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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Konteks Penelitian 

 

 Muaro Jambi adalah Kabupaten yang terletak di Provinsi Jambi. Di 

Kawasan ini terdapat peninggalan sejarah dan merupakan salah satu cagar budaya 

yang dimiliki oleh Indonesia. Terletak lebih kurang 40 kilometer dari kota jambi, 

atau 30 kilometer dari ibu kota kabupaten Muaro Jambi situs sejarah ini 

dinamakan candi Muarajambi. Kawasan candi Muarajambi membentang 

sepanjang 7 km dengan luas 17,5 Km  seolah-olah terbelah menjadi 3 bagian oleh 

aliran Sungai Batang Hari. Yang satu berada disekitar kawasan pabrik dikawasan 

desa Kemingking Luar dan Tebat Patah, yang kedua berada di kawasan Desa 

Muaro Jambi, Kemingking Dalam, Dusun Baru, Danau Lamo dan sekitarnya, 

sebagian lagi daerah aliran sungai (DAS) Batanghari itu sendiri
1
.  

Candi Muarajambi ini bercorak Budhistis, monumental, indah  dan 

tergolong paling luas di dunia. Bangunan candi Muarajambi yang telah 

teridentifikasi berjumlah 110 bangunan yang tersebar dalam 39 kelompok candi. 

Hasil analisis data dan temuan maka nama-nama kelompok candi yang terdapat di 

areal situs sejarah candi Muaro Jambi antara lain adalah sebagai berikut kelompok 

Candi Astano, Candi Tinggi, Candi Gumpung, Candi kembar Batu, Candi telago 

Rajo, Candi Gedong 1 dan 2, Candi Kedaton, Candi Koto Mahligai, Candi 

Kandang Kerbau, Candi Perak, Candi Melayu, Candi Duku, Candi Dusun Tengah, 

Candi Rambang, Candi Pematang Raman, Candi Puteri, Candi Kepahyang, Candi 

Parit Johor, Candi Bitung, Candi Sakat, Candi Sialang, Candi Tajul, Candi 
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Buluran Dalam, Candi Pematang Benteng, Candi Talang Duku, Candi Cino, 

Candi/Pintu Gerbang, Candi Teluk Candi Deli, Candi Nyai Tinggi, Candi Nawi, 

Candi Kasim, Candi Parit Sekampung, Candi Pemandian Ayam, Candi Gading, 

Menapo Parit Sekampung
2
.   

 Candi Muarajambi merupakan warisan budaya yang memiliki nilai historis. 

Sehingga pemerintah menyadari bahwa Peninggalan sejarah yang tersebar di 

seluruh kawasan Candi Muaro Jambi harus dijaga dan dilestarikan agar nilai-nilai 

luhur budaya bangsa tetap terpelihara. Untuk melindungi benda-benda 

peninggalan sejarah yang menjadi kekayaan budaya baik lokal maupun nasional 

bangsa tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 11 tahun 2010 

tentang cagar budaya. 

 Cagar budaya dalam Undang-Undang no 11 tahun 2010 tentang cagar 

budaya, pasal 1 angka (1) adalah ”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 

kebudayaan melalui proses penetapan” dari pengertian tersebut, ada 4 (empat) hal 

penting yang melekat dan menjadi titik penekanan tentang cagar budaya yaitu: 1) 

bersifat kebendaan, 2) perlu dilestarikan, 3) memiliki nilai penting, 4) proses 

penetapan
3
. 

 Pentingnya benda-benda peninggalan sejarah bagi perkembangan dan 

kemajuan bangsa sehingga untuk melindungi, menjaga dan melestarikan candi 
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Muarajambi pemerintah menetapkan candi ini sebagai cagar budaya nasional 

melalui penetapan menteri pendidikan dan kebudayaan RI no: 259/M/2013
4
. 

 Keberadaan situs candi Muarajambi sebelum ditetapkan sebagai cagar 

budaya, adalah Minimnya dana yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Muaro Jambi untuk perawatan, pemugaran,renovasi, dan penggalian  terhadap 

menapo atau candi yang masih tertanam didalam bumi, hal ini yang menghambat 

pengembangan pariwisata candi Muarajambi
5
, selain hal itu kurangnya promosi 

yang dilakukan sehingga tidak terlihat popularitas candi Muarajambi 

dibandingkan keberadaan candi di Pulau Jawa, serta kurangnya pengetahuan 

masyarakat khususnya Jambi tentang candi Muarajambi itu sendiri dan 

ketidaktahuan masyarakat akan potensi wisata candi ini.  

