
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Budaya merupakan nilai-nilai yang digunakan oleh sekelompok orang 

dalam berpikir dan bertindak. Sebagai suatu sistem dari hasil kajian yang 

berulang-ulang tentang suatu permasalahan yang dihadapi manusia. 

Sedangkan pengertian yang lebih luas mengenai kebudayaan sebagai suatu 

sistem keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang 

digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan serta 

pengalamannya, yang kemudian menjadi pedoman bagi tingkah lakunya 

(Heny, 2012:17-19).  

Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam dan membuat 

Indonesia menjadi bangsa yang kaya raya. Sebagai negara kepulauan, 

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, terbentang dari Aceh sampai ke 

Papua. Ada 17.504 pulau yang tersebar di seluruh kedaulatan Republik 

Indonesia, yang terdiri atas 8.651 pulau yang bernama dan 8.853 pulau yang 

belum bernama (Situmorang, 2006). 

Kekayaan yang dimiliki Indonesia sejatinya menjadi potensi bagi 

masyarakat Indonesia untuk berdaya dan merdeka dalam segala hal, tak 



 

 

terkecuali pemanfaatan nilai-nilai budaya yang sangat penting keberadaannya 

karena memberikan manfaat bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik 

melalui pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.  

Kebudayaan yang terbentuk dari proses belajar mewariskan nilai-nilai 

budaya yang didalamnya terkandung nilai ekonomi, sosial, dan edukasi. Nilai-

nilai tersebut mengalir dari generasi ke generasi melahirkan warisan budaya 

(heritage). Sesuatu yang diwariskan dari generasi terdahulu ke generasi saat 

ini berpotensi memiliki manfaat untuk masyarakat apabila dilestarikan dan 

dikelola dengan baik dan benar.  

Dengan pengelolaan yang teratur, potensi warisan budaya atau heritage 

ini dapat memberikan manfaat banyak bagi kehidupan. Secara substansi 

keberadaan warisan budaya dipraktikkan oleh masyarakat dalam nilai-nilai 

kehidupan dan bisa menjadi potensi masyarakat untuk berdaya dengan 

pemanfaatan warisan budaya menjadi keuntungan bagi masyarakat. 

Memberi dampak positif kepada masyarakat dari yang tidak berdaya 

menjadi berdaya, dari yang tidak memiliki pekerjaan menjadi memiliki 

pekerjaan, apabila potensi atau aset warisan budaya ini dikelola dan 

dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Kerr (1983) terdapat tiga ciri-ciri warisan budaya (heritage) 

yaitu nilai sosial mempunyai makna bagi masyarakat, nilai komersial 



 

 

berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomis dan nilai ilmiah 

yang berperan di bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

Kota Cimahi merupakan sebuah wilayah yang relatif kecil namun 

memiliki sejarah yang luas mengenai kolonialisme. Kota Cimahi dijadikan 

Garnizun militer terbesar di Hindia Belanda. Bangunan-bangunan ini yang 

beberapa terdiri dari Rumah Sakit, Stasiun Kereta Api, Rumah Sipil, dan 

bangunan lainnya menjadi warisan budaya (Heritage) yang berjenis Tangible 

Cultural Heritage atau warisan budaya benda.  

Kota Cimahi sangat berpotensi dalam pemanfaatan warisan budaya, 

karena tidak hanya warisan budaya berbentuk fisik atau benda (Tangible 

Culture Heritage) melainkan memiliki warisan budaya tak benda (Intangible 

Cultural Heritage) yang ada di Kota Cimahi. Warisan tak benda itu berupa 

nilai-nilai tradisional yang dianut oleh masyarakat Kampung Adat Cirendeu 

yang dipraktikkan dalam bentuk pangan oleh masyarakat Cirendeu yang 

terletak di Cimahi Selatan. Warisan budaya ini menjadi potensi besar apabila 

dilestarikan dan di kembangkan menjadi suatu inovasi yang bermanfaat bagi 

masyarakat. 

Tetapi tidak seperti yang dibayangkan melestarikan warisan budaya 

(heritage). Realitasnya bangunan-bangunan tersebut beberapa diantaranya 

terbengkalai dan dibiarkan saja. Ini bukan menjadi potensi, justru sebaliknya 



 

 

menjadi kerugian dan ancaman. Kerugian apabila peluang yang seharunya 

digunakan secara maksimal, tetapi belum dimanfaatkan keberadaannya. 

Menjadi ancaman apabila bangunan tersebut dibiarkan terbengkalai dan 

lambat laun tak terurus. 

