
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Secara umum pariwisata adalah perjalanan untuk sementara waktu, dari 

suatu tempat lain, bukan untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, dan 

semata-mata hanya menikmati perjalanan untuk tamasya, rekreasi atau memenuhi 

keinginan, kebutuhan lainnya. Pariwisata adalah faktor penting untuk menggalang 

persatuan bangsa yang rakyatnya memiliki daerah yang berbeda, dialek, adat 

istiadat dan cita rasa yang beraneka ragam pula.  

Perbedaaan-perbedaan tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk 

berkunjung ke suatu tempat wisata. Dalam garis besarnya ada 2 jenis daya tarik 

pariwisata, yaitu yang pertama keindahan dan kekayaan alam dan yang kedua 

adalah hasil ciptaan atau karya manusia.  

Propinsi Jawa Tengah khususnya Karanganyar merupakan daerah yang 

kaya akan potensi objek pariwisata, sehingga banyak wisatawan domestik maupun 

wisatawan mancanegara salah satunya wisatawan China yang datang berkunjung. 

Objek wisata tersebut perlu digali, dikembangkan serta dikemas dan dikelola 

secara baik agar dapat memberikan kepuasan bagi wisatawan yang berkunjung.  

Berkaitan dengan latar belakang di atas wilayah Kabupaten Karanganyar 

yang terletak di lereng Gunung Lawu terdapat beberapa peninggalan sejarah salah 

satunya berupa Candi Sukuh yang bisa dijadikan tempat wisata religi misalnya 

untuk tempat pemujaan. Candi Sukuh berada pada ketinggian 1.186 meter di atas 

permukaan air laut, terletak di Dusun Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso 
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ini menawarkan keunikan candi ditunjukkan dengan adanya relief Lingga dan 

Yoni, keindahan pemandangan alam pegunungan di sekitar candi dan keindahan 

turunnya matahari (sunset) secara perlahan dengan aneka cahaya berwarna-warni. 

Keunikan yang dimiliki Candi Sukuh tersebut menjadi daya tarik 

tersendiri bagi wisatawan China, maka penulis mengangkat Candi Sukuh ini 

dalam Tugas Akhir dengan judul  “Ketertarikan Wisatawan China Terhadap 

Objek Wisata di Candi Sukuh Kabupaten Karanganyar ”.

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Candi Sukuh ? 

2. Daya tarik apa saja yang dimiliki oleh Candi Sukuh terhadap wisatawan China 

?

3. Apa manfaat kunjungan wisatawan China terhadap pariwisata Kabupaten 

Karanganyar dan lingkungan sekitar  

 

C. Tujuan 

Tujuan dari penulisan ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan sejarah berdirinya Candi Sukuh. 

2. Untuk mendeskripsikan daya tarik yang dimiliki Candi Sukuh terhadap 

wisatawan China. 

3. Untuk mendeskripsikan manfaat kunjungan wisatawan China terhadap 

pariwisata Kabupaten Karanganyar dan lingkungan sekitar. 
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D. Manfaat 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Manfaat Teoritis  

Menambah wacana tentang kepariwisataan bagi D III Bahasa China Fakultas 

Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret. 

2. Manfaat Praktis  

a. Dapat memberikan masukan kepada pengelola yaitu pemerintah daerah 

Karanganyar untuk kemajuan dan peningkatan objek wisata Candi Sukuh. 

b. Sebagai bekal mahasiswa dalam memunculkan ide-ide baru guna 

meningkatkan perkembangan kepariwisataan. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Istilah Pariwisata 

Istilah pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta terdiri dari pari dan 

wisata. Pari berarti lengkap, banyak, berputar-putar dan kata wisata yang berarti 

perjalanan, bepergian. Secara tata bahasa pariwisata dapat diartikan sebagai suatu 

perjalanan yang lengkap. Pengertian lengkap di sini diartikan berangkat dari 

rumahnya, sampai ke tujuan dan kembali lagi ke rumahnya dan tidak ada maksud 

untuk tinggal menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanannya. 

 

B. Pengertian Pariwisata 
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Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, 

yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lainnya, bukan maksud untuk 

berusaha “bussines” atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tapi semata-

mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau 

untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Yoeti, 2001 : 109).  

 Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru mampu menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan 

penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. 

Selanjutnya sebagai sektor yang kompleks, ia juga meliputi industri-industri 

klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dan cindera mata. 

Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai industri 

(Wahab, 1975 : 9) 

Pariwisata adalah kepergian orang-orang sementara dalam jangka waktu 

pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal dan bekerja sehari-harinya 

serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat-tempat tujuan tersebut : 

ini mencakup kepergian untuk berbagai maksud, termasuk kunjungan seharian 

atau darmawisata (Yourism Society in Britain,1975) 

Dari berbagai pendapat tersebut maka dapat disimpulkan pariwisata adalah 

perjalanan untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain untuk 

berekreasi.  

 

C. Pengertian Wisatawan 
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Wisatawan itu adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke tempat 

yang lain dari tempat tinggalnya dan melakukan persinggahan sementara untuk 

jangka waktu lebih dari 24 jam di tempat yang ditujunya, guna memenuhi 

keperluan tertentu yang timbul dalam kehidupannya (Buku Pariwisata dan Sapta 

Pesona) 

Wisatawan adalah seseorang yang mengadakan perjalanan untuk melihat 

sesuatu yang lain dan kemudian mengeluh bila ia membayar sesuatu yang tidak 

sesuai (Holloway, 1983 : 2-3)  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wisatawan itu adalah orang 

yang melakukan perjalanan ke daerah lain lebih dari satu hari. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka yang disebut wisatawan itu terdiri dari 2 kelompok, sebagai berikut 

:

1. Wisatawan Mancanegara 

Wisatawan mancanegara adalah orang asing yang bermukim di luar 

negeri yang berkunjung ke Indonesia. 

