
! " !

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang menurut Pusat Survey dan 

Pemetaan ABRI/Passutra pada tahun 1987 serta Departemen Dalam Negeri 

Republik Indonesia pada tahun 2004 memiliki sekitar 17.504 pulau dan 

sekaligus menjadi Negara kepulauan terbesar di dunia. Menurut Badan Pusat 

Statistik pada tahun 2015, Indonesia memiliki sekitar 25.546.170 penduduk dari 

berbagai Provinsi. Selain itu, Indonesia memiliki berbagai ragam tradisi, budaya 

dan juga kuliner khas yang berbeda di setiap daerahnya, salah satunya adalah 

Provinsi Jawa Barat. 

 

Menurut Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

www.jabarprov.go.id, secara geografis, Jawa Barat terletak diantara 5º50`- 

7º50` Lintang Selatan dan 104º 48`- 108º 48` Bujur Timur dengan luas 

wilayahnya sekitar 3.710.061,32 hektar dan menurut Badan Pusat Statistik 

pada tahun 2015, Jawa Barat memiliki sekitar 467.960 penduduk dari berbagai 

usia gan jenis kelamin. Jawa Barat memiliki daerah wisata terkenal seperti 

Gunung Tangkuban Perahu, Wisata Kawah Putih, Pantai Pelabuhan Ratu, 

Green Canyon dan masih banyak lagi. Ibu kota dari Provinsi Jawa Barat adalah 

kota Bandung dan hingga saat ini Jawa Barat memiliki sekitar 350 objek wisata 

baik wisata alam, budaya, kuliner dan lain sebagainya. Jawa Barat juga 

memiliki beberapa kampung adat seperti Kampung Naga di Kabupaten 

Tasikmalaya, Kampung Adat Kuta di Kabupaten Ciamis, Kampung Adat Urug di 

Kabupaten Bogor, Kampung Adat Mahmud di Kabupaten Bandung, Kampung 

Adat Pulo dan Kampung Dukuh di Kabupaten Garut, Kampung Ciptagelar dan 

Kampung Adat Sirna di Kabupaten Sukabumi, serta Kampung Adat Cireundeu 

di Cimahi. 

 

Kampung adat Cireundeu berada di lembah Gunung Kunci, gunung 

Cimenteng dan gunung Gajahlungu Cimahi Selatan, Jawa Barat. Masyarakat 
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kampung adat Cireundeu masih memegang teguh adat istiadat dan 

kepercayaan dari leluhurnya yaitu kepercayaan sunda wiwitan. Sunda wiwitan 

merupakan kepercayaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur yang di 

anut oleh masyarakat tradisional sunda. Saat ini jumlah penduduk di kampung 

tersebut berjumlah kurang lebih 800 jiwa dan makanan pokok masyarakat 

tersebut adalah singkong dan juga ketela yang diolah menjadi makanan pokok. 

Mayoritas penduduk kampung adat tersebut berprofesi sebagai petani dan 

peternak. Kampung Adat Cireundeu memiliki potensi wisata seperti wisata 

budaya, wisata alam dan juga wisata kuliner. Namun kampung tersebut belum 

dikenal secara luas terutama bagi wisatawan yang berada di luar Jawa Barat.  

 

Yoeti (1985:164) berpendapat bahwa suatu objek pariwisata harus 

memenuhi tiga kriteria agar obyek tersebut di minati pengunjung, yaitu: 

 

1. Something to see. adalah objek,.wisata tersebut harus.mempunyai 

sesuatu yang bisa.di lihat atau dijadikan tontonan.oleh pengunjung 

wisata. Dengan kata lain.objek tersebut.harus mempunyai daya tarik 

khusus.yang mampu untuk menarik.wisatawan untuk berkunjung. 

 

2. Something to do adalah.agar wisatawan yang melakukan.pariwisata 

di sana bisa.melakukan sesuatu yang berguna.untuk memberikan 

perasaan.senang, bahagia, dan santai, berupa.peneyediaan fasilitas 

rekreasi baik.itu arena bermain ataupun.tempat makan, terutama 

makanan.khas dari tempat.tersebut sehingga mampu.membuat 

wisatawan.lebih betah untuk.tinggal disana.  

 

3. Something to buy adalah.fasilitas untuk wisatawan berbelanja.yang 

pada umumnya adalah.ciri khas atau icon dari.daerah tersebut, 

sehingga bisa dijadikan.sebagai oleh-oleh. 

 

Berdasarkan kriteria objek pariwisata diatas, Kampung Adat Cireundeu 

sudah memenuhi ketiga kriterianya, seperti:  
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1. Something to see, wisatawan dapat melihat keindahan alam dan juga 

dapat menyaksikan acara adat yang ada setiap satu sura secara 

langsung dari pagi hingga malam.  