Apabila kita membayangkan kota Amsterdam yang dahulunya kanal air 

dan tidak menarik orang lain untuk datang, tetapi sekarang dengan canggih 

dan cerdasnya manusia dapat merubah kanal air tersebut menjadi suatu daerah 

yang banyak dikunjungi oleh manusia dari berbagai penjuru dunia. Dan yang 

paling menarik ialah suatu kata-kata bertuliskan “I AM STERDAM” yang 

sekilas terkesan sederhana namun bermakna di para wisatawan atau kawasan 

Ghotic di Barcelona, bagian kumuh dan tak terurus di pusat kota dapat 

menjadi zona wisata, dilestarikan oleh pihak setempat dan sekarang menjadi 

magnet wisata utama di dunia (McLoughlin, J, 2007:13). 

Pelestarian warisan budaya di kota Cimahi pun dapat seperti Amsterdam 

atau Barcelona apabila ada suatu gerakan dan inovasi untuk membangun kota 

dan melestarikan warisan budaya (heritage). Masyarakat berpartisipasi dalam 

pelestarian tersebut, karena Pemerintah dan Masyarakat menjadi subyek 

pelestarian warisan budaya (heritage). Pemerintah memberikan berbagai 

program dan inovasi yang didukung dan diapresiasi oleh masyarakat untuk 

sama-sama membangun daerah melalui pelestarian warisan budaya (heritage). 



 

 

Dalam upaya pembangunan partisipatif, dimana pemerintah dan 

masyarakat sama-sama menjadi subyek pembangunan dan sepenuhnya 

bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. 

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak sepenuhnya dilakukan 

oleh Pemerintah sendiri, dalam konteks otonomi daerah sesungguhnya peran 

pemerintah telah berubah yang sebelumnya sebagai satu-satunya agen 

perubahan bergeser menjadi fasilitator, motivator, dinamisator pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut partisipasi 

masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan merupakan syarat mutlak 

yang perlu dipenuhi apabila konsep pembangunan dimaknai sebagai 

memandirikan masyarakat (Chabib, 2014:184).  

Pemerintah Kota Cimahi bekerja sama dengan komunitas Tjimahi 

Heritage dalam upaya melestarikan warisan budaya yang ada di Kota Cimahi. 

Kedua belah pihak baik Pemerintah maupun masyarakat yang tergabung 

dalam sebuah komunitas menjadi pelaku dari pelestarian warisan budaya, 

kedua pihak sama-sama bertanggung jawab atas keberadaan warisan budaya 

di Kota Cimahi, karena dengan mengikutsertakan masyarakat dalam 

pemecahan masalah, menjadi sebuah strategi  untuk mengembangkan 

komunitas sosial yang memiliki kemampuan internal dalam pemecahan 

masalah secara mandiri (Safei, 2016:5). 



 

 

Komunitas Tjimahi Heritage adalah suatu komunitas yang mewadahi 

masyarakat yang menyukai dan peduli terhadap sejarah dan bangunan-

bangunan tua di Kota Cimahi. Atas dasar rasa suka dan peduli tersebut 

berkembang menjadi upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui 

pelestarian warisan budaya. 

Metode pemberdayaan yang digunakan oleh komunitas Tjimahi Heritage 

dalam melestarikan warisan budaya (heritage) yaitu melalui metode Asset 

Based Community Development (ABCD) atau Pengembangan Komunitas 

berbasis Aset merupakan suatu upaya pemberdayaan dan pembangunan 

daerah yang berorientasi pada aset dan potensi sekitar untuk dikelola dan 

diambil manfaatnya.  

ABCD merupakan suatu metode dalam pemberdayaan, yang orientasinya 

pada pemanfaatan potensi atau asset yang dimiliki daerah untuk selanjutnya 

dengan potensi tersebut dapat menjadi peluang masyarakat untuk berdaya. 

Sebelum melestarikan warisan budaya (heritage), masyarakat 

diberdayakan melalui edukasi mengenai kesejarahan daerah, mengetahui 

warisan budaya yang ada di Kota Cimahi. Dengan begitu sebelum bertindak, 

masyarakat sudah memahami seluk beluk kesejarahan daerah. Apabila suatu 

saat wisatawan dari belahan dunia datang ke Kota Cimahi dan bertanya 



 

 

sesuatu mengenai warisan budaya (heritage) maka masyarakat dapat 

menjawab dengan fasih. 

Masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini ialah peran komunitas 

Tjimahi Heritage dalam upaya melestarikan warisan budaya sebagai potensi 

daerah di Kota Cimahi melalui metode ABCD (Asset Based Community 

Development) atau pengembangan komunitas berbasis aset.  Masyarakat yang 

tergabung dalam komunitas Tjimahi Heritage berupaya melestarikan warisan 

budaya yang ada di berbagai penjuru di Kota Cimahi dengan program yang 

dilakukannya. Sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh 

terkait pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh komunitas Tjimahi 

Heritage melalui pelestarian warisan budaya. Oleh karena itu, dalam tulisan 

ini peniliti merumuskan judul “PERAN KOMUNITAS TJIMAHI 

HERITAGE DALAM MELESTARIKAN WARISAN BUDAYA”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipapar diatas, penulis mencoba 

mengidentifikasi permasalahan mengenai peran komunitas Tjimahi Heritage 

dalam melestarikan warisan budaya. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab 

dalam pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya Komunitas Tjimahi Heritage dalam memberdayakan 

masyarakat melalui pelestarian warisan budaya di Kota Cimahi? 



 

 

2. Bagaimana program Komunitas Tjimahi Heritage dalam memberdayakan 

masyarakat melalui pelestarian warisan budaya di Kota Cimahi? 

3. Bagaimana hasil dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 

komunitas Tjimahi Heritage melalui pelestarian warisan budaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, bahwa tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menjawab rumusan-rumusan masalah, yaitu : 

1. Mengetahui program komunitas Tjimahi Heritage dalam  

memberdayakan masyarakat Kota Cimahi melalui pelestarian warisan 

budaya. 

2. Mengetahui proses kegiatan komunitas Tjimahi Heritage dalam  

memberdayakan masyarakat Kota Cimahi melalui pelestarian warisan 

budaya. 

3. Mengetahui hasil pemberdayaan masyarakat yang dilakukan komunitas 

Tjimahi Heritage melalui pelestarian warisan budaya. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Secara Akademis 

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi 

aktual mengenai pelestarian warisan budaya melalui suatu komunitas yang 

dibentuk oleh masyarakat. Namun, secara khusus penelitian ini diharapkan 



 

 

sebagai rujukan informasi yang berguna bagi mahasiswa/i dan seluruh 

akademisi di program studi Pengembangan Masyarakat Islam dalam upaya 

memberdayakan masyarakat melalui upaya pelestarian warisan budaya yang 

berbasis potensi dan asset daerah. 

1.4.2 Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapapun pembacanya 

terlebih bagi para pemangku kebijakan dalam upaya memberdayakan 

masyarakat melalui upaya pelestarian warisan budaya (heritage) yang ada di 

suatu daerah sebagai potensi atau asset untuk mengembangkan roda ekonomi 

masyarakat dan proses mencerdaskan kehidupan bangsa dan di harapkan 

dengan optimalnya pengelolaan potensi tersebut dapat mensejahterakan 

kehidupan masyarakat. 

1.5 Landasan Pemikiran 

1.5.1 Hasil Penelitian Sebelumnya 

Menguraikan pemikiran mendalam peneliti yang didasarkan pada hasil 

penelusuran terhadap hasil penelitian serupa dan relevan yang telah dilakukan 

sebelumnya, serta uraian teori yang dipandang relevan dan akan dijadikan 

sebagai acuan dalam melakukan penelitian (Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, 2018:14). 



 

 

Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang sejenis 

yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu : 

Pertama, skripsi Cika Fauziyah, Jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015 yang berjudul “Peran Komunitas Save Street 

Child dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Malioboro 

Yogyakarta”.  

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif. Sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data dan 

perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

tersebut secara holistik atau secara utuh (Meleong, 2006:4). 

Kedua, Skripsi Risva Nita, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Pogram Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bandar Lampung, tahun 2017 

yang berjudul “Peranan Lembaga Sosial dalam Melestarikan Adat Budaya 

Lampung Pada Remaja di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang 

Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat”. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif 

merupakan penelitian yang mampu menganalisis data kualitatif secara 

induktif berkesinambungan mulai dari analisis deksriptif, domain, 



 

 

komponensial dan tema kultural atau budaya. Penelitian ini menggunakan 

teori-teori, data-data dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk 

menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan 

yang diteliti (Sugiono, 2010:41). 