2. Wisatawan Nusantara 

Wisatawan nusantara adalah orang Indonesia atau orang asing yang 

bermukim di Indonesia yang melakukan perjalanan di dalam wilayah 

Indonesia. 

 

D. Apa yang Menjadi Daya Tarik Pariwisata 

1. Keindahan dan kekayaan alam 
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Keindahan alam dapat berupa pegunungan yang hijau, lembah, air terjun, 

pantai yang berpasir putih, berbagai panorama dan lain sebagainya. Kekayaan 

alam yang menjadi daya tarik dapat barupa taman nasional yang berisikan 

berbagai macam flora dan fauna yang hanya terdapat di Indonesia atau sudah 

langka di dunia seperti komodo, anoa, bunga raflesia, ikan pesut, berbagai 

macam bunga anggrek dan lain sebagainya. Taman laut dengan beraneka jenis 

ikan hias, kerang dan tanaman laut menjadi daya tarik bagi para pecinta wisata 

bahari dan para penyelam. 

Pantai yang terhampar luas dengan gelombang laut yang bergulung-

gulung juga menjadi daya tarik, terutama bagi yang senang berselancar. 

Berbagai macam gua, sungai dengan aliran yang deras, rimba belantara juga 

menjadi daya tarik bagi mereka yang senang dengan jelajah alam dan kegiatan 

petualangan. Iklim tropis dengan pancaran sinar matahari, juga menjadi daya 

tarik yang kuat, terutama bagi wisatawan yang berasal dari negara yang hanya 

mempunyai 4 iklim, karena mereka pada umumnya mendapat sinar matahari 

hanya 4 bulan dalam setahun. Sumber air panas juga disenangi karena 

berkhasiat untuk pengobatan. 

2. Hasil ciptaan atau karya manusia 

Hasil ciptaan manusia terbagi pula menjadi 2 kelompok, yaitu hasil 

ciptaan manusia yang bersifat budaya dan sejarah dan hasil ciptaan manusia 

yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi sehari-hari.  

Hasil ciptaan manusia yang bersifat budaya yang menjadi daya tarik, 

antara lain berupa adat istiadat, upacara adat serta tradisi masyarakat setempat 
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yang tidak terdapat di daerah lain, berbagai bentuk rumah adat yang khas. 

Berbagai macam seni tari, seni suara, seni ukir, seni menenun merupakan hal 

yang ingin disaksikan wisatawan. Masakan dan minuman khas daerah, 

beraneka jenis buah-buahan juga menjadi daya tarik bagi wisatawan. 

Peninggalan sejarah dalam berbagai bentuknya seperti candi, monumen dan 

bangunan, berbagai macam makam, sisa-sisa peninggalan perang juga menjadi 

daya tarik. 

Hasil karya manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi, 

yaitu berupa berbagai macam jenis perkebunan, pusat-pusat kerajinan tangan 

dan pembuatan cinderamata sering menjadi daya tarik bagi wisatawan. 

Pembudidayaan mutiara, tambak udang, cara penambangan emas terutama 

yang tradisional juga menjadi daya tarik wisatawan. 

Candi Sukuh memilki kedua daya tarik tersebut, yaitu keindahan alam 

yang berupa panorama pegunungan yang indah serta hasil ciptaan dan karya 

manusia yang  berupa candi dan upacara adat dan lain sebagainya. 

E. Faktor-Faktor yang  

Mempengaruhi Kedatangan Wisatawan 

1. Irrasional (dorongan bawah sadar)

a. Lingkup pergaulan dan ikatan-ikatan keluarga 

b.   Tingkah laku (prestise) 

c. Tiruan dan mode 

d. Pengaguman pribadi (dalam pola tingkah laku) 

e. Perasaan-perasaan keagamaan 
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f. Hubungan pariwisata dan promosi pariwisata 

g. Iklan dan penyebaran informasi pariwisata 

h. Kondisi ekonomi (faktor pendapatan dan biaya) 

2. Rasional (dorongan yang disadari)

a. Sumber-sumber wisata 

b. Fasilitas wisata 

c. Kondisi lingkungan sikap masyarakat setempat terhadap orang asing 

d. Susunan kependudukan 

e. Situasi politik 

f. Keadaan geografis 

Faktor yang mempengaruhi kedatangan wisatawan China ke Candi Sukuh 

lebih didominasi oleh faktor rasional, misalnya keadaan geografisnya yaitu 

keindahan panorama hutan pinus yang dilengkapi dengan fenomena turunnya 

matahari dengan aneka cahaya berwarna-warni dapat dilihat dari Candi Sukuh. 

Kemudian fasilitas wisatanya, jalan  menuju Candi Sukuh  sudah diperbarui 

sehingga mudah dijangkau oleh kendaraan umum maupun pribadi. Selain itu 

sumber-sumber wisatanya, pada zaman dahulu Candi Sukuh merupakan tempat 

upacara ruwatan yang masih diselenggarakan sampai sekarang. 

 

F. Jenis Pariwisata 

1. Wisata Budaya

Ini dimaksudkan agar perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan, 

untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan 
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kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau luar negeri, mempelajari 

keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, 

budaya dan seni mereka. 

2. Wisata Kesehatan

Hal ini dimaksudkan perjalanan seseorang dengan tujuan tersebut untuk 

menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi 

kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani, dengan 

mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panans mengandung 

mineral yang dapat menyembuhkan, tempat yang mempunyai iklim udara 

menyehatkan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas-fasilitas 

kesehatan lainnya. 