 

2. Something to do, wisatawan dapat mendaki gunung yang dipandu 

oleh masyarakat Kampung Adat Cireundeu sendiri dan juga dapat 

homestay di rumah penduduk kampung adat tersebut.  

 

3. Something to buy, wisatawan dapat membeli berbagai macam jenis 

kuliner dari olahan singkong dan juga ketela yang menjadi makanan 

khas dari kampung tersebut.  

 

Kurangnya informasi mengenai Kampung Adat Cireundeu membuat 

kampung tersebut jarang kedatangan wisatawan terutama dari luar Jawa Barat. 

Diharapkan dengan adanya perancangan ini, Kampung Adat Cireundeu dapat 

di kenal luas terutama bagi wisatawan yang berada di luar Jawa Barat. 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia bukan hanya 

memiliki berbagai destinasi wisata yang menjanjikan, namun juga menyimpan 

berbagai jenis potensi wisata di setiap daerahnya. salah satu potensi wisata 

tersebut berada di Provinsi Jawa Barat yaitu Kampung Adat Cireundeu yang 

memiliki jenis potensi wisata alam, budaya dan juga kuliner. Namun kampung 

adat tersebut kurang dikenal luas terutama bagi wisatawan yang berada di luar 

Jawa Barat karena kurangnya informasi mengenai kampung adat tersebut.  

 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 

Penelitian ini dibatasi pada lingkup wilayah Kampung Adat Cireundeu, 

dan dibatasi pada faktor potensi wisata alam, budaya dan juga kulinernya. 
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1.4 Perumusan Masalah 

 

Bagaimana memperkenalkan Kampung Adat Cireundeu sebagai destinasi 

wisata alam, wisata budaya dan juga wisata kuliner berpotensi di Jawa Barat? 

 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperkenalkan Kampung Adat 

Cireundeu sebagai destinasi wisata alam, wisata budaya dan juga wisata 

kuliner berpotensi di Jawa Barat. 

 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

1.6.1 Bagi Masyarakat Lokal 

 

Diharapkan dengan penelitian ini, semakin banyak wisatawan 

yang berkunjung ke Kampung Adat Cireundeu agar masyarakat lokal 

dapat meningkatkan pendapatan mereka khusunya bagi mereka yang 

menjual kerajinan dan kuliner tradisional yang menjadi ciri khas dari 

kampung adat tersebut. 

 

1.6.2 Bagi Wisatawan 

 

Manfaat bagi wisatawan sendiri yaitu dapat mengetahui lokasi 

Kampung Adat Cireundeu dan dengan mudah dapat mengetahui 

informasi tentang apa saja potensi wisata yang terdapat kampung adat 

tersebut. 

 

1.6.3 Bagi Pemerintahan 

 

 Bagi pemerintahan sendiri, diharapan dengan adanya penelitian  

ini dapat bermanfaat sebagai sarana untuk memperkenalkan dan 

2



! " !

mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia 

khususnya kawasan di Jawa Barat. 

 

1.6.4 Bagi Program Studi 

 

Dengan adanya penelitian ini bagi program studi Desain 

Komunikasi Visuai, diharapkan dapat menjadi refrensi bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik akan topik penelitian ini. 

 

 

1.7 Metode Penelitian 

 

1.7.1 Studi Literatur 

 

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai 

informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat melalui 

buku dan beberapa website di media internet. 

 

1.7.2 Observasi 

 

Penelitian dilakukan dengan cara mendatangi kampung adat 

Cireundeu secara langsung dan melakukan pengamatan aktivitas 

warga desa sehari-hari dan kebiasaan gaya hidup mereka serta 

menggali lebih dalam apa saja potensi wisata yang terdapat di 

kampung adat tersebut. 

 

1.7.3 Wawancara 

 

Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat dan juga 

beberapa masyarakat desa serta pihak terkait guna mengetahui 

informasi yang berkaitan dengan penelitian. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

 

1.8.1 Bab I Pendahuluan, Berisi: 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.3 Pembatasan Masalah 

1.4 Perumusan Masalah 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.7 Metode Penelitian 

1.8 Sistematika Penulisan 

 

1.8.2 Bab II Tinjauan Umum, berisi: 

2.1 Kerangka Berpikir 

2.2 Landasan Teori 

2.3 Kajian Pustaka 

2.4 Studi Komparasi 

 

1.8.3 Bab III Strategi Komunikasi, berisi: 

3.1 Analisis 

3.2 Sasaran Khalayak (Target Audience) 

3.3 Strategi komunikasi 

 

1.8.4 Bab IV Strategi Kreatif, berisi: 

1.1 Konsep Verbal 

1.2 Konsep Visual 

1.3 Visualisasi Desain 

 

1.8.5 Bab V Kesimpulan dan Saran 
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