
 

 

ABSTRAK 

 

Muhamad Rajib Al Parisi : Peran Komunitas Tjimahi Heritage dalam Melestarikan Warisan 

Budaya (Studi Deskriptif Komunitas Sejarah di Kota Cimahi). 

Kota Cimahi merupakan sebuah kota kecil yang sarat dengan sejarah, baik sejarah 

mengenai penyebaran agama Islam hingga kolonialisme. Maka sampai saat ini banyak bangunan 

dan situs yang menjadi bukti dari peradaban masa lalu. Namun, keberadaannya sangat 

dikhawatirkan mengingat beberapa bangunan dan situs tersebut terbengkalai. Adanya Komunitas 

Tjimahi Heritage menjadi wadah bagi masyarakat untuk melestarikan warisan budaya tersebut 

menjadi sebuah aset dan potensi daerah.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan berbagai hal mengenai pemberdayaan 

dan pelestarian warisan budaya diantaranya : (1) Upaya Komunitas Tjimahi Heritage dalam 

memberdayakan masyarakat melalui pelestarian warisan budaya, (2) Program Komunitas 

Tjimahi Heritage dalam memberdayakan masyarakat melalui pelestarian warisan budaya, dan (3) 

Hasil yang didapatkan Komunitas Tjimahi Heritage dalam memberdayakan masyarakat melalui 

pelestarian warisan budaya. maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

mengenai peran Komunitas Tjimahi Heritage, upaya, program, dan hasil yang didapatkan 

melalui pelestarian warisan budaya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis untuk 

membedah penelitian ini. Penulis menggunakan teori yang sesuai dengan penelitian yaitu teori 

peran yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan teori budaya yang digagas oleh 

Koentjaraningrat. Dalam penelitian ini pun penulis memberikan konsep komunitas dan 

pelestarian warisan budaya. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk melengkapi 

data penelitian, penulis menggunakan subyek primer yaitu ketua Komunitas Tjimahi Heritage. 

Dari hasil penelitian dapat ditemukan bahwa : (1) Upaya Komunitas Tjimahi Heritage 

dalam melestarikan warisan budaya yaitu dengan mengedukasi masyarakat pentingnya 

menerapkan nilai-nilai sejarah dalam kehidupan, (2) Program Komunitas Tjimahi Heritage yaitu 

sharing informasi mengenai sejarah dan pelestarian warisan budaya, jelajah, ngampar samak, 

dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian warisan budaya, dam (3) hasil yang didapatkan 

ialah masyarakat mulai memahami sejarah dan pelestarian warisan budaya, terjalin kerja sama 

dengan pemerintah untuk melestarikan warisan budaya dan terbentuknya wisata sejarah militer. 
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