dengan syariat Islam ? (tokoh agama)
22. Jika

masyarakat

telah

memanfaatkannya,

berapa

penghasilan

yang

didapatkan melalui Candi Muara Jambi ?
23. Apakah jumlah wisatawan juga mempengaruhi terhadap penghasilan
masyarakat ?
24. Apakah

penghasilan

tersebut

mampu

memenuhi

kebutuhan

dan

mensejahterakan kehidupan masyarakat ?
25. Apakah dengan memanfaatkan potensi/nilai ekonomi Candi Muara Jambi
layak menjadi pekerjaan utama masyarakat desa Muara Jambi ?
26. Sebagian masyarakat juga ada yang belum memanfaatkannya, menurut bapak
mengapa masyarakat belum memanfaatkan potensi/nilai ekonomi Candi
Muara Jambi tersebut ?
27. Apakah pemanfaatan potensi/nilai ekonomi ini tidak menjanjikan untuk
mensejahterakan kehidupan masyarakat desa Muara Jambi ?

28. Apakah potensi/nilai ekonomi wisata Candi Muara Jambi ini akan
mendapatkan prospek yang baik untuk kedepannya ?
29. Apakah ada kemungkinan bahwa Candi Muara Jambi seperti Candi
Borobudur untuk masa yang akan datang ?

LAMPIRAN WAWANCARA

Informan

: Abdul Havis, S.Pd

Stakeholder

: Perangkat Desa Muara Jambi, tour guide

Tanggal

: 9 Mei 2019

Pertanyaan
1. Apakah Candi Muara Jambi memiliki daya tarik untuk wisatawan lokal
maupun asing ?
2. Sebenarnya apa yang menjadi nilai jual Candi Muara Jambi ?
3. Apakah jumlah wisatawan selalu ramai setiap hari atau hanya pada saat event
tertentu ?
4. Bagaimana kondisi wisatawan dan kondisi fisik Candi Muara Jambi setelah
dinobatkan menjadi cagar budaya nasional ?
5. Apakah ada pembenahan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan
masyarakat desa Muara Jambi setelah candi Muara Jambi menjadi cagar
budaya nasional untuk menarik wisatawan ?
6. Apakah di Candi Muara Jambi mengadakan pergelaran seni untuk menarik
para wisatawan ?
7. Apakah wisatawan tersebut tertarik untuk melihat seni desa Muara Jambi ?
8. Apakah dengan adanya pergelaran seni wisatawan ramai berwisata ke Candi
Muara Jambi ?
9. Apakah Candi Muara Jambi memberikan manfaat (dampak positif) untuk
masyarakat desa Muara Jambi dan sebaliknya juga memberikan mudhorat
(dampak negatif) untuk masyarakat desa Muara Jambi ?
10. Apakah kegiatan ekonomi seluruh masyarakat desa Muara Jambi bergantung
pada Candi Muara Jambi ?
11. Apakah keberadaan Candi Muara Jambi memiliki peran penting untuk
ekonomi masyarakat desa Muara Jambi ?
12. Apakah pihak desa juga ikut berperan memfasilitasi pemanfaatan ekonomi
yang dimiliki Candi Muara Jambi ?

13. Apakah masyarakat mengetahui potensi/nilai ekonomi yang dimiliki Candi
Muara Jambi ?
14. Menurut Bapak apa saja potensi/nilai ekonomi yang terdapat di Candi Muara
Jambi ?
15. Apakah masyarakat sudah memanfaatkan potensi/nilai ekonomi yang terdapat
di Candi Muara Jambi ?
16. Jika masyarakat telah memanfaatkannya, berapa penghasilan yang didapatkan
melalui Candi Muara Jambi ?
17. Apakah jumlah wisatawan juga mempengaruhi terhadap penghasilan
masyarakat ?
18. Apakah

penghasilan

tersebut

mampu

memenuhi

kebutuhan

dan

mensejahterakan kehidupan masyarakat ?
19. Apakah dengan memanfaatkan potensi/nilai ekonomi Candi Muara Jambi
layak menjadi pekerjaan utama masyarakat desa Muara Jambi ?
20. Sebagian masyarakat juga ada yang belum memanfaatkannya, menurut bapak
mengapa masyarakat belum memanfaatkan potensi/nilai ekonomi Candi
Muara Jambi tersebut ?
21. Apakah pemanfaatan potensi/nilai ekonomi ini tidak menjanjikan untuk
mensejahterakan kehidupan masyarakat desa Muara Jambi ?
22. Apakah potensi/nilai ekonomi wisata Candi Muara Jambi ini akan
mendapatkan prospek yang baik untuk kedepannya ?
23. Apakah ada kemungkinan bahwa Candi Muara Jambi seperti Candi
Borobudur untuk masa yang akan datang ?
Jawaban
1.

Oh jelas itu, candi ni kan unik. Apolagi semnjak ditetapkannyo sebagai cagar
budaya nasional. Jelas sekali data tarik Candi Muara Jambi ini besar.

2.

