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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Sektor pariwisata sebagai sektor strategis telah mampu menunjukkan 

kinerjanya sebagai sektor yang semakin prospektif dan handal dalam menopang 

pembangunan perekonomian daerah maupun nasional. Bahkan saat ini, industri 

pariwista di Indonesia dapat dikatakan sedang memasuki era baru yang berskala 

besar dan global. Di dalam masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI), Pemerintah juga telah menjadikan sektor pariwisata 

sebagai salah satu sektor unggulan. Sumber : (www.wisata-indonesia.com) 

Pada tahun 2014, kontribusi pariwisata terhadap perekonomian (PDB) 

nasional mencapai sebesar 4,01% dan devisa yang dihasilkan oleh pariwisata 

sebesar 10,69 miliar dolar Amerika Serikat. Sektor pariwisata mampu menyerap 

tenaga kerja sebanyak 10,3 juta orang. Perkembangan yang semakin baik ini 

membuat Pemerintah Indonesia menargetkan mampu mencapai 20 juta Wisman 

pada 2019 dengan memantapkan kekuatan pariwisata Indonesia pada tiga unsur 

yakni nature (alam), culture(budaya), dan manmade (hasil kerajinan). Sumber: 

(www.nasional.republika.co.id)  

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi pariwisata yang khas dan 

menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan domestik maupun turis 

mancanegara untuk datang berkunjung. Begitu pula halnya dengan salah satu 

daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Cirebon. 

Kota Cirebon telah menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang 

memiliki keanekaragaman baik yang bersifat potensi pariwisata maupun objek 

dan daya tarik wisata meliputi wisata alam, seni budaya maupun usaha-usaha 

pariwisata yang menarik. Hal ini tampak dari adanya peningkatan jumlah 

kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon. 

Berikut disajikan data kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon dalam periode 5 

(lima) tahun terakhir : 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/24/nh1rwr-ini-capaian-pariwisata-indonesia-tahun-2014
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Tabel 1.1   
Data Kunjungan Wisatawan Ke Kota Cirebon 

Tahun 2010 – 2014 

 

No Tahun 
Kunjungan 

Wisman Wisnus Jumlah 

1 2010 17.099 380.258 397.357 

2 2011 18.975 410.284 429.259 

3 2012 20.618 435.971 456.589  

4 2013 10.328 490.880 501.208 

5 2014 18.126 509.263 527.389 

Sumber : Disporbudpar Kota Cirebon, Tahun 2015 

Berdasarkan data dari Tabel 1.1, meskipun total jumlah kunjungan wisatawan 

ke Kota Cirebon terus meningkat setiap tahunnya, namun target kunjungan 

wisatawan yang diharapkan Pemerintah Kota Cirebon untuk setiap tahun masih 

belum tercapai dengan maksimal. Seperti pada tahun 2013, ditargetkan kunjungan 

wisatawan sebanyak 526.000, realisasinya tercapai sebanyak 501.208 orang 

wisatawan. Sedangkan pada tahun 2014, ditargetkan kunjungan wisatawan 

sebanyak 540.000, realisasinya tercapai sebanyak 527.389 orang wisatawan. 

Meningkat sebanyak 26.181 orang wisatawan dari tahun sebelumnya. 

Berdasarkan Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas 

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudpar) Kota Cirebon 

Tahun 2015-2018, di mana pada tahun 2016 ditargetkan jumlah kunjungan 

wisatawan baik Wisman maupun Wisnus ke Kota Cirebon sebanyak 581.000 

orang, tahun 2017 sebanyak 610.000 orang, dan pada tahun 2018 sebanyak 

640.000 orang. Upaya untuk pencapaian tersebut di antaranya dengan melakukan 

program pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan obyek pariwisata 

unggulan, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, serta pengembangan 

pemasaran pariwisata kota Cirebon.  

Target kunjungan wisatawan ke kota Cirebon sebagaimana di atas sangat 

mungkin untuk dicapai mengingat kekayaan potensi wisata di Kota Cirebon 
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terutama potensi seni dan budayanya. Kekayaan potensi seni dan budaya Cirebon 

ini harus menjadi magnet Cirebon untuk menggaet wisatawan terutama wisatawan 

mancanegara. Salah satu kekayaan potensi seni yang ada di Kota Cirebon tersebut 

adalah tari Topeng Cirebon. 

Tari Topeng Cirebon adalah salah satu tarian yang berada di wilayah 

kesultanan Cirebon. Tari Topeng Cirebon merupakan kesenian asli daerah 

Cirebon, termasuk Subang, Indramayu, Jatibarang, Majalengka, Losari dan 

Brebes. Disebut tari topeng karena pada saat menari, penarinya menggunakan 

topeng. Pada pementasan, penarinya disebut sebagai dalang dikarenakan mereka 

memainkan karakter dari topeng-topeng yang digunakannya. Tari topeng ini 

sendiri banyak sekali ragamnya dan mengalami perkembangan dalam hal gerakan, 

maupun cerita yang ingin disampaikan. Tari topeng dapat dimainkan oleh satu 

penari tarian solo dan bisa juga dimainkan oleh beberapa orang sekaligus. 