3. Wisata Olahraga

Ini dimaksudkan wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan 

dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil 

bagian aktif dalam pesta olah raga di suatu tempat atau negara. 

4. Wisata Komersial

Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-

pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, 

pameran dagang dan sebagainya. 

5. Wisata Industri

Yang erat dengan wisata komersial adalah wisata industri. Perjalanan 

yang  dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang 

awam ke suatau kompleks atau daerah perindustrian di mana terdapat pabrik-
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pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk 

mengadakan peninjauan atau penenlitian termasuk dalam golongan industri 

ini. 

6. Wisata Politik

Jenis ini meliputi perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau 

mengambil bagian secara aktif dalam peristiwa kegiatan politik. 

7. Wisata Konvensi

Berbagai negara dewasa ini membangun wisata konvensi dengan 

menyediakan fasilitas bangunan beserta ruangan-ruangan tempat bersidang 

bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan 

lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional.  

8. Wisata Sosial

Pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi 

kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan 

perjalanan.  

9. Wisata Pertanian

Pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek 

pertanian, perkebunan, lading pembibitan dan sebagainya di mana wisatawan 

rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi 

maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka 

warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayur-mayur dan palawija di 

sekitar perkebunan yang dikunjungi. 

10. Wisata Maritim atau Bahari
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Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air. Di tanah 

air kita banyak tempat dan daerah yang memiliki potensi wisata maritim ini, 

misalnya Pulau Seribu di Teluk Jakarta. Danau Toba, Bunaken di Sulawesi 

Utara. 

11. Wisata Cagar Alam

Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, 

kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang dan marga 

satwa yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-

tempat lain. 

12. Wisata Buru

Jenis banyak dilakukan di negeri-negeri yang memiliki daerah atau hutan 

tempat beburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai 

agen atau biro perjalanan. 

 

13. Wisata Pilgrim

Wisata pilgrim ini banyak dihubungkan dengan niat sang wisatawan 

untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman dan tidak jarang 

pula untuk tujuan memperoleh berkah dan kekayaan melimpah. 

14. Wisata Bulan Madu
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Yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pengantin baru yang 

sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi 

kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka. 

15. Wisata Petualangan

Misalnya masuk hutan belantara yang tadinya belum pernah dijelajahi 

penuh binatang buas, mendaki tebing teramat terjal, terjun ke dalam sungai 

yang sangat curam dan lain sebagainya. 

Dari berbagai jenis pariwisata di atas maka Candi Sukuh termasuk ke 

dalam wisata budaya, karena Candi Sukuh merupakan tempat pemujaan dan 

tempat penyelenggaraan acara ritual-keagamaan bagi penganut agama Hindu, 

namun pada saat ini lebih berfungsi sebagai tempat meditasi dan sesaji yang 

dianggap sakral oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karanganyar 

mengadakan pagelaran tiap tahunnya untuk menarik minat wisatawan 

terutama wisatawan mancanegara.  

Menurut penjaga loket yang bernama Wahyu, untuk wisatawan 

mancanegara salah satunya wisatawan China lebih tertarik untuk mengunjungi 

tempat-tempat wisata budaya dibanding pergi berwisata ke Mall karena 

mereka ingin mempelajari kebudayaan Indonesia. 

 

G. Candi  

1. Pengertian Candi

Kata candi berasal dari kata Candika yang berarti dewi maut dan Graham 

yang berarti rumah. Jadi candi adalah rumah untuk Bethari Durga. Sehingga 
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pada masa klasik candi dipahami sebagai tempat suci untuk bakti kepada para 

dewa (Krom dan Dr.WF Stutterheim) 

Candi adalah bangunan tempat ibadah dari peninggalan masa lampau yang 

berasal dari agama Hindu-Budha (Prof. HJ) 

Maka candi dapat diartikan sebagai sebuah bangunan tempat ibadah dari 

peninggalan masa lampau yang berasal dari agama Hindu-Budha digunakan 

sebagai tempat pemujaan dewa-dewa. 

2. Struktur Candi

Secara umum struktur candi dipilah tersusun tiga bagian tegak (vertikal). 

Bagian kaki candi disebut Bhurloka melambangkan dunia manusia, bagian 

tubuh candi disebut Bhuvarloka melambangkan dunia untuk yang disucikan, 

dan bagian atap candi dikenal dengan Svarloka yang merupakan dunia dewa-

dewa. Ada dua sistem dalam pengelompokan candi, yaitu sistem konsentris 

dan sistem membelakangi. Sistem konsentris yaitu induk candi berada di 

tengah-tengah anak-anak  candi, contohnya kelompok Candi Lorojonggrang 

dan Prambanan. Sedangkan sistem membelakangi yaitu induk candi berada di 

belakang anak-anak candi, contohnya Candi Sukuh. 

Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat candi adalah batu kali, batu 

putih, dan batu bata kuno. Sedangkan macam-macam denah candi ada tiga 

yaitu denah bujur sangkar, denah persegi panjang, dan denah lingkaran. Denah 

Candi Sukuh lebih cenderung pada denah persegi panjang karena letak candi-

candinya  memanjang ke belakang. 
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H. Kekhasan Candi Sukuh Terhadap Wisatawan China 

Secara keseluruhan, bangunan Candi Sukuh memang terlihat sangat 

sederhana. Kesan yang didapatkan dari candi ini sungguh berbeda dengan yang 

didapatkan dari candi-candi besar di Jawa Tengah lainnya yaitu Candi Borobudur 

dan Candi Prambanan. Bahkan bentuk bangunan Candi Sukuh cenderung mirip 

dengan peninggalan budaya Maya di Meksiko atau peninggalan budaya Inca di 

Peru. Struktur ini juga mengingatkan para pengunjung akan bentuk-bentuk 

piramida di Mesir. Karena bentuk bangunan utama Candi Sukuh  berbentuk 

piramida terpancung. 