 Hadiwijoyo berpendapat bahwa pariwisata mempunyai peranan penting 

dalam upaya pengembangan dan pembangunan daerah, kunjungan wisatawan 

kesuatu daerah dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demikian pariwisata mampu memberikan andil besar dalam 

kesejahteraan masyarakat diberbagai daerah
6
. Berdasarkan Undang-Undang 

Otonomi Daerah No 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah provinsi 

sebagai daerah otonom. Setiap daerah berusaha berlomba-lomba untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), berbagai macam objek dan daya 

tarik wisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi mempunyai potensi yang cukup 

baik yang diharapkan dapat memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah 
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Jambi, salah satunnya dengan cara pengembangan sektor pariwisata candi Muaro 

Jambi dengan harapan dapat  memutar roda perekonomian untuk meningkatkan 

kesejahteraan daerah dan masyarakat . 

 Pengelolaan candi Muaro Jambi sebelum dan setelah ditetapkan sebagai 

cagar budaya dan destinasi wisata, tentunya mengalami perubahan dan 

perkembangan. Berdasarkan pemikiran diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Candi Muaro Jambi Sebagai Cagar Budaya dan 

Destinasi Wisata Tahun 2015-2018”. 

1.2  Fokus Penelitian 

 Tulisan ini perlu dibuat pembatasan kajian, tempat dan waktu. Dalam  

batasan spatial  penelitian ini adalah Kawasan candi Muarajambi yang terletak di 

kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Penulis memilih kawasan candi 

Muarajambi sebagai batasan wilayah di karenakan merupakan kawasan yang telah 

ditetapkan sebagai cagar budaya, dan belum ada penelitian yang membahas 

mengenai candi Muarajambi sebagai cagar budaya dan destinasi wisata. 

Sementara sebagai batasan temporal ( temporal scop ) adalah batasan waktu 

terjadinya peristiwa sejarah yang dijadikan objek penelitian yaitu tahun 2015 - 

2018. 

 1.3 Rumusan Masalah  

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis mengarahkan tulisan ini 

dengan rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana candi Muarajambi sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya. 
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2. Bagaimana candi Muarajambi sebagai cagar budaya dan destinasi wisata tahun 

2015-2018. 

3. Bagaimana kontribusi candi Muarajambi sebagai cagar budaya dan destinasi 

wisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD). 

1.4 Tujuan Penelitian  

1.Untuk mengetahui candi Muarajambi sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya 

2. Untuk mengetahui candi Muarajambi sebagai cagar budaya dan destinasi 

wisata tahun 2015-2018 

3. Untuk mengetahui kontribusi candi Muarajambi sebagai cagar budaya dan  

destinasi wisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD). 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, menambah wawasan 

dan pengetahuan akademis dan memberikan kontribusi bagi pengembangan dan 

pemanfaatan bangunan candi Muarajambi sebagai cagar budaya dan destinasi 

wisata. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Jambi. 

b. Bagi pemerintah dapat memberikan referensi dan informasi sehingga dapat 

mengembangkan objek wisata candi Muarajambi. 

c. Bagi Masyarakat dapat menambah wawasan pengetahuannya seputar sejarah 

candi Muarajambi. 
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d. Bagi mahasiswa calon guru sejarah, untuk menambah wawasan dan 

penguasaan materi sejarah kelas X SMA semester 2, kurikulum 2013 yang 

berkaitan dengan materi peninggalan-peninggalan zaman Hindu-Budha di 

Nusantara. 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Berkenaan dengan judul yang penulis teliti, sejauh ini penulis belum 

menemukan tulisan yang mempunyai fokus sama seperti penelitian ini. Adapun 

tulisan sebelumnya peneliti menemukan beberapa tulisan yang menjurus kepada 

penelitian ini:. 

