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Candi prambanan yang merupakan salah satu obyek wisata daerah istimewa yogyakarta / mengalami
berbagai kerusakan fasilitasnya // diantara nya terlihat kerusakan pada batu-batu candi prambanan //
Kerusakan akibat gempa bumi pada 27 mei yang lalu / secara keseluruhan di teliti dan di kaji secara ilmiah oleh
BP 3 atau balai pelestarian pengalian purbakala yogyakarta yang terletak di daerah bogem, kalasan sleman
yogyakarta //
Beberapa ahli tekhnik struktur bangunan dan purbakala diterjunkan ke lapangan melakukan berbagai
penelitian terhadap batu candi / pengukuran kerusakan dan pengambilan foto untuk dokumentasi // Agus
waluyo selaku kepala balai pelestarian pengalian purbakala yogyakarta menjelaskan tentang batu-batu yang
jatuh serta tanda khusus yang dicatat perbiakan batu candi kembali //
Agus Waluyo (Kepala Balai Pelestarian purbakla yogyakarta )
=============Stetment================
“batu-batu yang jatuh…………..memberi tanda khusus untuk dicatat”
Dari hasil kajian ilmiah BP 3 / sebelum candi prambanan masuk dalam tahap recovery atau perbaikan
bangunan candi kembali // Menurut agus waluyo selaku kepala balai pelestarian pengalian purbakala
yogyakarta mengatakan anggaran untuk perbaikan candi belum diketahui besarnya hanya saja ada bantuan
anggaran dari UNIECO //
Agus Waluyo (Kepala Balai Pelestarian purbakla yogyakarta )
=============Stetment================
“Biaya yang dibutuhkan…………pihak lain belum bisa dipastikan”
Sementara itu bencana gempa bumi yang merusakan bangunan candi serta fasilitasnya / menyebabkan
menurun nya jumlah wisatawan manca negara ke obyek wisata candi prambanan / secara tidak langsung
mengurangi omset pendapatan pemerintah // hal tersebut juga dirasakan salah satu pengusaha restoran yang
berada di kawasan candi pramabanan // Dwi murdianto Selaku General manager prambanan resto mengatakan
tentang menurun nya jumlah pengunjung obyek wista candi prambanan //
Dwi murdianto,S.Sos. ( General manager prambanan resto)
=========stetment===========
“ini pengunjung……………..terkena gempa bumi”
Menurut Dwi murdianto selaku general manager prambanan resto / mendukung program recovery candi
prambanan yang dilakukan pemerintah agar perekonomian rakya pulih // harapan nyn candi prambanan seperti
semula tetep menjadi objek wisata yang menarik //
Dwi murdianto,S.Sos. ( General manager prambanan resto)
=========stetment===========
“harapanya………tamu tidak ada”
Walaupun pengunjung sepi / terlihat para karyawan prambanan resto tetap melaukan aktivitas nya /
seperti memasak /membersihkan lingkungan / merawat dan menyirami tanaman // setiap hari selalu siap
melayani pengunjung baik lokal maupun mancanegara //
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