Yang paling menarik dan menjadi ciri khas dari candi ini adalah, 

terdapatnya relief dalam bentuk alat kelamin laki-laki (Lingga) dan perempuan 

(Yoni). Selain itu, dinding-dinding candi dihiasi relief yang menggambarkan 

perjalanan hidup manusia yaitu dari lahir sampai mati. Lokasi candi yang berada 

di tengah-tengah suasana desa yang dilatarbelakangi hutan pinus sehingga 

merupakan daya tarik perpaduan antara kekayaan budaya dan kekayaan alami 

Indonesia. Ciri khas tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan China untuk 

berkunjung ke candi tersebut. 

 

BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Dinas Pariwisata Karanganyar 

1. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Karanganyar
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Dinas Pariwisata yang terletak di kompleks perkantoran Cangakan 

Kabupaten Karanganyar ini merupakan unit instansi teknis yang mengelola 

kepariwisataan di Kabupaten Karanganyar. Dinas ini sudah berdiri sejak tahun 

1974 dan sudah mengalami perubahan dan penyempurnaan beberapa kali 

seiring dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Terakhir keberadaan 

Dinas Pariwisata diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Karanganyar tahun 2000. 

Peranan utama Dinas Pariwisata adalah melaksanakan pembinaan 

kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten 

Karanganyar. 

Di samping kegiatan administratif, kegiatan-kegiatan teknis 

kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata meliputi bidang 

objek dan daya tarik wisata, atraksi, rekreasi dan hiburan, promosi, pelayanan 

informasi, ketenaga-kerjaan, akomodasi dan rumah makan. 

 

2.  Visi dan Misi Pembangunan Sektor Pariwisata Kabupaten Karanganyar

1. Visi 16 
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Terwujudnya wilayah Karanganyar (lereng barat Gunung Lawu) 

sebagai daerah tujuan kujungan wisata sepanjang tahun yang bertumpu pada 

potensi alam-buduya-pertanian industri. 

2. Misi 

Menjadikan wilayah Kabupaten Karanganyar (lereng barat Gunung 

Lawu) sebagai daerah berpanorama indah sepanjang tahun, daerah pelestarian 

sumber daya alam, daerah pelestarian khasanah budaya bangsa, daerah 

pengembangan agro wisata, daerah pengembangan seni budaya, dan daerah 

pengembangan industri dan kerajinan. 

3. Tujuan 

Meningkatkan arus kunjungan wisatawan memperpanjang waktu 

tinggal , meningkatkan pendapatan masyarakat dan PAD. 

3. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Karanganyar

Kepala    : Drs.Sutarno, BE, M.Pd 

Kelompok Jabatan Fungsional    : - 

Sekretariat     : Siti Iswari H,SE,MM 

Sub. Bagian Perencanaan     : Ir. Sukarno, MT 

Sub. Bagian Keuangan    : Siti Nurgiyati, SE 

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian  : Yartini, SH 

Bidang Objek dan Sarana Wisata   : Dra. Uning Sri Wahyuni 

Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata  : Drs. Iskam,MM 

Seksi Atrekhum    : Lili Setijawati P,S.Sn 
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Seksi Sarana Wisata    : Trusmi Toto Mukarto 

Bidang Pemasaran Wisata    ; Dra. Yuli Astuti, MM 

Seksi Promosi Wisata    : Suripto, SE 

Seksi Pelayanan dan Informasi Wisata  : Djarwadi, SE 

Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat  : Wiji Sunarto, S.Sos 

Bidang Kebudayaan    : Drs. Nugroho H.W, Msi 

Seksi Kesenian Bahasa dan Perfilman  : Sarno, S.Kar 

Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah  : Ismu Suprihatin,B.A  

UPT 

 

B. Kegiatan Selama Magang  

1.  Minggu Pertama

Setiap hari kantor buka pukul 07.30 WIB dan tutup pukul 13.30 WIB. 

Pukul 07.30 WIB Dinas Pariwisata Karanganyar melakukan Upacara Luar 

Biasa di halaman kantor. Upacara dipimpin oleh kepala Dinas atau yang 

mewakilinya. Berdoa menjadi inti upacara tersebut, dan mahasiswa yang 

melaksanakan magang secara bergantian setiap hari membaca doa untuk 

mengawali kegiatan. 

Magang dimulai tanggal 16 Maret sampai tanggal 16 April 2009. 

Minggu pertama masuk praktikan langsung ditempatkan di masing-masing 

bidang yang ada di Dinas tersebut. Ada bidang kebudayaan, objek, pemasaran, 

dan lain-lain. Para staf kantor menyuruh praktikan untuk mengartikan 

beberapa kalimat dengan menggunakan bahasa China.  
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Pada hari sabtu, karena ada acara penyambutan tamu yang 

dilaksanakan di Candi Ceto maka praktikan diajak ikut serta dalam acara 

tersebut. Praktikan ikut membantu membawakan makanan yang akan 

disajikan untuk tamu. 

2.   Minggu Kedua

Seperti biasa kegiatan dimulai dengan upacara terlabih dahulu, untuk 

hari senin upacara yang dilakukan adalah Upacara Bendera jadi memerlukan 

waktu lebih lama dari Upacara Luar Biasa. Untuk Upacara Bendera petugas 

yang bertugas adalah dari staf kantor.  