Hadi Safrina (2014) menulis, Pelestarian Rumoh Aceh dan pemanfaatannya 

sebagai Ecotourism di Gampong Lubok Sukon Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten 

Aceh Besar
7
. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa pelestarian rumoh 

Aceh di Gampong Lubuk dilakukan untuk mempertahankan budaya, kegiatan 

yang dilakukan meliputi perlindungan, pemeliharaan seperti menggantikan bahan 

material yang rusak. Adapun pelestarian pada candi Muaro Jambi adalah upaya 

untuk mempertahankan keberadaan benda cagar budaya. Selanjutnya dia juga 

menjabarkan tentang pemanfaatan rumoh Aceh sebagai ecotourism oleh 

masyarakat setempat, dapat dilihat kegiatan masyarakat tersebut yang berperan 

aktif dan meningkatkan perhatian rumoh Aceh maupun lingkungannya, baik 

dalam hal kebersihan, perawatan dan menjaga kearifan lokal setempat. 

Dalam skripsinya Helda Devriyanti (2016) yang berjudul “ Realitas 

Pembangunan Pariwisata Candi Muarajambi”, menyimpulkan bahwa objek wisata 
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candi Muarajambi secara keseluruhan belum mempengaruhi perubahan sistem 

mata pencaharian masyarakat. Padahal keberadaan wisata candi Muarajambi di 

desa mereka secara ideal dapat membuka usaha dan lapangan kerja sendiri serta 

meningkatkan perekonomian. Namun bagi masyarakat yang menyadari dan tahu 

memanfaatkan pembangunan dan pengembangan objek wisata sangat bermanfaat 

untuk merubah ekonominya kearah yang lebih baik. Hal ini diakibatkan tidak 

termanajemennya sistem pengelolaan pariwisata candi Muarajambi dari pihak 

pemerintah ( Disbudpar Provinsi Jambi, Disbudparpora Kabupaten Muaro Jambi, 

BPCP) serta kurang komunikasi dan sosialisasi antara pihak pemerintah dan 

masyarakat
8
. 

Ade Suryansyah menulis “ Kemenarikan Kawasan Percandian Muaro Jambi 

Sebagai Destinasi Wisata”
9
. Penulis menjelaskan bahwa aksesibilitas dan daya 

tarik wisata merupakan faktor yang menyebabkan tingginya kunjungan wisata. 

Keberagaman daya tarik, kemenarikan dan keragaman aktifitas wisata 

memperoleh penilaian kemenarikan tertinggi oleh wisatawan. Upaya yang 

dilakukan pemerintah yaitu perencanaan mengembangkan pariwisata dengan tetap 

menjaga kelestarian bangunan candi, menyelenggarakan event wisata rutin. 

Promosi dan pemugaran candi.   

Berdasarkan kajian yang telah disebutkan diatas, maka telah ada 

sebelumnya yang meneliti tentang pengelolaan atau pelestarian cagar budaya 

dengan berbagai macam objek kajiannya. Namun pada penelitian ini, peneliti 
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mengkaji tentang pengelolaan candi Muarajambi sebagai cagar budaya dan 

destinasi wisata masyarakat Jambi. 

1.7 Kerangka Konseptual 

Untuk mengkaji penelitian ini dapat dianalisis melalui kerangka konseptual 

sejarah kebudayaan. Kebudayaan adalah komplek yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang 

dilakukan oleh sekelompok masyarakat
10

. Karya masyarakat menghasilkan 

teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan 

manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat 

diabadikan untuk keperluan masyarakat
11

. Kaitanya dalam bahasan ini yaitu candi 

Muarajambi sebagai hasil kebudayaan kebendaan dan kebudayaan jasmaniah.    

Selain dari teori tersebut penulis juga memberikan uraian singkat mengenai 

candi Muarajambi. Soekmono menegaskan bahwa candi bukanlah makam, tetapi 

bangunan kuil. Bangunan kuil tempat menyelenggarakan upacara agama hindu di 

india dikenal  dengan sebutan vimanna yang berarti rumah dewa atau ratha yang 

berarti kendaraan dewa, sedangkan untuk keperluan ibadah budha di india dikenal 

dengan sebutan stupa. Di Indonesia bangunan suci budha disebut candi. Sebutan 

candi di Indonesia merujuk bangunan yang memiliki bermacam-macam fungsi 

yaitu candi yang berfungsi sebagai kuil hindu, candi sebagai stupa dan bihara 

budha, dan candi sebagai pintu gerbang
12

. 
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Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa candi 

adalah benda peninggalan masa lampau  yang umumya digunakan sebagai tempat 

ibadah, istana, pemandian/ petirtaan, gapura. 