Sumber: (http://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Topeng_Cirebon) 

Tari Topeng Cirebon memiliki beberapa gaya tarian yang telah diakui secara 

adat gaya-gaya ini berasal dari desa-desa asli tempat di mana tari Topeng Cirebon 

lahir dan juga dari desa lainnya yang menciptakan gaya baru yang secara adat 

telah diakui lepas dari gaya lainnya. Pada pementasannya, tari Topeng Cirebon 

menggunakan musik pengiring Bajidoran yang merupakan seni khas kebudayaan 

Sunda di Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang. Penari tari Topeng 

Cirebon tidak hanya seniman pria saja, tetapi juga wanita dan sampai sekarang 

kesenian ini masih eksis dipelajari di sanggar-sanggar tari yang ada, serta masih 

sering dipentaskan pada acara-acara resmi daerah, ataupun pada momen 

tradisional daerah lainnya, juga digunakan dalam acara penyambutan-

penyambutan wisatawan atas permintaan jasa perjalanan wisata yang 

memandunya. 

Masih terpeliharanya tari Topeng di Kota Cirebon juga tidak terlepas dari 

adanya usaha-usaha pemerintah Kota Cirebon serta masyarakat untuk tetap 

mempertahankan seni budaya daerah ini, antara lain melalui pendidikan, di mana 

masih banyak lingkungan pendidikan menengah pertama ataupun menengah atas 

di Kota Cirebon yang menganjurkan siswa-siswinya untuk belajar dan berlatih tari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Topeng_Cirebon
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaipongan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Subang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karawang
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Topeng Cirebon. Salah satu contohnya adalah SMK Pakungwati, sebuah SMK 

khusus di bidang kesenian yang telah menjadikan tari Topeng Cirebon ini sebagai 

salah satu tarian yang wajib dipelajari oleh para siswa-siswinya. SMK Pakungwati 

sering mengikuti berbagai kegiatan perlombaan kesenian tingkat kota ataupun 

tingkat nasional.  

Sebagai maskot kesenian Kota Cirebon, seharusnya tari Topeng Cirebon 

dapat berperan penting dalam menarik wisatawan untuk datang, karena tidak 

jarang ada wisatawan yang sengaja melakukan perjalanan untuk melihat, 

mengenal, bahkan mendalami suatu kesenian di daerah wisata tujuannya. Adapula 

wisatawan yang datang selain untuk menikmati objek-objek wisata alam daerah 

tersebut, juga melakukan sesuatu kegiatan untuk mendapatkan pengalaman yang 

berharga bagi pengembangan dirinya, antara lain dengan belajar suatu seni budaya 

di daerah tempat wisatanya. 

Pariwisata menurut daya tariknya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, 

yaitu daya tarik alam, daya tarik budaya, dan daya tarik minat khusus. Peneliti 

melihat peminat dan juga penikmat dari tari Topeng Cirebon yang masih cukup 

banyak khususnya di Kota Cirebon, bahkan tidak sedikit para Wisnus yang ingin 

melihat dan mempelajari tari Topeng Cirebon. Maka dari itu peneliti tertarik 

untuk menganalisis sejauhmana potensi tari Topeng Cirebon dapat dijadikan 

sebagai salah satu alasan para wisatawan untuk berkunjung ke Kota Cirebon, 

bahkan bisa menjadi daya tarik wisata yang mampu menarik banyak wisatawan 

untuk berkunjung ke Cirebon, baik wisatawan lokal maupun wisatawan 

mancanegara, sehingga mendukung pencapaian target kunjungan wisatawan yang 

telah direncanakan oleh pemerintah Kota Cirebon. Maka dari itu peneliti menarik 

judul penelitian sebagai berikut “Analisis Potensi Tari Topeng Cirebon Sebagai 

Daya Tarik Wisata Di Kota Cirebon”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Adapun masalah yang dipaparkan dalam penelitian ini berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan di atas adalah peneliti ingin menganalisis potensi 

tari Topeng Cirebon untuk menjadi salah satu daya tarik wisata di Kota Cirebon 

karena Kota Cirebon sudah kental dengan adat, istiadat dan budayanya yang juga 

menjadikan kota ini disebut sebagai Kota Sultan. 

Tari Topeng Cirebon ini diharapkan tidak hanya dipertontonkan saja kepada 

para wisatawan yang berkunjung ke Kota Cirebon, tetapi wisatawan juga bisa 

mempelajari gerakan-gerakannya, dan setelah mereka mempelajari tari Topeng 

Cirebon diharapkan juga mereka akan memiliki kesan yang positif dan ikut 

melestarikan tarian yang merupakan warisan dari leluhur ini sehingga satu persatu 

kesenian tradisional Indonesia akan terus lestari. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis merumuskan masalah dari 

penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana peran tari Topeng Cirebon dalam menunjang pariwisata di Kota 

Cirebon? 