Kegiatan yang dilakukan dalam minggu kedua ini tidak jauh berbeda 

dengan minggu pertama, jika di bidang kebudayaan tidak ada tugas yang harus 

praktikan kerjakan maka praktikan akan membantu tugas staf Tata Usaha 

yaitu membantu mencatat surat-surat yang masuk dan keluar.  

3.   Minggu Ketiga

Tidak jauh berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya, pada minggu 

ketiga ini kegiatan yang paling awal dilakukan adalah upacara. Untuk Upacara 

Luar biasa yang dilaksanakan pada hari rabu, doa yang dibacakan berbahasa 

Jawa. 

Pada minggu ini ada upacara bersih desa yaitu upacara Mondosiyo 

yang dilaksanakan di Kelurahan Blumbang Kecamatan Tawangmangu. Dinas 

pariwisata mendapat undangan untuk ikut serta dalam upacara tersebut. 

Sehingga praktikan juga ikut menyaksikan. Praktikan juga menyempatkan 

untuk berkunjung ke Pertapaan Pringgodani. 
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4. Minggu Keempat

Minggu keempat ini adalah minggu terakhir praktikan magang di 

Dinas Pariwisata Karanganyar, kegiatan yang praktikan lakukan juga hampir 

sama seperti minggu-minggu yang lalu. Selain membantu mencatat surat 

masuk dan keluar praktikan juga membantu mengirimkan surat sesuai tujuan.  

 

C. Hasil yang Dicapai  

Dalam pelaksanaan magang praktikan mampu menyelesaikan tugas-

tugas yang telah diberikan oleh Dinas dengan baik. Jadwal pelaksanaan 

magang disesuaikan dengan jadwal kegiatan Dinas Pariwisata Karanganyar. 

Selama pelaksanaan magang praktikan tidak mengalami hambatan-hambatan 

sehingga pelaksanaan magang dapat berjalan dengan lancar.  

Bagi praktikan magang di Dinas Pariwisata Karanganyar sangat 

menyenangkan, karena praktikan mendapat pengalaman serta pengetahuan 

yang baru. Pengalaman tersebut adalah praktikan dapat menyaksikan secara 

langsung beberapa upacara adat yang dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar 

misalnya upacara penyambutan tamu yang dilaksanakan di Candi Sukuh dan 

Candi Cetho, upacara Mondosiyo yang dilaksanakan di Desa Blumbang. 

Sedangkan pengetahuan baru yang praktikan peroleh adalah pengetahuan 

tentang cara membukukan surat masuk dan surat keluar, praktikan juga 

mengetahui tempat-tempat wisata yang belum pernah praktikan kunjungi 

misalnya Pertapaan Pringgodani dan Pure Pamacekan. 
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D. Candi Sukuh 

1. Sejarah

Komplek Candi Sukuh merupakan candi belatar belakang agama Hindu, 

hal ini diketahui dari ditemukannya lingga dalam bentuk naturalis berukuran 

besar di komplek tersebut. Berdasarkan prasasti yang terdapat pada bangunan 

arca, relief yang berkisar antara 1359 Saka (1437 Masehi) – 1378 Saka (1456 

Masehi) ini diperkirakan candi didirikan pada abad XV Masehi. Meskipun 

belatar belakang agama Hindu namun terlihat bahwa bentuk bangunannya 

cenderung kembali pada masa prasejarah, terutama punden berundak. 

Berdasarkan reliefnya, candi ini menceritakan tentang Garudaya dan 

Sudhamala diperkirakan candi tersebut berhubungan dengan upacara 

pelepasan atau ruwatan. Upacara ruwatan berhubungan dengan kepercayaan 

arwah leluhur yang tampak pada susunan bangunan dalam bentuk teras 

berundak pada masa prasejarah. 

2.  Riwayat Penelitian

Candi Sukuh didirikan oleh bangsawan Kerajaan Hindu Majapahit pada 

abad ke 15 sekitar 1.437 Masehi. Ditemukan kembali dalam keadaan runtuh 

tahun 1815 oleh Residen Surakarta, Johnson. Tahun 1842 Van der Vlis 

mengadakan penelitian terhadap Candi Sukuh, kemudian tahun 1864-1867 

Hoepermans menulis tentang Sukuh. Pada tahun 1910 inventarisasi dan 

beberapa literature yang memuat tentang Sukuh dilakukan oleh Knebel . Baru 

tahun 1917 dilakukan penanganan oleh pemerintah Republik Indinesia, 

melalui Dinas Purbakala. Pemugaran dilakukan pada tahun 1928 oleh Suaka 
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Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah. Penelitian arkeologis yang 

dilakukan oleh para ahli Indonesia seperti Ph. Soebroto, Riboet 

Darmosoetopo, S. Padmopuspito. Penelitian secara geologis oleh BSKB 

Borobudur. 

3. Deskripsi

Lokasi Candi Sukuh terletak di lereng kaki Gunung Lawu pada 

ketinggian kurang lebih 1.186 meter di atas permukaan laut pada koordinat 

07o37, 38’ 85’’ Lintang Selatan dan 111o07,. 52’65’’ Bujur Barat. Candi ini 

terletak di Dukuh Berjo, Desa Sukuh, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten 

Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah. Candi ini berjarak kurang lebih 20 

kilometer dari kota Karanganyar dan 36 kilometer dari Surakarta. 

Luas area Candi Sukuh 5.500 meter persegi dengan tata letak bangunan 

memusat ke belakanag dan memiliki tiga halaman teras. 