Sebenarnyo kan yang diinginkan oleh wisatawan asing tu budaya kito,
maksudnyo mereka kesini beli budaya yang ado pada masyarakat sini,
misalnyo waktu maghrib dak boleh duduk diluar. Nah itu lah yang
sebenarnyo mereka beli, jangan pula kito yang malah mengkuti orang tu,
seharusnyo mereka yang datang mengikuti budaya kito. Selain itu jugo kalau

di tempat wisata maju tu ado paket perjalanan namonyo. Misalnyo wisatawan
ni nginap di homestay kito, kito nak ajak dio ke kebun, dalam paket
perjalanan tu ado yang namonyo metik sayur, suruh dio pake tengkuluk atau
ambung untuk metik sayur tu. Nanti sudah selesai dio bayar terus langsung
dimasak bersamo-samo untuk dimakan. Kemudian nyadap karet, ikut belajar
menganyam tikar pandan yang nantinyo bule tu beli tikar kito. Jadi kan dapat
penghasilan. Terus jugo kan yang banyak dicari bule tu hal-hal tradisional
yang kito punyo, macam hadroh. Jadi yang dulu mereka sekedar hobi main
hadroh tapi kalau sekarang biso beli beras ibaratnyo tu, kito panggil orang tu
main hadroh kemudian nanti kito bayar ke orang tu. Tradisional ini lah yang
memiliki nilai jual yang tinggi. Kalau nak kemodern-modernan kito ni kalah
jauh, hebat lah orang tu lagi dari kito, hal-hal yang berbau modern tu kan
sudah banyak di seluruh dunia ni. Nah kalau tradisional kan punyo ciri khas
yang dak orang tu punyo jadi itu lah yang dicari orang tu.
3.

kalu ramenya tu kan sekarang mulai rame, di mulai tahun 2008 ada
wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara, tetapi tergantung dengan
event-event tertentu seperti liburan sekolah dan lebaran, kalau hari biasa
hanya sedikit yang berkunjung. Terus semenjak ditetapkan menjadi cagar
budaya Candi Muara Jambi ni sudah ado perubahan. Pengunjung sudah mulai
ramai, orang dari luar Jambi jugo sudah mulai kenal dengan Candi Muara
Jambi. kalau dulu tu beda, Candi ni masih sepi nian, apolagi jalan arah Candi
ni hutan semua. Terus Candi Muara Jambi mengadakan event ini yang jelas
tujuannyo untuk menarik wisatawan, mengenalkan budaya di desa ni jugo ke
orang lain. Nah yang berperan sekarang ni banyak pemuda di Desa Muara
Jambi, hal yang bagus sebenarnyo. Jadi panitia event tu karang taruna lah,
kemudian kami kami yang tuo ni tinggal koordinasi bae, yang
menjalankannyo mereka nanti

4.

Alhamdulillah, tiap tahunnyo ado pemugaran Candi Muara Jambi namonyo.
Jadi itu program dari pemerintah nah nanti disusun batu-batu tu untuk dibuat
candi yang baru.

5.

Ada pembenahan seperti peningkatan SDM seperti pelatihan-pelatihan, tetapi
belum termanajemen dalam artian luas manajemen tatakelolanya, manajemen
pedagangnya, manajemen penyewaan sepeda itu macam mana dan
manajemen pemangku kebijakan.

6.

Sering yang rutin setiap kali di adakan pada saat lebaran idul fitri,
menampilkan seni dan budaya yang ada di desa muara jambi.

7.

Iyo dan biso menahan lamo pengunjung, kan tujuan diadakannyo event
seperti pertunjukkan seni tu untuk menarik wisatawan dan menahan lamo
wisatawan tersebut. Biasonyo datang jam 9 balik jam 1, nah karena ado event
biso jadi sampe jam 4. Semakin lamo wisatawan menghabiskan waktunyo di
tempat wisata semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan. Yo dampaknyo
balik lagi, jualan masyarakat jadi laku

8.

(tokoh seni) iya jelas karena wisatawan tertarik dengan seni dan budaya yang
ada di sekeliling kawasan Candi Muara Jambi.

9.

Manfaatnya sanggat besar contohnya sayo, orang bisa kenal dengan sayo
karena sayo dari situ mendalami sejarah dan segala macam yang bekaitan
dengan candi, sayo jugo jadi tour guide dan di situ muncul lah link relasi,
untuk menjadi narasumber yang berkaitan dengan sejarah dan keberadaan
candi. Dan ada juga dampak ekonomi sewa sepeda, berjualan dan lain-lain.
Kalau mudhoratnya baru sebatas omongan seperti gampang iri tidak mau
mencoba duluan dan pola pikirnya belum terbuka karena belum terjun
kelapangan. Karena budaya melayu ni kan sifatnyo dak malas, nak serba
instan be dan dak mau berproses, untuk mulai dari nol nyo itu yang mereka
dak mau.

10. Tidak, hanya baru 40% yang bergantung kegiatan ekonomi ke candi.
11. Sangat kalau itu, setidaknyo karena candi desa Muara Jambi jadi lebih maju
dari desa lain, Cuma jugo ado lemahnyo Muaro Jambi tu sebenarnyo belum
termanajemen, manajemen pengunjungnyo, manajemen pedagang disitu
macam mano, manajemen penyewaan sepeda tu macam mano, manajemen
kebijakan disitu macam mano. Nah kalo sekarang ni kan jalan masingmasing, bagian kabupaten jalan dio lah, orang BPCB (Badan Pelestarian