Dalam penelitian tersebut mendeskripsikan Peranan Lembaga Sosial 

dalam Melestarikan Adat Budaya Lampung pada Remaja di Desa Panaragan 

Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Ketiga, Skripsi Ambar Kusumastuti, Jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 

2014 yang berjudul “Peran Komunitas dalam Interaksi Sosial Remaja di 

Komunitas Angklung Yogyakarta”. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

merupakan pendekatan dengan cara mamandang obyek kajian sebagai suatu 

sistem, artinya obyek kajian dilihat sebagai satuan yang terdiri dari unsur-

unsur yang saling terkait dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada 

(Arikunto, 2004:29). 

Penelitian ini mendeskripsikan secara sistematik mengenai data-data 

yang ada dilapangan yaitu Komunitas Angklung Yogyakarta dalam upaya 

merubah atau memperbaiki perilaku individu melalui interaksi sosial yang ada 

dalam ruang lingkup Komunitas Angklung Yogyakarta. 



 

 

Keempat, Buku yang di terbitkan oleh Partners for Livable 

Communities yang berjudul Cultural Heritage Tourism di tulis oleh Robert 

McNulty dan Russel Koff. Menjelaskan potensi warisan budaya dalam 

pemanfaatannya dengan menggandeng komunitas sebagai subyek atau 

pelaksana pembangunan. Dampak yang dirasakan dalam pemanfaat tersebut 

dari aspek ekonomi dan sosial. Mengembangkan dan memberdayakan 

masyarakat melalui potensi warisan budaya. Harapannya adalah dengan 

meningkatnya wisatawan, kepuasan wisatawan karena memberi atraksi 

warisan budaya yang salah satunya memberi pengetahuan mengenai warisan 

budaya. 

Dalam beberapa hal yang hampir sama dengan penelitian ini. Kesamaan 

tersebut diantaranya pelestarian warisan budaya, pemanfaatan warisan 

budaya, dan kesejateraan sosial. Namun, yang berbeda dari penelitian ini ialah 

pemberdayaan masyarakat Kota Cimahi yang dilakukan oleh Komunitas 

Tjimahi Heritage melalui pelestarian warisan budaya. 

1.5.2 Landasan Teoritis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi arti peran 

ialah bagian seorang pemain. Peran merupakan aspek yang dinamis dan 

kedudukan (status) (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:660). Manusia 

melakukan tindakan dalam proses interaksi tidak melakukan tindakan tanpa 

alasan dan maksud. Wujud dari tindakan yang muncul tersebut, berkaitan 



 

 

dengan stimulus (rangsangan) dan respon (tanggapan) yang terdapat dalam 

setiap tindakan. Sehingga perlu juga diperhatikan mengenai adanya proses 

berfikir yang terjadi pada diri, sebelum stimulus itu direspon. (Cika Fauziyah 

dalam Mursyid Itsnaini:14). 

Dalam penelitian ini penulis memakai istilah peran karena menjadikan 

subyek komunitas Tjimahi Heritage sebagai pelaku atau aktor yang 

memerankan pemberdayaan masyarakat melalui pelestarian warisan budaya 

(heritage). 

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, komunitas adalah sebuah 

kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya 

memiliki ketertarikan dan lingkungan yang sama. Komunitas berasal dari 

bahasa latin yaitu commonitas yang memiliki arti sama atau kesamaan, lalu 

menjadi communis yang berarti publik, banyak orang, atau masyarakat. Di 

dalam sebuah komunitas manusia yang memiliki tujuan, keyakinan, sumber 

daya, kebutuhan, preferensi, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa 

(Agoes, 2011). 

Komunitas atau organisasi merupakan bentuk kerjasama antara 

beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan dengan mengadakan peraturan 

kerja (Moedjiono, 2002:53). 



 

 

Komunitas terbagi menjadi dua karena keberagam aturan dalam 

komunitas tersebut diantaranya : 

a. Primary Group, yaitu hubungan antar anggota komunitas lebih 

intim dalam jumlah anggota terbatas dan berlangsung dalam jangka 

waktu relatif lama. Pada realitanya ini terjadi pada kelompok 

keluarga, persahabatan, dan sebagainya. 

b. Secondary Group, yaitu hubungan antar anggota tidak intim dalam 

jumlah anggota banyak dan dalam jangka waktu relative singkat. 

Seperti halnya atasan dan bawahan, ikatan profesi, dan sebagainya 

(Cholil, 1987:80-81). 