Candi Muarajambi merupakan peninggalan masa lampau yang berada di 

Kecamatan Muaro Sebo dan Taman Rajo, tepatnya berada dipinggiran sungai 

Batanghari. Pemerintah menyadari bahwa peninggalan sejarah tersebut 

merupakan warisan budaya yang memiliki nilai historis. Peninggalan sejarah yang 

tersebar diseluruh kawasan candi Muarajambi harus dijaga dan dilestarikan agar 

nilai-nilai luhur budaya bangsa tetap terpelihara. Untuk melindungi candi tersebut 

pemerintah menetapkan kawasan candi Muara jambi sebagai kawasan cagar 

budaya nasional melalui penetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 

259/M/2013.  

Candi Muarajambi pada hakekatnya memang sangat dekat dengan dunia 

pariwisata. Terdapat daya tarik nilai sejarah dan identitas masa lalu yang 

tersimpan pada obyek wisata untuk menjadi  magnet penarik wisatawan. Wisata 

adalah perjalanan, dalam bahasa inggris disebut dengan Travel, Parwisata adalah 

perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, dalam bahasa inggris 

disebut dengan Tour sedangkan Wisatawan adalah orang yang melakukan 

perjalanan, dalam bahasa inggris disebut dengan Travelers
13

. Berdasarkam 

Undang-undang RI No. 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan “Destinasi wisata 

adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif 

yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata , 

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dalam melengkapi terwujudnya 
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 Irawan, Koko, Potensi Objek Wisata Sebagai Daya Tarik Wisata. Yogyakarta: Kertas 

Karya,2010.hlm.11. 
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kepariwisataan. Demikian halnya dengan kawasan candi Muarajambi, candi 

Muarajambi 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 BCB dan 

masyarakat sekitarnya
14

 .  

Hasil dari pengembangan dan pengelolaan pariwisata candi Muarajambi 

diharapkan berdampak pada daya tarik wisatawan, dan banyaknya wisatawan 

yang datang akan berdampak pada keuntungan masyarakat wilayah obyek wisata 

dalam berusaha, berdagang dan  pemerintah pun mendapatkan keuntungan yaitu 

pendapatan asli daerah (PAD). 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

  

 

 

Gambar 1.1 Bagan Paradigma Penelitian 
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1.8 Metodologi Penelitian 

Metode menyangkut cara, teknik, proses, langkah-langkah yang sistematik 

dalam melakukan sesuatu. Penelitian ini berkenaan dengan analisis logis terhadap 

kejadian-kejadian yang telah berlangsung di masa lalu. Jadi peneliti tidak 

mungkin lagi mengamati kejadian yang akan di teliti. Walaupun demikian sumber 

datanya bisa primer, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam kejadian itu, 

atau sumber-sumber dokumentasi yang berkenaan dengan kejadian itu, misalnya 

candi.
15

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis 

rekaman dan peninggalan masa lampau.
16

Metode sejarah bersifat ilmiah jika 

dengan ilmiah dimaksudkan mampu untuk menentukan fakta yang dapat 

dibuktikan dan jika dengan fakta dimaksudkan suatu unsur yang diperoleh dari 

hasil pemeriksaan yang kritis terhadap dokumen sejarah dan bukannya suatu 

unsur dari pada aktualitas yang lampau.
17

Tahapan metode sejarah menurut 

Pranoto adalah
18

:  

1. Heuristik 

Heuristik merupakan tahap pertama dalam pengumpulan data atau sumber, 

baik sumber primer maupun sumber sekunder. Pengumpulan sumber ini sangat 

                                                           
15

Yanuar Ikbar,  Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Bandung: PT Rafika Aditama, 2012.hlm.185.  
16

Louis Gottschalk.Mengerti Sejarah :Pengantar metode sejarah . Terjemahan Nugroho 

Notosusanto,Jakarta: UI Press, 1975, hlm.32 
17

Ibid,  hlm.143. 
18

Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah. Yogyakarta:Graha Ilmu,2010.hlm.29.  
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penting guna memperoleh data yang dibutuhkan baik secara lisan maupun tulisan. 