Cagar Budaya) bagian dio lah pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan
cagar budaya. Harusnyo kan nanti kembali ke pariwasata yang dalamnyo itu
langsung ke masyarakat. Tapi kan ini jalan masing-masinglah, dak ado
koordinasi satu samo lain. Pembenahan yang dilakukan masyarakat desa
Muara Jambi berupa peningkatan SDM, semacam pelatihan sadar wisata,
sapta pesona dan yang sekarang lagi digencarkan adalah pelatihan tour guide.
Macam sayo ni lah jadi tour guide jugo. Jadi kalau SDM sudah siap, mau
ditempatkan dimanopun bakal hidup jadinyo. Tapi pekerjaan seperti ini tidak
bisa dijadikan sebagai pekerjaan utama, karena dio kan musiman. Kagek
kalau misalnyo sudah sepi kembali lagi ke aktivitas awal, nah masyarakat sini
notabenenyo petani kebun. Apabila SDM (Sumber Daya Manusia) sudah
siap, manajemen Candi Muara Jambi telah tertata dengan baik maka nantinyo
apabila ada turis yang datang kita jadwalkan semuanya. Misalnya minggu ini
menginap di homestay A kemudian datang turis lagi menginap di homestay
B. Itu semua yang mengatur nanti pengurus dari candi tersebut. Nah kagek tu
pakai pajak sekian persen, nanti dana dari pajak itu nanti biso untuk
operasional lain, misalnyo pembangunan WC dan lainnyo. Asalkan SDM nyo
siap dan manajemennyo pun sudah bagus.
12. Kalau dari desa masih belum terlalu berperan baru 15% lah, salahsatunya
buat jalan lingkar wisata. Dan tahun ini baru berjalan untuk pemberdayaan
masyarakat membangun gedung sekolah MTS/ALIYAH kenapa di buat itu
kegunaannya membangun karakter anak dari dini disini kan candi
peninggalannya budha, takut terpengaruh dengan adanya wisatawanwisatawan yang berkungjung ke Candi Muara Jambi. Nah jadi pariwisata tu
harus ado 3 macam, pertamo atraksi, jadi kalau tempat wisata tu harus punyo
atraksi budaya nah itu lah yang kito jual ke wisatawan tu, aksesibilitas itu kan
berkaitan dengan jalan dan infrastruktur, jadi saat ini jalan menuju Candi
Muara Jambi sudah dibagusi, jalan sudah dilebarin, nah itu dananyo dari
pusat, dana nasional. Jadi sekarang ni Candi Muara Jambi bukan cuma dari
Pemkab tapi jugo langsung dari pusat. Nah tapi selain itu jugo harus butuh
amenitas yaitu fasilitas di wisata tersebut, jadi kalau nak tengok pariwisata tu

maju atau idak, tengok be WC nyo, kalau WC tersebut dapat dijadikan tempat
untuk tidur sudah maju lah tandonyo tu, macam WC di mall tu kan bagus.
Tapi di Candi Muara Jambi ni masih kekurangan WC.
13. Belum ada yang tau, hanya sebagian kecil itu lah tugas pemerintah
memberikan kesadaran ekonomi kepada masyarakat.
14. Ada souvenir, tour guide, home stay, sewa sepeda jualan dan berdagang
makanan. Semua sector bisa hidup, dengan membuat paket wisata namanya.
15. sudah tetapi baru sebagian kecil, sektiar 40% lah.
16. Penghasilan biasanya kalau rame bisa mencapai 500 ribu satu hari.
17. iya jelas sangat mengpengaruhi terhadap penghasilan.
18. iya bisa memenuhi kebutuhan hidup contohnya abang sendiri,
19. kalau seperti guide itu kan namanya profesi, hanya nilai tambah usaha
sampingan saja, pekerjaan tetap kita seluruh Indonesia ini adalah tani tu lah.
20. itu tergantung karakter masing-masing individu, pola pikirnyo belum tebuka
masih terbawa budaya melayu itu, serba nak enak
21. sebenarnyo kalo kito mau berproses percayolah itu pasti biso, tapi kan orang
melayu ni tau sendiri lah gimana
22. oh jelas maka dari itu kami menolak PT. TAMAN itu, karena di olah oleh
pihak swasta, dan masyarakatnya hanya jadi penonton.
23. pasti bisa tetapi butuh proses, karena Borobudur itu sama dengan candi muara
jambi sekarang dengan Borobudur tahun 1936. Makanya dari itu buatlah
badan pengelolah yang bakalan bekerja untuk membangun candi tersebut.
Informan

: Zubaidi

Stakeholder

: Ketua Tim Pos Security Candi Muara Jambi

Tanggal

: 9 Mei 2019

Pertanyaan:
1.

Apakah Candi Muara Jambi memiliki daya tarik untuk wisatawan lokal
maupun asing ?

2.

Apakah jumlah wisatawan selalu ramai setiap hari atau hanya pada saat event
tertentu ?

3.

Bagaimana kondisi wisatawan dan kondisi fisik Candi Muara Jambi setelah
dinobatkan menjadi cagar budaya nasional ?

4.

Apakah ada pembenahan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan
masyarakat desa Muara Jambi setelah candi Muara Jambi menjadi cagar
budaya nasional untuk menarik wisatawan ?

5.

Apakah Candi Muara Jambi memberikan manfaat (dampak positif) untuk
masyarakat desa Muara Jambi dan sebaliknya juga memberikan mudhorat
(dampak negatif) untuk masyarakat desa Muara Jambi ?

6.

Bagaimana cara mengatasi mudharat (dampak negatif) tersebut ?

7.

Apakah kegiatan ekonomi seluruh masyarakat desa Muara Jambi bergantung
pada Candi Muara Jambi ?

8.

Apakah keberadaan Candi Muara Jambi memiliki peran penting untuk
ekonomi masyarakat desa Muara Jambi ?

9.

Apakah Bapak/Ibu mengetahui potensi/nilai ekonomi yang dimiliki Candi
Muara Jambi ?

10. Menurut Bapak/Ibu apa saja potensi/nilai ekonomi yang terdapat di Candi
Muara Jambi ?
11. Apakah Bapak/Ibu sudah memanfaatkan potensi/nilai ekonomi yang terdapat
di Candi Muara Jambi ?
12. Jika bapak telah melakukannya,
a.

Berapa penghasilan yang didapatkan melalui Candi Muara Jambi ?

b.

Apakah jumlah wisatawan juga mempengaruhi terhadap penghasilan
Bapak/Ibu ?

c.

Apakah penghasilan tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan
mensejahterakan kehidupan Bapak/Ibu ?

d.

Apakah dengan memanfaatkan potensi/nilai ekonomi Candi Muara Jambi
layak menjadi pekerjaan utama masyarakat desa Muara Jambi ?