Dalam hal kaitannya dengan komunitas Tjimahi Heritage merupakan 

sebuah wadah bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Cimahi yang 

menyukai dan peduli terhadap sejarah daerah dan bangunan-bangunan 

bersejarah. Komunitas tersebut dibentuk oleh rasa kesamaan minat, suka, 

passion. Kesamaan minat tersebut dalam istilah sosiologi dinamakan 

Gemeinschaft of Mind yang mana seluruh anggota kelompok memiliki 

kesamaan pada ideologi atau kesamaan tujuan yang membuat mereka 

berkumpul dalam satu wadah yang dinamakan komunitas (Soekanto, 

1983:128-129). 



 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi definisi 

mengenai lestari yaitu tetap selama-lamanya tidak berubah, Lalu ditambah 

dengan imbuhan me- dan akhiran –kan memberi arti melestarikan sebagai 

sebuah kata kerja yang bermakna suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga 

dan memanfaatkannya sehingga dengan keberadaannya dapat dirasakan oleh 

semua pihak. 

UNESCO di dalam Draft Medium Term Plan 1990-1995 memberikan 

defisini mengenai warisan budaya atau heritage sebagai berikut  

… the entire corpus of material signs – either artistic or symbolic – 

handed on by the past to each culture and, therefore, to the whole of 

humankind. As a constituent part of the affirmantion and enrichment of 

cultural identities, as a legacy belonging to all human kind, the culture 

heritage gives each particular place its recognizable features and is the 

storehouse of human experience. The preservation and the presentation of the 

cultural heritage are therefore a corner-stone of any cultural policy (Binford, 

1968:313). 

Warisan budaya merupakan sebuah ciri khas atau identitas suatu bangsa. 

Setiap bangsa memiliki ciri khasnya masing-masing. Dengan adanya warisan 

budaya, manusia di masa dahulu mendokumentasikan proses perjalanan 

hidupnya dalam bentuk fisik dan non fisik yang didalamnya terkandung nilai 



 

 

baik berbentuk suatu karya seni atau simbol-simbol yang menjadi 

kepercayaan masyarakat sekitar.  

Dapat disimpulkan bahwa heritage merupakan suatu warisan budaya 

yang keberadaanya senantiasa  dilestarikan dari masa ke masa. Begitu pun 

yang dilakukan komunitas Tjimahi Heritage dalam upayanya melestarikan 

warisan budaya daerah untuk dilestarikan dan diperoleh manfaatnya bagi 

masyarakat. 

1.5.3 Kerangka Konseptual 

Warisan budaya merupakan simbol kebudayaan yang konkrit maupun 

abstrak yang berwujud karya seni atau non material yang bernilaikan edukasi. 

Warisan budaya ini akan senantiasa ada apabila di wariskan dari orang yang 

hidup saat ini ke orang yang hidup di masa yang akan mendatang. Maka 

upaya pelestarian menjadi hal yang sangat perlu dilakukan agar warisan 

budaya terjaga dan dengan begitu masyarakat dapat mengambil manfaat dari 

potensi yang dihasilkan oleh warisan budaya.  

Warisan budaya akan hilang apabila masyarakat sudah tidak peduli 

dengan nilai substansi yang ada pada budaya sekitar. Modernisasi telah 

mengubah paradigma masyarakat yang berimbas pada pola kehidupan. Nilai-

nilai luhur kebudayaan seaakan sirna dengan karya-karya baru hasil dari 

modernisasi.  



 

 

Aspek ekonomi yang lahir dari potensi warisan budaya dapat di 

maksimalkan kebermanfaatannya oleh masyarakat sekitar. Dengan potensi 

wisata warisan budaya, orang-orang dari belahan dunia manapun akan 

mengetahui dan berbondong-bondong mendatangi daerah tersebut. Dahulu, 

ketika orang-orang tidak tahu bahwa Italia mempunyai menara Pisa, setelah 

menara Pisa dilestarikan dan didaftarkan sebagai situs warisan budaya dunia 

maka orang-orang di dunia mengetahui keberadaannya, disebabkan pula oleh 

arus modernisasi yang pesat membuat informasi yang beredar dapat diterima 

dengan cepat. 

Pelestarian menara Pisa di Italia ini menjadi icon atau simbol di negara 

Italia. Ketika orang mendengar Menara Pisa, pasti akan mengingat negara 

Italia. Orang-orang akan berbondong-bondong mendatangi Italia untuk 

melihat dan mengetahui lebih jelas menara Pisa. Ini manfaat yang luar biasa 

yang ditimbulkan dari pelestarian warisan budaya. 

