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BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah membahas permasalahn-permasalah yang diteliti maka diperoleh

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi Situs Candi Muara Takus saat ini sudah dapat dikatakan baik di

bandingkan dengan waktu yang lalu sebelum dilakukan pemugaran dan

perawatan berkala, namun tidak dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa

kerusakan yang dialami Situs Candi Muara Takus. Kerusakan tersebut

terjadi karena kurangnya sadar wisata dan sadar akan benda peninggalan

sejarah yang dimiliki oleh setiap pengunjung. Hal tersebut juga

dikarenakan kurangnya karyawan yang mengawasi pengunjung untuk

tetap mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat. Seperti dilarang

untuk naik ke bangunan candi, namun karena sifat egoisme yang dimiliki

oleh manusia sehingga mereka melakukan hal-hal yang sepantasnya tidak

dilakukan. Melihat dari kondisi Situs Candi Muara Takus saat ini,maka

diharapkan kepada seluruh masyarakat baik itu pengunjung maupun

pemerintah untuk tetap menjaga kelestararian dari benda bersejarah,agar

nantinya tetap dapat dinikmati keindahannya oleh generasi selanjutnya

serta memberikan pengetahuan dan memperkenalkan kepada wisatawan

asing agar tetap menjadi objek wisata yang sangat diminati.
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2. Setiap benda memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda, sama

halnya dengan Candi Muara Takus yang memiliki manfaat yang berbeda

yang diterima oleh wisatawan yang satu dengan yang lainnya. Meskipun

memilki manfaat yang berbeda, namun diharapkan masih dalam manfaat

yang bersifat positif. Dari hasil penelitian didapat bahwa manfaat yang

sangat kuat adalah manfaat sebagai  objek wisata, dan sebagai tempat

beribadah (pemujaan),

3. Banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah didaerah riau juga

merupakan salah satu kendala pemerintah dalam memaksimalkan tugasnya

untuk melestarikan dan menjaga peninggalan sejarah tersebut,namun

setiap peninggalan bersejarah akan di tangani oleh masing-masing bagian

sesuai dengan daerahnya seperti halnya Candi Muara Takus yang dikelola

secara bersama-sama oleh beberapa dinas terkait.

4. Candi Muara Takus terletak di salah satu kecamatan dibawah

pemerintahan Kabupaten Kampar, yaitu kecamatan XIII Koto Kampar.

Sejauh ini upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Kampar sudah

sangat baik dalam tugasnya melestarikan dan mejaga komplek Candi

Muara Takus, hal itu dapat terlihat bahwa saat ini Situs Candi Muara

Takus ditangani oleh Tiga instansi pemerintahan dalam upaya

pelestariannya yaitu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang dalam

penanganannya di turunkan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

kawasan Objek Wisata XIII Koto Kampar, Balai Pelestarian Cagar Budaya

(BPCB),  dan Dinas Kebersihan Kabupaten Kampar.
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Dalam upaya pelestariannya Candi Muara Takus di pegang oleh Balai

Pelestarian Cagar Budaya, tugas nya yaitu menjaga dan merawat candi

dari kerusakan dan kepunahan. Sedangkan tugas dari Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga adalah sebagai penjual Objek Wisata Candi Muara

Takus, melakukan penambahan-penambahan fasilitas di sekitar Candi

merupakan tugasnya,seperti diketahui di sebelah Barat dari komplek

percandian terdapat batu-batu sebagai tempat duduk dan arena bermain

anak yang tepat berada didepannya. Fasilitas-fasilitas lainnya seperti

mushola dan kamar mandi merupakan pembangunan yang dilakukan oleh

dinas pariwisata untuk menarik pengunjung datang ke Candi Muara

Takus.dalam waktu dekat kami akan membuat dan mengaktifkan kembali

usaha-usaha pembuatan souvenir dan mengaktifkan kembali kios-kios

yang telah di sediakan oleh dinas pariwisata,agar masyarakat disekitar

candi juga dapat memanfaatkan keberadaan candi sebagai mata

pencaharian yang menetap.

Peran masyraka dalam melestarikan dan menjaga objek wisata Candi

Muara Takus  kurang terlihat,karena minimnya pengetahuan dan

kurangnya rasa memiliki dan cinta terhadap bangunan peninggalan

sejarah,sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa tugas menjaga dan

meestarikan benda peninggalan searah adalah tugas pemerintah.

Mengingat pentingnya benda Cagar Budaya tindakan pelestarian tidak

hanya sekedar merawat dan memelihara untuk memberikan umur yang

lebih panjang pada  bangunan-banguan dan peninggalan-peninggalan
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bersejarah tersebut, tetapi harus didasari oleh pertimbangan yang matang,

perlu kejelasan historis yang mendukungnya dan dapat

dipertanggungjawabkan baik secarateknisi maupun histori.

5. Pada dasarnya seseorang melakukan perjalanan dimotivasi oleh beberapa

hal. Dari pengelompokan motivasi yang mendorong perjalan wisata diatas

dijelas kan bahwa :

a. Physiological Motivation (motivasi yang bersifat fisik atau fisiologis),

antara lain untuk relaksasi,kesehatan,kenyamanan,berpartisipasi dalam

kegiatan olahraga, bersantai dan sebagainya.

b. Cultural Motivation (motivasi budaya), yaitu keinginan untuk

mengetahui budaya,adat,tradisi, dan kesenian daerah lain. Termasuk

juga ketertarikan akan berbagai objek tinggalan budaya (monument

bersejarah).

c. Social Motivation atau interpersonal motivation (motivasi yang bersifat

sosial), seperti mengunjungi teman dan keluarga, menemui mitra kerja,

melakukan hal-hal yang dianggap mendatangkan gengsi (nilai pretise),

melakukan ziarah, pelarian dari situasi-situasi yang membosankan.

d. Fantasy Motivation (motivasi karena fantasi),yaitu adanya fantasi bahwa

di daerah lain seseorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang

menjemukan.

Dari keempat jenis motivasi diatas hal yang menjadi motivasi wisatawan

yang berkunjung ke candi muara takus adalah motivasi budaya (culture

motivation).
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B. Saran

1. Bagi pemerintah dan pihak dinas kebudayaan dan pariwisata

khususnya di Bangkinang untuk bisa membantu dan memfasilitasi dan

mengembangkan Candi Muara Takus  karena objek wisata ini satu-

satunya wisata sejarah yang berbentuk candi yang ada di Provinsi

Riau.

2. bagi biro perjalanan wisata di Riau pada umumnya atau di Bangkinang

khususnya untuk bisa membantu menyediakan paket-paket wisata

berkunjung ke XIII Koto Kampar dan memberikan pelayanan yang

maksimal untuk wisatawan nantinya,

3. bagi pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kawasan objek

wisata Candi Muara Takus untuk dapat memperbaiki kelemahan-

kelemahannya, baik dalam hal pengelolaan objek wisata maupun

pemeliharaan Objek Wisata Candi Muara Takus. Apabila hal ini

dilakukan maka akan menjadi penarik bagi wisatawan untuk datang ke

Candi Muara Takus.

4. Bagi peneliti hasil yang telah dituliskan masih belum maksimal,maka

perlunya diadakan penelitian lanjutan guna dijadikan masukan dan

saran yang konstruktif terhadap kesempurnaan hasil penelitian.