13. Mengapa ada masyarakat yang tidak mau memanfaatkan potensi ekonomi ini
?
14. Apakah potensi/nilai ekonomi wisata Candi Muara Jambi ini akan
mendapatkan prospek yang baik untuk kedepannya ?

15. Apakah ada kemungkinan bahwa Candi Muara Jambi seperti Candi
Borobudur untuk masa yang akan datang ?
Jawaban:
1.

Iyo mempunyai daya tarik karena candi ini satu-satunya kawasan terbesar di
Asia Tenggara cuma Candi Muara Jambi

2.

Kalau bahasanyo kunjungan wisatawan tu berfluktuasi lah, mengalami turun
naik. Artinyo kalau di bulan suci Ramadhan ini kunjungan yang datang
tinggal 5% lagi, tapi pada bulan sebelumnyo bulan April tahun 2019
mencapai 13 ribu wisatawan. Itu kareno ado event tertentu kareno ado
sangkut pautnyo dengan libur nasional. Nah nanti ni tanggal 19 Mei 2019 ado
libur waisak ni, biso jadi nanti ramai yang datang kareno ado acara di Candi
Muara Jambi, acara orang Buddha

3.

kalau untuk dari tahun 2013 naik terus, karena pembugarannya terus aktif.

4.

kalau pemerintah emang perannya cukup besar terutama Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan / Balai Pelestarian Cagar Budaya, ada di situ Dinas
Pariwisata Provinsi, ada Dinas Pariwisata Kabupaten peran serta mereka itu
ada.

5.

Dampak positifnya dampak ekonomi lah tapi tidak semua masyarakat Muara
Jambi yang menikmati, ada kalangan-kalangan tertentu tidak seluruh cuma
sekitar 30%-40% lah yang sebagian masyarakat yang memanfaatkan itu.
Selebihnyo ado yang PNS, kerjo swasta, tapi sebagian besar petani

6.

kalau berbicaro mudharatnyo pas adolah mengatasinyo dengan membentengi
diri dengan agama, biar dak terpengaruh budaya dari luar

7.

Cuma sekian persen saja tidak keseluruhan masyarakat bergantung pada
candi. Belum sampai 40% yang bergantung pada candi.

8.

iya memiliki peranan penting. Kami sebenarnyo jugo berterimo kasih samo
nenek moyang leluhur zaman dulu yang buat Candi Muara Jambi ni, mungkin
kalau dak ado candi ni kito dak bertemu, dan desa ni jadi IDT (impres desa
tertinggal), karena letaknyo yang memang jauh dari pusat dan terletak di
ujung dekat dengan sungai Batanghari. Siapo jugo yang nak kesini kan kalau

bukan karena ado wisata sehinggo Desa Muara Jambi ni ramai dikunjungi
oleh wisatawan.
9.

sebagian besar masyarakat muara jambi sudah tau ada potensi, ada sebagian
bersifat apatis masa bodoh, ada yang tau da nada yang dak mau tau.

10. ada seperti berdagang, home stay, tour guide
11. Ya memanfaatkannya
12. a. tergantung jumlah pengunjung, pas event lebaran bisa sampai 5 jutaan,
tetapi di bulan biasa saja cuma 200 ribu perbulan, bisa dapat sejuta perbulan
b. iya tergantung jumlah kunjungan wisatawan, karena sifat wistawankan
membelanjakan uangnya di tempat wisata.
c. belum bisa, karena ada pedagang yang tidak mendpatkan uang pada saat di
berdagang di candi.
d. belum bisa menjadi pekerjaan utama, baru biso sampingan karena
pengunjung tadi masih berflutuatif.
13. karena tidak mau berebut-berebut bersaing. Dan terlalu banyak yang egois.
Jadi di Candi Muara Jambi ni belum tertata dengan baik, misalnyo ni
penyewaan sepeda tu cukup untuk 100 sepeda perhari. Nah yang sewakan
sepeda tu, orang itu itu lah. 1 orang tu punyo 100 sepeda jadi yo sudah habis
lah untuk orang lain lagi. Maunyo hal seperti ini di tata, misalnyo 1 orang
cukup untuk 10 sepeda jadi sisanyo biso untuk orang lain lagi yang sewain
sepeda.
14. Biso, tergantung pengelolaannyo, tekad baik pemerintah daerah, dan Dinas
Pariwisata. Sebenarnyo Candi Muara Jambi ni memiliki prospek yang baik
asalkan pengelolaannyo jugo baik.
15. Iyo biso, karena orang dari Borobudur itu belajarnyo di sini, di sini kan
merupakan universitas nya.
Informan

: Budiman, S.Pd

Stakeholder

: Ketua Seni Desa Muara Jambi

Tanggal

: 11 Mei 2019

Pertanyaan
1.

Apakah Candi Muara Jambi memiliki daya tarik untuk wisatawan lokal
maupun asing ?

2.

Apakah jumlah wisatawan selalu ramai setiap hari atau hanya pada saat event
tertentu ?

3.

Bagaimana kondisi wisatawan dan kondisi fisik Candi Muara Jambi setelah
dinobatkan menjadi cagar budaya nasional ?

4.

Apakah ada pembenahan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan
masyarakat desa Muara Jambi setelah candi Muara Jambi menjadi cagar
budaya nasional untuk menarik wisatawan ?

5.

Apakah di Candi Muara Jambi mengadakan pergelaran seni untuk menarik
para wisatawan ?

6.

Apakah wisatawan tersebut tertarik untuk melihat seni desa Muara Jambi ?

7.

Apakah dengan adanya pergelaran seni wisatawan ramai berwisata ke Candi
Muara Jambi ?

8.

Apakah Candi Muara Jambi memberikan manfaat (dampak positif) untuk
masyarakat desa Muara Jambi dan sebaliknya juga memberikan mudhorat
(dampak negatif) untuk masyarakat desa Muara Jambi ?

