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ABSTRAK 
 

Andis Andriawan : Peran Tokoh Kampung Adat Dalam Upaya Meningkatkan           

Ekonomi Masyarakat (Studi Deskriptif Terhadap 

Kampung Adat Desa Cireundeu Kota Cimahi) 

Kampung adat Cireundeu merupakan sebuah perkampungan yang terkenal 

dengan keunikan warga adatnya yang tidak mengkonsumsi nasi sebagai bahan pokok 

mereka dan untuk kebutuhan pangan sehari – hari mereka memakan rasi yang terbuat 

dari singkong. Seiring dengan adanya hal tersebut desa Cireundeu mulai dikenal luas 

oleh berbagai kalangan mulai dari masyarakat, pejabat, hingga golongan akademisi 

yang sering melakukan penelitian sehingga banyak pengunjung yang berdatangan.  

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran tokoh 

atau warga adat yang turut membantu perekonomian warganya seiring banyaknya 

pengunjung yang datang ke desa Cireundeu yang pada umumnya dalam rangka 

kunjungan wisata serta penelitian.  

Metode yang digunakkan dalam langkah – langkah penelitian ini ialah dengan 

menggunakan metode kualitatif dan dalam penelitian ini terdapat dua sumber data 

yang menjadi acuan dalam penelitian ini yang pertama yaitu merupakan sumber data 

primer dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap tempat objek yang 

diteliti serta melakukan wawancara kepada beberapa tokoh disana. Kedua merupakan 

data sekunder yang berisi beberapa keterangan serta penjelasan berdasarkan dari buku 

– buku yang didapat sebagai sumber literature dari permasalahan yang dibahas.  

Pada dasarnya tokoh adat sangat peduli terhadap kesejahteraan warganya yang 

ditunjukan dengan mendirikan usaha olahan makanan berbahan dasar singkong 

dengan mempekerjakan warga sekitar sebagai pembuatan berbagai macam cemilan 

tersebut sehingga pendapatan warganya bisa meningkat. Selain itu, saat ini tokoh adat 

mulai menjalin kerjasama dengan berbagai pihak salah satunya dengan layanan 

penyedia jasa pariwisata untuk pengunjung yang ingin datang ke Cireundeu dengan 

jumlah yang banyak. Berbagai hal dilakukan tokoh adat dalam upaya membantu 

perekonomian serta untuk menjaga kearifan lokal budayanya agar tidak hilang pada 

masa yang akan datang.   

Kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat menunjukan bahwa selain untuk 

menjaga budaya sekitar agar tetap terjaga, tokoh adat juga membantu perekonomian 

desa agar bisa lebih baik lagi. Hal tersebut terbukti dengan berbagai usaha yang sudah 

dilakukan seperti dalam olahan makanan yang sering dibeli pengunjung saat datang ke 

desa Cireundeu. 
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