1. Teras pertama candi 

Pada teras pertama terdapat gapura utama. Pada gapura ini ada 

sebuah sangkala dalam bahasa Jawa, yang berbunyi “gapura buta abara 

wong”. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah gapura sang raksasa 

memangsa manusia. Kata-kata ini memiliki makna 9, 5, 3, dan 1. Jika 

dibalik maka didapatkan tahun 1359 Saka atau tahun 1437 Masehi. 

 

2. Teras kedua candi 

Gapura pada teras kedua sudah rusak. Di kanan dan kiri gapura 

yang biasanya terdapat patung penjaga pintu atau dwarapala, didapati pula 
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gapura sudah tidak beratap dan pada teras ini tidak dijumpai banyak 

patung-patung. Namun pada gapura ini terdapat sebuah candrasangkala 

pula dalam bahasa Jawa yang berbunyi “gajah wiku anahut buntut”. 

Artinya dalam bahasa Indonesia adalah gajah pendeta menggigit ekor. 

Kata-kata ini memiliki makna 8, 7, 3, dan 1. Jika dibalik maka didapatkan 

tahun 1378 Saka atau tahun 1456 Masehi. Jadi jika bilangan ini benar, 

maka ada selisih hampir duapuluh tahun dengan gapura di teras pertama. 

3.  Teras ketiga candi 

Pada teras ketiga ini terdapat pelataran besar dengan candi induk 

dan beberapa relief di sebelah kiri serta patung-patung di sebelah kanan. 

Jika para pengunjung ingin mendatangi candi induk yang suci ini, maka 

batuan berundak yang relatif lebih tinggi daripada batu berundak 

sebelumnya harus dilalui. Selain itu lorongnya juga sempit. Konon 

arsitektur ini sengaja dibuat demikian. Sebab candi induk yang mirip 

dengan bentuk vagina ini, menurut beberapa pakar memang dibuat untuk 

mengetes keperawanan para gadis. Menurut cerita, jika seorang gadis yang 

masih perawan mendakinya, maka selaput daranya akan robek dan 

berdarah. Namun apabila ia tidak perawan lagi, maka ketika melangkahi 

batu undak ini, kain yang dipakainya akan robek dan terlepas. 

Tepat di atas candi utama di bagian tengah terdapat sebuah bujur 

sangkar yang dijadikan tempat menaruh sesajian. Di sini terdapat bekas-

bekas kemenyan, dupa dan hio yang dibakar, sehingga terlihat masih 

sering dipergunakan untuk bersembahyang. 
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Kemudian pada bagian kiri candi induk terdapat serangkaian relief-

relief yang merupakan mitologi utama Candi Sukuh dan telah 

diidentifikasi sebagai relief cerita Kidung Sudamala. Urutan reliefnya 

adalah sebagai berikut. 

1.  Relief pertama 

Di bagian kiri dilukiskan sang Sahadewa atau Sadewa, saudara 

kembar Nakula dan merupakan yang termuda dari para Pandawa Lima. 

Kedua-duanya adalah putra Prabu Pandu dari Dewi Madrim, istrinya 

yang kedua. Madrim meninggal dunia ketika Nakula dan Sadewa 

masih kecil dan keduanya diasuh oleh Dewi Kunti, istri utama Pandu. 

Dewi Kunti lalu mengasuh mereka bersama ketiga anaknya dari 

Pandu: Yudhistira, Bima dan Arjuna. Relief ini menggambarkan 

Sadewa yang sedang berjongkok dan diikuti oleh seorang punakawan 

atau pengiring. Berhadapan dengan Sadewa terlihatlah seorang tokoh 

wanita yaitu Dewi Durga yang juga disertai seorang punakawan. 

2.  Relief kedua 

Pada relief kedua ini dipahat gambar Dewi Durga yang telah 

berubah menjadi seorang raksasi (raksasa wanita) yang berwajah 

mengerikan. Dua orang raksasa mengerikan; Kalantaka dan Kalañjaya 

menyertai Batari Durga yang sedang murka dan mengancam akan 

membunuh Sadewa. Kalantaka dan Kalanjaya adalah jelmaan bidadara 

yang dikutuk karena tidak menghormati Dewa sehingga harus terlahir 

sebagai raksasa berwajah buruk. Sadewa terikat pada sebuah pohon 
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dan diancam dibunuh dengan pedang karena tidak mau membebaskan 

Durga. Di belakangnya terlihat antara lain ada Semar. Terlihat wujud 

hantu yang melayang-layang dan di atas pohon sebelah kanan ada dua 

ekor burung hantu. Lukisan mengerikan ini kelihatannya merupakan 

lukisan di hutan Setra Gandamayu (Gandamayit) tempat pembuangan 

para dewa yang diusir dari sorga karena pelanggaran. 

3.  Relief ketiga 

Pada bagian ini digambarkan bagaimana Sadewa bersama 

punakawannya, Semar berhadapan dengan pertapa buta bernama 

Tambrapetra dan putrinya Ni Padapa di pertapaan Prangalas. Sadewa 

akan menyembuhkannya dari kebutaannya. 

4.  Relief keempat 

Adegan di sebuah taman indah di mana sang Sadewa sedang 

bercengkerama dengan Tambrapetra dan putrinya Ni Padapa serta 

seorang punakawan di pertapaan Prangalas. Tambrapetra berterima 

kasih dan memberikan putrinya kepada Sadewa untuk dinikahinya. 

 

5.  Relief kelima 

Lukisan ini merupakan adegan adu kekuatan antara Bima dan 

kedua raksasa Kalantaka dan Kalanjaya. Bima dengan kekuatannya 

yang luar biasa sedang mengangkat kedua raksasa tersebut untuk 

dibunuh dengan kuku pañcanakanya. Lalu pada bagian kanan terdapat 

dua buah patung Garuda yang merupakan bagian dari cerita pencarian 
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tirta amerta (air kehidupan) yang terdapat dalam kitab Adiparwa, kitab 

pertama Mahabharata. Pada bagian ekor sang Garuda terdapat sebuah 

prasasti. 