9.

Bagaimana cara mengatasi mudharat (dampak negatif) tersebut ?

10. Apakah kegiatan ekonomi seluruh masyarakat desa Muara Jambi bergantung
pada Candi Muara Jambi ?
11. Apakah keberadaan Candi Muara Jambi memiliki peran penting untuk
ekonomi masyarakat desa Muara Jambi ?
12. Apakah masyarakat mengetahui potensi/nilai ekonomi yang dimiliki Candi
Muara Jambi ?
13. Menurut Bapak apa saja potensi/nilai ekonomi yang terdapat di Candi Muara
Jambi ?
14. Apakah masyarakat sudah memanfaatkan potensi/nilai ekonomi yang
terdapat di Candi Muara Jambi ?

15. Sebagian masyarakat juga ada yang belum memanfaatkannya, menurut bapak
mengapa masyarakat belum memanfaatkan potensi/nilai ekonomi Candi
Muara Jambi tersebut ?
16. Apakah pemanfaatan potensi/nilai ekonomi ini tidak menjanjikan untuk
mensejahterakan kehidupan masyarakat desa Muara Jambi ?
17. Apakah potensi/nilai ekonomi wisata Candi Muara Jambi ini akan
mendapatkan prospek yang baik untuk kedepannya ?
18. Apakah ada kemungkinan bahwa Candi Muara Jambi seperti Candi
Borobudur untuk masa yang akan datang ?
Jawaban:
1.

Jelas punya daya tarik Karena di candi itu bagunan kuno satu-satunya yang
ada di provinsi jambi, dan bangunanya tidak sama dengan candi yang di jawa
yang uma satu disini candinya tersebar banyak.

2.

kalau kita bandingkan dengan event tertentu itu sudah jelas ramai, kalau hari
biasa itu ada tapi sedikit.

3.

ada peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke sini.

4.

Jelas pemerintah muara jambi membenahi terutama desanya dulu, di mulai
dari kebersihan setiap RT. Dan pembangunan di candi juga meningkat di lihat
dari penerimaa kariawan itu di tingkatkan lagi.

5.

Kalau seni yang ada di desa muara jambi ini sering di gunakan untuk
penyambutan-penyambutan

pengunjung-pengunjung

pembesar-pembesar

yang ada di macanegara ke desa muara jambi contohnya kesenian kompangan
atau rebana putra yang ada di desa muara jambi, dan sering juga wisatawan
ingin melihat pergelaran seni seperti abdul muluk dan para mahasiswa ingin
melihat pertunjukan kesenian tersebut.
6.

Sangat tertarik karena disini ada nilai seni tari melayunya kenapa karena
kebanyakan kompangan itu sangat berbeda dengan kompangan yang ada di
sini,

kalau di sini ada tariannya sekalian tarian persembahan untuk

menyambut tamu yang datang.

7.

(tokoh seni) Iya lumayan ramai karena adanya kesenian baik untuk penelitian
mahasiswa maupun melihat kebudayaan nilai etnisnya.

8.

sangat bermanfaat sekali, karena masyarakat dapat meningkatkan ekonomi
dengan menjual souvening, minuman dan lain-lainnya, masyarakat juga dapat
pekerjaan membungar dan merehab candi tersebut. Sangat meningkatkan
ekonomi dengan adanya candi tersebut.

9.

kalau mudhoratnya tergantung pada masyarakatnya karena adanya pengaruh
luar yang sering kita ikuti tapi kalau di sini agamanya sangat kuat. Dengan
cara membentengi dengan ilmu agama yang kuat.

10. tidak tergantung pada candi skitar 30% yang hanya memanfaatkan candi,
karena memiliki pekerjaan yang lain seperti PNS, Petani, Nelayan, Berkeun
dan lain-lain.
11. kalau peran pentingnya karena adanya candi ini berkembangnya suatu budaya
daerah, terbukanya budaya daerah di sini karena adanya candi tersebut.
Dengan melihat candi berkunjung sekalian melihat budaya daerahnya. Jadi
kalau untuk peran penting keseluruhan Candi Muara Jambi yaitu
berkembangannya budaya daerah Desa Muara Jambi. Orang atau wisatawan
yang datang ke Candi Muara Jambi itu ingin melihat budaya yang ada di
masyarakat
12. Ya pasti mereka tau, keberadaan candi kalau untuk dampak ekonomi sangat
besar, seperti masyarakat ada tempat kegiatan ekonomi, seperti misalnya
berjualan makanan dan minuman, berjualan souvenir. Selain itu masyarakat
mendapatkan pekerjaan dengan membangun candi itu dan merenovasi candi
tersebut. Untuk masalah ekonomi dampak positifnya besar semenjak
berkembangnya candi tersebutpotensi ekonomi di candi sebenarnya banyak di
lihat dari segi seni budaya bisa di manfaat untuk penampilan sehingga bisa
menghasikan uang seperti cataran atau pembayaran setiap kali penyambutan.
13. kalau kami di bidang seni sudah memanfaatkan potensi tersebut. Di Desa
Muara Jambi sering mengadakan pertunjukkan seni untuk menarik pada
wisatawan, seni tersebut seperti kompangan yang berbeda dari kompangan
biasanya, karena kompangan di Desa Muara Jambi ini menggunakan tarian.