Hal ini perlu dilakukan beberapa pengumpulan data yaitu antara lain:  

a. Sumber primer dalam penelitian ini dapat diperoleh berdasarkan jenis sumber-

sumber apapun, baik yang bersifat lisan, tulisan, gambar atau benda-benda 

arkeologi. Dalam penelitian ini, sumber dokumentasi antara lain:, peta wilayah 

Candi Muaro Jambi. 

b. Studi Pustaka, Studi pustaka merupakan pencarian sumber untuk memperoleh 

data dengan cara membaca buku-buku literatur. Buku-buku diperoleh dari 

beberapa tempat antara lain: Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, 

Perpustakaan Universitas Jambi,Balai Pelestarian Benda Cagar Budaya. Studi 

pustaka ini dilakukan dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan 

dengan Candi Muaro Jambi dan melengkapi teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian. 

c. Wawancara, Wawancara bertujuan untuk merekonstruksi secara lisan terhadap 

peristiwa yang terjadi dimasa lampau. Narasumber yang di wawancarai 

hendaknya merupakan tokoh yang sejaman dengan peristiwa masa lampau, 

baik merupakan tokoh langsung, masyarakat sekitar, maupun orang yang 

trerlibat langsung dalam peristiwa tersebut. 

2. Kritik Sumber 

Pada tahap ini, penulis melakukan kritik terhadap sumber sejarah yaitu 

pengujian dan penilaian terhadap sumber -sumber sejarah tersebut. Dalam tahapan 

ini Dalam tahapan ini dikenal dua jenis kritik, yaitu kritik internal dan kritik 

eksternal. Kritik internal yaitu dengan melakukan pengujian atau verifikasi 

terhadap aspek-aspek dalam sumber sejarah. Sedangkan kritik eksternal yaitu 
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dilakukan dengan menguji atau melakukan verifikasi terhadap aspek-aspek luar 

yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis hanya melakukan 

kritik internal (isi sumber sejarah) terhadap apa yang telah dituturkan oleh para 

informan. 

Dalam kritik internal ini, penulis melakukan kritik terhadap apa yang telah 

dituturkan oleh para informan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

Dalam tahapan ini penulis memberikan kritik terhadap kredibilitas dari apa yang 

dituturkan informan. 

3. Interpretasi 

 Interpretasi yaitu menafsirkan sumber-sumber yang terkumpul agar menjadi 

fakta yang valid. Interpretasi merupakan tahap menghubungkan antara fakta-fakta 

yang sama dan dilakukan penafsiran. Interpretasi dipengaruhi oleh latar belakang, 

motivasi, dan pola pikir. 

4. Historiografi 

Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah, setelah 

dilakukan beberapa tahapan mulai dari heuristik, kritik sumber dan interpretasi, 

fakta-fakta sejarah yang penulis dapatkan dilapangan kemudian penulis rangkai 

menjadi suatu cerita sejarah yang disusun secara kronologis atau beruntun yang 

dihubungkan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya dan di tulis 

secara ilmiah. 

1.9 Sistematika Penulisan 

Untuk memberi gambaran yang dapat dipahami dengan jelas tentang pokok-

pokok isi penulisan penelitian maka penulis memberikan garis-garis besar sebuah 
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penelitian. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam lima bab dan masing-masing 

sub bab terdiri dari beberapa sub-sub. 

BAB I pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang atau alasan 

mengapa penelitian ini dipilih oleh penulis. Selanjutnya akan menguraikan 

rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Dalam 

bab ini pula akan diuraikan kerangka konseptual selanjutnya juga terdapat kajian 

sumber yang didalamnya menguraikan sumber-sumber apa saja yang digunakan 

dalam penelitian. Tidak hanya itu, penelitian-penelitian terdahulu yang sangat 

relevan dengan penelitian ini juga akan diuraikan sebagai upaya perbandingan. 

Secara beruntun selanjutnya pada bab ini akan membahas mengenai metode 

penelitian hingga sistematika penulisan 

BAB II  : Candi Muarajambi sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya 

BAB III : Candi Muarajambi sebagai cagar budaya dan destinasi wisata 

tahun 2015-2018 

BAB IV : Kontribusi Candi Muarajambi sebagai cagar budaya dan destinasi 

wisata terhadap pendapatan asli daerah 

BAB V : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran, bagian kesimpulan 

akan menguraikan bagaimana kesimpulan yang didapatkan terkait dengan 

penelitian ini. Kesimpulan akan mengacu pada rumusan masalah yang telah 

ditentukan sebelumnya, artinya bahwa kesimpulan merupakan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Pada bagian saran berisi saran 

yang diberikan terhadap penulis. 

 

 