Kemudian sebagai bagian dari kisah pencarian amerta tersebut di 

bagian ini terdapat pula tiga patung kura-kura yang melambangkan 

bumi dan penjelmaan Dewa Wisnu. Bentuk kura-kura ini menyerupai 

meja dan ada kemungkinan memang didesain sebagai tempat menaruh 

sesajian. Sebuah piramida yang puncaknya terpotong melambangkan 

Gunung Mandaragiri yang diambil puncaknya untuk mengaduk-aduk 

lautan mencari tirta amerta. 

6.  Beberapa bangunan dan patung lainnya 

Selain candi utama dan patung-patung kura-kura, garuda serta 

relief-relief, masih ditemukan pula beberapa patung hewan berbentuk 

celeng (babi hutan) dan gajah berpelana. Pada zaman dahulu para 

ksatria dan kaum bangsawan berwahana gajah. 

Lalu ada pula bangunan berelief tapal kuda dengan dua sosok 

manusia di dalamnya, di sebelah kira dan kanan yang berhadapan satu 

sama lain. Ada yang berpendapat bahwa relief ini melambangkan 

rahim seorang wanita dan sosok sebelah kiri melambangkan kejahatan 

dan sosok sebelah kanan melambangkan kebajikan. Namun hal ini 

belum begitu jelas 

Kemudian ada sebuah bangunan kecil di depan candi utama yang 

disebut candi pewara. Di bagian tengahnya, bangunan ini berlubang 
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dan terdapat patung kecil tanpa kepala. Patung ini oleh beberapa 

kalangan masih dikeramatkan sebab seringkali diberi sesajian. 

 

E. Sarana Prasarana Candi Sukuh 

Candi Sukuh sebagai daya tarik wisata selayaknya memberi kemudahan 

serta pelayanan yang terbaik bagi wisatawan dengan cara memenuhi kebutuhan 

sarana dan prasarananya. Adapun sarana dan prasarana yang disediakan oleh 

wisata Candi Sukuh antara lain : 

a. Jalan menuju Lokasi 

Jalan menuju lokasi objek wisata Candi Sukuh cukup mudah untuk 

dijangkau  berbagai jenis kendaraan, hal ini dikarenakan jalan utama menuju 

candi sudah diaspal dan terhindar dari longsor. 

b. Pintu Gerbang 

Pintu gerbang ini merupakan tempat keluar masuk utama kawasan 

wisata. Pintu ini berfungsi sebagai tempat retribusi bagi para pengunjung. 

Tarif retribusi yang dikenakan sebesar Rp 1.000,00 untuk tiap kendaraan. 

Sedangkan masuk ke area Candi Sukuh sebesar Rp 2.500,00 untuk tiap orang 

khusus wisatawan domestic. Sedangkan utuk wisatawan mancanegara 

dikenakan tarif Rp 10.000,00 untuk tiap orang. 

c. Tempat Parkir 

 Tempat parkir yang disediakan oleh wisata Candi Sukuh terletak di 

samping komplek candi. Tempat parkir telah dibangun sacara baik karena 

telah disediakan tersendiri dan ada yang menjaga tempat tersebut. 
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d. Transportasi 

 Sarana transportasi untuk menuju ke wisata Candi Sukuh mudah 

dijangkau, bila dari arah Solo tinggal naik bus dari teminal bus Tirtonadi. Dari 

sini naik bus besar jurusan Solo-Tawangmangu dengan membayar Rp 

8.000,00 kemudian turun di terminal Karangpandan dan naik bus kecil jurusan 

Ngargoyoso dengan tarif Rp 3.000,00. Dari Ngargoyoso kemudian naik 

angkutan pedesaan atau juga ojek sampai tempat tujuan. Perjalanan sekitar 1,5 

jam. 

 

F. Ketertarikan Wisatawan China Terhadap Candi Sukuh 

Dari sejumlah tempat wisata yang ada di Karanganayar, Candi Sukuh 

adalah salah satu tempat wisata andalannya. Candi Sukuh yang dikenal sebagai 

candi yang erotis ini menarik untuk dikunjungi. Setiap bulan antara 200-250 

wisatawan mancanegara datang ke candi, salah satunya wisatawan dari China. 

Data pengunjung Candi Sukuh tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. 

 

Tabel 3.1 : Data Pengunjung Candi Sukuh Tahun 2008 

Januari Pebruari Maret April Mei Juni 

1028 997 1105 1394 1616 1647 

Juli Agustus September Oktober November Desember

2394 2725 924 3752 1125 1636 
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Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2008     

Sebelum berkunjung wisatawan China yang datang ke candi tersebut 

menurut penjaga loket bernama Sarjono, 50 tahun ini sudah mendapat buku 

panduan dari Biro Perjalanan atau pemandu wisata mereka, sehingga mereka 

berkunjung ke Candi Sukuh sudah memiliki bekal informasi. Wisatawan China 

tertarik dengan sejarah candi, keadaan alamnya, kemudian bentuk serta relief 

candi itu sendiri. Sejarah Candi Sukuh yang menarik bagi wisatawan China adalah 

adanya keterkaitan candi tersebut dengan China. Ternyata Candi Sukuh yang 

didirikan pada abad XV Masehi ini sering digunakan Raja Majapahit untuk 

bertapa. Raja yang bernama Brawijaya ini memiliki istri bernama Putri Campa 

yang merupakan keturunan China. Selain sejarahnya, keadaan alam candi tersebut 

juga sangat menarik untuk dinikmati karena candi yang berlatar belakang hutan 

pinus ini memiliki udara yang sejuk dan dalam musim hujan kabut tebal selalu 

menyelimuti kawasan candi yang alamnya indah itu. Candi Sukuh dapat dilihat 

pada gambar 3.1 berikut. 
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Gambar 3.1 : Candi Sukuh Dilihat dari Depan 