Kemudian pertunjukkan drama Dul Muluk tarian dari Jambi. Hal ini biasanya
dilakukan pada event tertentu misalnya diadakan festival, libur lebaran dan
event lainnya
14. karena yang pertama mereka belum ada kesempatan, kedua mereka berpikir
ada yang lebih penting dari pada itu kesibuannya itu, karena potensi yang lain
lebih menjamin dari pada kegiatan di candi.
15. belum menjanjikan karena baru segelintir masyarakat desa muara jambi ini
yang di pekerjakan di candi, berdagangpun juga karena belum ada tempat dan
fasilitas untuk berjualan.
16. sangat baik sekali kedepannya kenapa tinggal SDM yang di tingkatkan seperti
bisa berbahasa inggris biar bisa di manfaatkan untuk sebagai tour guide.
17. kalau menurut saya akan datang akan seperti itu karena candi kita kan masih
baru belum begitu terkenal secara dalam. Beda dengan candi Borobudur yang
lebih dulu di kenal.
Informan

: Ridho Saputra

Stakeholder

: Ketua Karang Taruna Desa Muara Jambi

Tanggal

: 11 Mei 2019

Pertanyaan
1.

Apakah Candi Muara Jambi memiliki daya tarik untuk wisatawan lokal
maupun asing ?

2.

Apakah jumlah wisatawan selalu ramai setiap hari atau hanya pada saat event
tertentu ?

3.

Bagaimana kondisi wisatawan dan kondisi fisik Candi Muara Jambi setelah
dinobatkan menjadi cagar budaya nasional ?

4.

Apakah ada pembenahan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan
masyarakat desa Muara Jambi setelah candi Muara Jambi menjadi cagar
budaya nasional untuk menarik wisatawan ?

5.

Apakah pemuda dan pemudi desa Muara Jambi ikut berperan menarik
wisatawan ?

6.

Dalam hal apa para pemuda dan pemudi desa Muara Jambi menarik
wisatawan untuk berwisata ?

7.

Apakah Candi Muara Jambi memberikan manfaat (dampak positif) untuk
masyarakat desa Muara Jambi dan sebaliknya juga memberikan mudhorat
(dampak negatif) untuk masyarakat desa Muara Jambi ?

8.

Bagaimana cara mengatasi mudharat (dampak negatif) tersebut ?

9.

Apakah kegiatan ekonomi seluruh masyarakat desa Muara Jambi bergantung
pada Candi Muara Jambi ?

10. Apakah keberadaan Candi Muara Jambi memiliki peran penting untuk
ekonomi masyarakat desa Muara Jambi ?
11. Apakah masyarakat mengetahui potensi/nilai ekonomi yang dimiliki Candi
Muara Jambi ?
12. Menurut Bapak apa saja potensi/nilai ekonomi yang terdapat di Candi Muara
Jambi ?
13. Apakah masyarakat sudah memanfaatkan potensi/nilai ekonomi yang
terdapat di Candi Muara Jambi ?
14. Apakah jumlah wisatawan juga mempengaruhi terhadap penghasilan
masyarakat ?
15. Apakah potensi/nilai ekonomi wisata Candi Muara Jambi ini akan
mendapatkan prospek yang baik untuk kedepannya ?
16. Apakah ada kemungkinan bahwa Candi Muara Jambi seperti Candi
Borobudur untuk masa yang akan datang ?
Jawaban:
1.

iya sangat memiliki daya tarik baik seni maupun budaya yang ada di sini.

2.

tidak, hanya seperti event tertentu saja seperti lebaran, libur.

3.

semenjak ditetapkan itu kawasan candi mengalami peningkatan pengunjung
lokal yang paling banyak dan wisata asing paling banyak berkunjung dari
eropa yaitu Jerman dan asia itu Malaysia.

4.

ada pembenahan tetapi tidak terlalu banyak contoh di normalisasinya kanal
kuno, pembangunan jalan, pembugaran candi, pembangunan parkir. Tetapi
bertahap.

5.

Kalau kami sekarang itu salah satu bergerak di bidang pemberdayaan
masyarakat contohnya kita coba memasarkan batik tulis batik cap yang di
lakukan lembaga desa wisata, kita mencari pembeli. Selanjutnya kita
melakukan pelatihan guide bekerja sama dengan HPI, dan sekarang kami
mengadakn

peran

di

bidang

sungai

namanya

sekolah

sungai

mengkompanyekan kanal yang ada di candi muarajambi sudah sampai ke
tingkat nasional karena kanal ini unik.
6.

Kalau festival tu nah sering nampil budaya budaya melayu jambi

7.

pasti ada sangat besar sekali manfaatnya itu masyarakat dapat berjualan,
eknominya meningkat, banyak wisatawan yang mengunjungi. Karena banyak
perhatian pemerintah terhadap masyarakat disini. Seperti adanya pelatihan
guide, pelatihan homestay dan pelatih mengenai pariwisata. Keberadaan candi
ni memberikan pekerjaan untuk masyarakat Desa Muara Jambi, seperti
program yang dilakukan oleh karang taruna yaitu pengaktifan kembali kanal
kuno Candi Muara Jambi, jadi masyarakat ikut serta membersihkan daerah di
kanal kuno tersebut, kemudian nantinya dibayar dan tentu ini menambah
pekerjaan bagi masyarakat. Kalau mudhoratnya tidak terlalu besar Cuma
masalah penetapan lahan misalnya masyarakat ada yang sebagian tidak bisa
membuat sertifikat tanah, cerita lama isunya dengan adanya candi kita akan di
gusur.

8.

dengan memberi penjelasan dan membentengi dengan keyakinan yang kuat

9.

tidak tergantung pada candi Cuma 30% yang hanya bergantung hodupnya
dengan candi, banyak yang bekerja seperti petani, kerja bangunan, kerja di
perusahaan.