Potensi yang dihasilkan dari pelestarian warisan budaya pun dapat 

dinikmati dari aspek pendidikan. Masyarakat di edukasi dengan pengetahuan-

pengatahuan mengenai warisan budaya setempat. Begitupun aspek sosial 

dalam pelestarian warisan budaya, masyarakat memiliki nilai-nilai sosial yang 

diyakininya dan lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. 



 

 

Konsep penilitian yang penulis bahas disini ialah peran komunitas 

Tjimahi Heritage dalam memberdayakan masyarakat melalui upaya 

pelestarian warisan budaya menggunakan konsep pendampingan ABCD yang 

berorientasi pada pemanfaatan potensi yang ada berupa warisan budaya 

daerah menjadi sebuah keuntungan. 

 

 

 

 



 

 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

 

Sumber : Berbagai Sumber Data Penulis 

1.6 Langkah-Langkah Penelitian 

1.6.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia. Beberapa 

alasan yang membuat penulis melaksanakan penelitian di lokasi tersebut diantaranya 

pertama, karena jarak yang berdekatan dengan lokasi tempat tinggal penulis. Kedua, 

karena adanya ketertarikan penulis terhadap pemberdayaan masyarakat melalui minat 



 

 

penulis terhadap kebudayaan. Penulis menjadikan komunitas Tjimahi Heritage sebagai 

obyek penelitian karena kegiatannya melingkupi semua kawasan di Kota Cimahi. 

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma 

penelitian kualitatif. Menandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, 

dinamis, dan penuh makna.  Paradigma positivism mengembangkan metode penelitian 

kualitatif, dan positivism mengembangkan metode kuantitatif (Kuswana, 2011:43). 

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data 

yang mengandung makna, yaitu data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan 

suatu nilai di balik data yang tampak. Penelitian kualitatif tidak menekankan pada 

generalisasi, tetapi menakankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif 

dinamakan transferability yang berarti dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat 

tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda (Kusawana, 2011:44). 

1.6.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang mana dalam 

penelitian ini berusaha menggambarkan masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan 

keadaan dengan apa adanya, tanpa ditambahkan dan dikurangi. Kemudian, dilakukan 

penafsiran terhadap data yang ada sebagai solusi masalah yang muncul dalam penelitian 

(Kuswana, 2011:37). 

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis Data 



 

 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Memiliki kriteria berupa 

data yang pasti, yaitu data yang sebenarnya terjadi, bukan data yang sekedar terlihat, 

terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap. 

Pengumpulan data dengan observasi dan wawancara yang menghasilkan data berbeda 

juga belum pasti. Apabila ada data yang diperoleh masih diragukan, dan belum 

memperoleh kepastian, penelitian masih harus terus dilanjutkan (Kuswana, 2011:44). 

b. Sumber Data Primer 

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan sumber data primer dari 

beberapa orang yang terlibat dalam pelestarian budaya diantaranya Kang Mac sebagai 

Ketua komunitas Tjimahi Heritage, Kang Iwan sebagai wakil ketua komunitas Tjimahi 

Heritage, Kang Yarman sebagai sesepuh komunitas Tjimahi Heritage. 

c. Sumber Data Sekunder 

Penulis mendapatkan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dari beberapa 

studi kepustakaan dalam teori-teori serta sumber-sumber yang menjadi rujukan baik 

dalam literatur, dokumen, catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengamati gejala-gejala 

yang nampak pada obyek penelitian melalui pengamatan terhadap situasi dan kondisi 

yang sedang berlangsung yang dihubungkan dengan fokus penelitian.  

b. Wawancara 



 

 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. Wawancara 

pada teknisnya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan orang yang 

diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2009:186). 

c. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya 

(Arikunto, 2004:206). Informasi yang dokumentatif sangat dibutuhkan sebagai bukti yang 

nyata dalam penelitian yang berisi realitasnya dilapangan dan diabadikan dalam sebuah 

dokumentasi. 

1.6.6 Teknik Analisis Data 

a. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh melalui berbagai proses analisis berupa observasi, wawancara 

dan studi dokumentasi dikumpulkan secara lengkap tanpa ada pengurangan atau 

penambahan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan 

penyeleksian untuk menarik suatu kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan diperoleh dari hasil data yang telah dianalisis kemudian 

disimpulkan. Setelah kesimpulan data tersebut diperoleh maka diketahui apa saja yang 

menjadi kekurangan dan kelebihan pada fokus penelitian.  



 

 

1.6.7 Rencana Jadwal Penelitian 

 

 