http//3.bp.blogspot.com 

Wisatawan China juga tertarik dengan bentuk candi serta batu-batuan di 

candi yang berwarna agak kemerahan, sebab batu-batu yang dipakai adalah jenis 

andesit. Kemudian relief-relief candi yang unik yang berbeda dengan relief-relief 

candi yang lainnya membuat wisatawan tertarik untuk mengabadikannya. Relief 

candi tersebut menggambarkan perjalanan hidup manusia, kemudian candi induk 

yang berbentuk piramida terpancung ini melambangkan tempat yang dituju 

manusia setelah mereka meninggal.  

Wisatawan China yang berkunjung biasanya membawa pemandu wisata 

sendiri atau juga memanfaatkan jasa pemandu wisata yang telah tersedia. Gambar 

wisatawan China yang berkunjung ke Candi Sukuh dapat dilihat pada gambar 3.2 

berikut. 
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Gambar 3.2 : Wisatawan China yang Berkunjung ke Candi Sukuh 

 http : //3.bp.blogspot.com 

 

G. Manfaat Kunjungan Wisatawan 

China Terhadap Wisata Kabupaten Karanganyar 

Sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu 

sumber pendapatan daerah yang sangat penting, sehingga dari waktu ke waktu 

harus diupayakan pengembanganya agar dapat memberikan kepuasan bagi 

wisatawan yang berkunjung. Karena pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh 

tingkat kunjungan wisatawan. Semakin tinggi tingkat kunjungannya maka 

semakin banyak pula pendapatan daerah yang diterima. Sehingga kunjungan 

wisatawan dari China juga sangat bermanfaat bagi pemerintah Karanganyar, 
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karena dengan adanya kunjungan wisatawan China ini maka pendapatan daerah 

dapat meningkat.  

Manfaat bagi lingkungan sekitar kawasan objek juga sangat positif, yaitu 

dapat membantu dalam memelihara lingkungan yang rapi, bersih, tenang, jauh 

dari polusi. Manfaat sosial budaya bagi Kabupaten Karanganyar adalah 

Kabupaten Karanganyar dapat memperkenalkan budaya dan adat istiadatnya 

kepada wisatawan China. 

 

H. Upaya Mengembangkan Candi Sukuh 

Mengingat Candi Sukuh merupakan salah satu andalan wisata di 

Kabupaten Karanganyar maka berbagai upaya telah dilakukan untuk 

mengembangkan kepariwisataan di Candi Sukuh, antara lain dengan 

meningkatkan sarana dan prasarana, fasilitas pariwisata, kemudian melakukan 

promosi wisata. Bentuk kepedulian pemerintah dalam pengembangan Candi 

Sukuh di Kabupaten Karanganyar antara lain : 

1.  Mengadakan upacara-upacara adat di Candi Sukuh, misalnya upacara Grebeg 

lawu setahun sekali untuk menarik minat wisatawan dan melestarikan budaya 

bangsa. 

2. Memperbaiki jalan utama menuju Candi Sukuh sehingga mudah untuk dilalui 

dan terhindar dari longsor. 

3. Menciptakan fasilitas-fasilitas wisata, di antaranya adanya fasilitas pelayanan 

informasi pariwisata, fasilitas wisata konvensi, fasilitas wisata keagamaan, 

fasilitas wisata belanja, fasilitas wisata olahraga dan lain sebagainya. 
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4. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan maka pemerintah Kabupaten 

Karanganyar membantu mempromosikan Candi Sukuh dengan cara 

menjadikan Candi Sukuh sebagai salah satu wisata andalan di Kabupaten 

Karanganyar. Promosi tersebut melalui iklan, selebaran, siaran radio maupun 

tayangan televisi yang menarik, selain itu dimudahkannya pengurusan 

perizinan, kelonggaran fiskal serta jaminan keamanan dan pengelolaan Candi 

Sukuh dengan baik dan profesional agar dapat memberikan kepuasan bagi 

wisatawan yang berkunjung. 

5. Mengadakan pemugaran di area Candi Sukuh yaitu dengan merapikan letak 

candi-candinya. 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat diambil beberapa simpulan sebagai 

berikut : 

1. Candi Sukuh merupakan candi yang didirikan pada abad XV oleh Raden 

Brawijaya V. Candi ini berhubungan dengan upacara pelepasan atau ruwatan.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



33

2. Keunikan Candi Sukuh, relief-relief candi yang menceritakan perjalanan hidup 

manusia, serta keindahan alam di sekitar candi merupakan daya tarik Candi 

Sukuh terhadap wisatawan China.  

3. Semakin tinggi tingkat kunjungan wisatawan China ke Candi Sukuh maka 

semakin tinggi pula tingkat pendapatan daerah yang diperoleh. 

B. Saran 
 

Berdasarkan simpulan  maka  dapat disampaikan saran sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan China terhadap Candi Sukuh maka 

pemerintah harus meningkatkan promosi wisata, misalnya dengan 

menyediakan brosur berbahasa China, pemandu wisata khusus wisatawan 

China. 

2. Untuk memenuhi harapan wisatawan China terhadap Candi Sukuh maka perlu 

disediakan cindera mata khas Candi Sukuh. 

 

34 
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