10. secara tidak langsung iya karena masyarakat berjualan di pinggir jalan
sebelum masuk candikan ada yang berkunjung keandi singgah beli bensin,
minuman.
11. sebagian sudah tahu potensi yang ada di candi, sebagian sudah pernah
menjadi pelaku ada juga sebagian yang tidak tau dan tidak terlibat karena
tidak terlalu memikirkan itu, karena pengunjung candi tidak setiap hari ramai.
12. sangat banyak seperti berjualan souvenir, tour guid, home stay dan lain-lain

13. sebagian sudah memanfaatkan dan ada juga sebagian yang tidak.
14. iya jumlah wisatawan sangat mengpengaruhi penghasilan masyarakat.
15. kalau untuk sekarang belum, harus ada kerja sampingan yang lain tidak bisa
menjadi pekerjaan tetap.
16. jelas terutama sekali di sector souvenir karena di daerah tempat lain
penghasila terbesar itukan di bidang souvenir dan segala macamnya yang
akan di kembangkan.
17. Tentu saja asalkan di kelola dengan baik
18. nah itu yang selama ini kami kampanyekan, kemungkinan kedepan bisa
seperti itu.
Informan

: Ilyas Jahari

Stakeholder

: Ketua Lembaga Adat Desa Muara Jambi

Tanggal

: 9 Mei 2019

Pertanyaan
1.

Apakah Candi Muara Jambi memiliki daya tarik untuk wisatawan lokal
maupun asing ?

2.

Apakah jumlah wisatawan selalu ramai setiap hari atau hanya pada saat event
tertentu ?

3.

Bagaimana kondisi wisatawan dan kondisi fisik Candi Muara Jambi setelah
dinobatkan menjadi cagar budaya nasional ?

4.

Apakah di Candi Muara Jambi mengadakan pergelaran seni untuk menarik
para wisatawan ?

5.

Apakah wisatawan tersebut tertarik untuk melihat seni desa Muara Jambi ?

6.

Apakah dengan adanya pergelaran seni wisatawan ramai berwisata ke Candi
Muara Jambi ?

7.

Apakah Candi Muara Jambi memberikan manfaat (dampak positif) untuk
masyarakat desa Muara Jambi dan sebaliknya juga memberikan mudhorat
(dampak negatif) untuk masyarakat desa Muara Jambi ?

8.

Bagaimana cara mengatasi mudharat (dampak negatif) tersebut ?

9.

Apakah di Candi Muara jambi pernah terjadi sesuatu hal yang melanggar
norma dan nilai dalam Islam yang dilakukan oleh wisatawan ?

10. Apakah kegiatan ekonomi seluruh masyarakat desa Muara Jambi bergantung
pada Candi Muara Jambi ?
11. Apakah masyarakat mengetahui potensi/nilai ekonomi yang dimiliki Candi
Muara Jambi ?
12. Menurut Bapak apa saja potensi/nilai ekonomi yang terdapat di Candi Muara
Jambi ?
13. Apakah masyarakat sudah memanfaatkan potensi/nilai ekonomi yang terdapat
di Candi Muara Jambi ?
14. Jika masyarakat telah memanfaatkannya, berapa penghasilan yang didapatkan
melalui Candi Muara Jambi ?
15. Apakah jumlah wisatawan juga mempengaruhi terhadap penghasilan
masyarakat ?
16. Apakah

penghasilan

tersebut

mampu

memenuhi

kebutuhan

dan

mensejahterakan kehidupan masyarakat ? menurut sayo belum bisa
memenuhi kebutuhan hidup.
17. Apakah dengan memanfaatkan potensi/nilai ekonomi Candi Muara Jambi
layak menjadi pekerjaan utama masyarakat desa Muara Jambi ?
18. Sebagian masyarakat juga ada yang belum memanfaatkannya, menurut bapak
mengapa masyarakat belum memanfaatkan potensi/nilai ekonomi Candi
Muara Jambi tersebut ?
19. Apakah pemanfaatan potensi/nilai ekonomi ini tidak menjanjikan untuk
mensejahterakan kehidupan masyarakat desa Muara Jambi ?
20. Apakah potensi/nilai ekonomi wisata Candi Muara Jambi ini akan
mendapatkan prospek yang baik untuk kedepannya ?
21. Apakah ada kemungkinan bahwa Candi Muara Jambi seperti Candi
Borobudur untuk masa yang akan datang ?
Jawaban:
1.

iya ada daya tarik

2.

iya rame terus

3.

kalau masalh ekomi tu ada perrubahan bagi yang buka usah di situ, jumlah
pengunjung ada perubahan lebih rame lagi.

4.

iya sering di adakan

5.

kalau orang asing ada yg biasa saja tetapi banyak juga yang tertarik dengan
seni dan budaya di desa muara jambi

6.

iya tambah rame

7.

bagi sayo pandangan sayo mudhoratnyo ado segi manfaatnyo ado, ya
manfaatnya bagi orang yg memanfaatkan seperti jualan dll, mudhoratnyo
anak-anak kami takut ngelakuin hal-hal yg idak-idak di candi. Apolagi kalau
sampe Candi Muara Jambi sudah macam Bali itu lah yang ditakutkan, budakbudak ni kageknyo terbawa arus budaya mereka. Misalnyo berpacaran di
lokasi candi di tempat yang sepi, melakukan hal yang idak-idak. Pernah dulu
terjadi hal tersebut waktu lokasi candi masih sepi tapi kalau sekarang
alhamdulillah belum ado lagi hal yang seperti itu

8.

dengan memberikan ajaran agama yg kuat lah

9.

ado wisatawan local dan wisatawan asing yg melanggar.

10. iya kebanyakkan tergantung pada candi.
11. Iya berperan penting
12. Iya tau ada potensi di candi muara jambi
13. iya seperti berjualan, sewa sepeda dan lain-lain
14. tergantung dak tentu perminggu sekita 400.000
15. iya di manfaatkan tetapi cuma sebagian orang.
16. iya

mengpengaruhi

semakin

banyak

pengunjung

semakin

banyak

penghasilan.
17. tidak bisa karena kebanyakannya jadi petani, berkebun dan lain-lain.
18. Kalau untuk ngerasoin manfaat yang berjualan di candi tu lah atau yang ikut
kegiatan di candi tu. Tapi kalau untuk kami kami ni yo dak ado ngerasoin
manfaatnyo. Karena disano susah jugo jualannyo, yo orang itu itu lah yang
biso berjualan tu
19. iya tidak menjanjikan
20. iya bisa masa akan dating

21. bisa

kemungkinan

masa

akan

dating

tergantung

pemerintah

dan

pengelolahnya.
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Pertanyaan
1.

Apakah Candi Muara Jambi memiliki daya tarik untuk wisatawan lokal
maupun asing ?

2.

Apakah jumlah wisatawan selalu ramai setiap hari atau hanya pada saat event
tertentu ?

3.

Bagaimana kondisi wisatawan dan kondisi fisik Candi Muara Jambi setelah
dinobatkan menjadi cagar budaya nasional ?

4.

Apakah ada pembenahan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan
masyarakat desa Muara Jambi setelah candi Muara Jambi menjadi cagar
budaya nasional untuk menarik wisatawan ?

5.

Apakah di Candi Muara Jambi mengadakan pergelaran seni untuk menarik
para wisatawan ?

6.

Apakah wisatawan tersebut tertarik untuk melihat seni desa Muara Jambi ?
Apakah dengan adanya pergelaran seni wisatawan ramai berwisata ke Candi
Muara Jambi ?

7.

Apakah Candi Muara Jambi memberikan manfaat (dampak positif) untuk
masyarakat desa Muara Jambi dan sebaliknya juga memberikan mudhorat
(dampak negatif) untuk masyarakat desa Muara Jambi ?

8.

Apakah di Candi Muara jambi pernah terjadi sesuatu hal yang melanggar
norma dan nilai dalam Islam yang dilakukan oleh wisatawan ?

9.

Apakah kegiatan ekonomi seluruh masyarakat desa Muara Jambi bergantung
pada Candi Muara Jambi ?

10. Apakah keberadaan Candi Muara Jambi memiliki peran penting untuk
ekonomi masyarakat desa Muara Jambi ?

11. Apakah masyarakat mengetahui potensi/nilai ekonomi yang dimiliki Candi
Muara Jambi ?
12. Apakah memanfaatkan potensi/nilai ekonomi yang terdapat di Candi Muara
Jambi ada dalam ajaran Islam ?
13. Apakah cara masyarakat memanfaatkan potensi/nilai ekonomi yang terdapat
di Candi Muara Jambi telah sesuai dengan syariat Islam ? (tokoh agama)
belum sesuai
14. Jika masyarakat telah memanfaatkannya, berapa penghasilan yang didapatkan
melalui Candi Muara Jambi ?
15. Apakah jumlah wisatawan juga mempengaruhi terhadap penghasilan
masyarakat ?
16. Apakah

penghasilan

tersebut

mampu

memenuhi

kebutuhan

dan

mensejahterakan kehidupan masyarakat ?
17. Apakah dengan memanfaatkan potensi/nilai ekonomi Candi Muara Jambi
layak menjadi pekerjaan utama masyarakat desa Muara Jambi ?
18. Sebagian masyarakat juga ada yang belum memanfaatkannya, menurut bapak
mengapa masyarakat belum memanfaatkan potensi/nilai ekonomi Candi
Muara Jambi tersebut ?
19. Apakah potensi/nilai ekonomi wisata Candi Muara Jambi ini akan
mendapatkan prospek yang baik untuk kedepannya ?
20. Apakah ada kemungkinan bahwa Candi Muara Jambi seperti Candi
Borobudur untuk masa yang akan datang ?
Jawaban:
1.

Iya sangat menarik di lihat dari kehadiran mereka apa lagi pada hari libur.

2.

pada event-event tertentu setiap hari ada tetapi tidak seramai pada event-event
tertentu.

3.

ada pembenahan tetapi sedikit-sedikit, karena candi tida bisa di rehab karena
candi peninggalan dan keasliannya terjaga dengan batu alam.dan ada lagi
penemuan-penemuan candi yang baru, dan sudah mulai di kenal dari luar dan
di jadikan tempat ibadah juga.

4.

(perangkat desa) ada pembenahan dari pemerintah dan komunitas dari agama
hindu dan budha.

5.

(tokoh seni) ada setiap tahun pergelaran seni dinamakan FESTIVAL CANDI.
6. (tokoh seni) iya tertarik tetapi Cuma wisatawan local lah.

7.

manfaatnya meningkatkan ekonomi masyarakat, mereka bisa jualan, sewa
sepeda, jualan makanan, kalau untuk mudharatnya tidak ada.

8.

tidak ada, sampai saat ini

9.

tidak, sekitar 30 % yang hanya memanfaatkan candi dalam kegiatan ekonomi.

10. iya sangat memiliki peran penting terutama untuk ekonomi, pembangunan
jalan lebih lancar karena adanya candi.
11. kayaknya tahu tapi meraka mengambil cuma pada saat event-event saja, yang
meningkat dari 20% menjadi 50%.
12. Cuma belum terkordinir mereka secara individu.
13. Belum sesuai
14. kalau untuk hari biasa sedikit tetapi kalau pada event tertentu rata-rata 1
orang itu mencapai 300 – 400 ribu
15. iya jumlah wisatawan mengpengaruhi.
16. belum mampu karena tidak secara kontinyu.
17. belum menjadi pekerjaan utama atau blm menjadi kebutuhan pokok.
18. karena mereka sadar tidak mencukupi, hanya dengan bekerja itu.
19. bisa Cuma perlu di benahi di candi itu.
20. susah seperti itu karena akses ke sini itu jauh dar perkotaan.
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