2. Bagaimana potensi Tari Topeng Cirebon sebagai daya tarik wisata di Kota 

Cirebon? 

3. Upaya-upaya apakah yang perlu dilakukan agar Tari Topeng Cirebon menjadi 

daya tarik wisata di Kota Cirebon? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi peran tari Topeng Cirebon dalam menunjang pariwisata di 

Kota Cirebon. 
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2. Menganalisis potensi Tari Topeng Cirebon sebagai daya tarik wisata di Kota 

Cirebon. 

3. Menganalisis upaya-upaya yang perlu dilakukan agar Tari Topeng Cirebon 

menjadi daya tarik wisata di Kota Cirebon. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini  

diantaranya: 

1. Bagi peneliti, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan sarana 

untuk memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah serta 

sebagai sarana penerapan pengetahuan yang telah peneliti peroleh. 

2. Bagi Lembaga Pendidikan, sebagai salah satu sumbangan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya menambah wawasan pada 

ilmu kesenian tentang potensi tari Topeng Cirebon sebagai daya tarik wisata 

di Kota Cirebon. 

3. Bagi Pemerintah Kota Cirebon, sebagai masukan bagi pemerintah daerah 

setempat, terutama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

(Disporbudpar) Kota Cirebon dalam mengambil kebijakan tentang 

pengembangan kesenian daerah khususnya potensi Tari Topeng sebagai daya 

tarik wisata dengan melihat masih cukup banyak peminat dari tari Topeng 

Cirebon itu sendiri. 

4. Bagi Pihak Lain, sebagai sarana menumbuhkan kesadaran akan kesenian 

warisan dari leluhur yang sangat perlu dipelihara dan dilestarikan karena 

kesenian merupakan bagian dari kebudayaan, serta peningkatan kualitas 

pembangunan seni dan pariwisata yang berkelanjutan. 

F.  Definisi Operasional 

Sesuai judul penelitian “Analisis Potensi Tari Topeng sebagai Daya Tarik 

Wisata di Kota Cirebon”, maka definisi operasionalnya sebagai berikut: 
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1. Analisis menurut Komaruddin dan Tjuparmah (2006:53), merupakan suatu 

kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen 

sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain 

dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Dengan 

demikian, makna analisis dalam penelitian adalah kegiatan peneliti untuk 

menguraikan setiap komponen dari apa yang menjadi subjek/objek penelitian. 

2. Potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan yang 

memiliki kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan 

daya. Sumber: (http://kbbi.web.id/potensi). Dijelaskan oleh Anshari 

(1996:482), kata potensi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu potency, 

potential dan potentiality, yang mana dari ketiga kata tersebut memiliki arti 

tersendiri. Khususnya kata potency memiliki arti kekuatan, terutama kekuatan 

yang tersembunyi. 

3. Pengertian potensi wisata menurut Mariotti dalam Yoeti (1996:160-162) 

adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata, dan merupakan 

daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. 

Dengan demikian, potensi wisata adalah sesuatu yang dapat dikembangkan 

menjadi daya tarik sebuah obyek wisata. 

4. Tari Topeng Cirebon merupakan kesenian asli daerah Cirebon, termasuk 

Subang, Indramayu, Jatibarang, Majalengka, Losari dan Brebes. Tarian ini 

memiliki ciri khas di mana penarinya menggunakan topeng dengan karakter 

tertentu dan dalam penampilannya membawakan cerita tertentu pula. Tari 

topeng dapat dimainkan oleh satu penari tarian solo dan bisa juga dimainkan 

oleh beberapa orang sekaligus. 

5. Daya tarik wisata menurut pengertian dalam Undang-undang Nomor 10 

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang memiliki 

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, 

budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 

wisatawan. Daya tarik wisata itu harus dikelola sedemikian rupa agar 

keberlangsungannya dan kesinambungannya terjamin. 

http://kbbi.web.id/potensi
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6. Kota Cirebon merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Barat, yang 

terletak pada 6°41′LU 108°33′BT pantai Utara Pulau Jawa, bagian 

Timur Jawa Barat dengan luas wilayah 37,54 km2. Kota Cirebon dikenal 

dengan nama “Kota Udang” dan “Kota Wali”, selain itu disebut juga 

sebagai Caruban Nagari (penanda gunung Ceremai) dan Grage (Negeri Gede 

dalam bahasa Cirebon berarti kerajaan yang luas). Pada akhir tahun 2013, 

Kota Cirebon berpenduduk sebanyak 369.355 jiwa. Sebagai salah satu tujuan 

wisata di Jawa Barat, Kota Cirebon menawarkan banyak pesona mulai dari 

wisata sejarah tentang kejayaan kerajaan Islam, keraton, kuliner khas, sentra 

kerajinan rotan serta batik serta seni budaya yang beragam. 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terdiri atas lima bab. Uraian yang akan disajikan pada setiap bab 

adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi 

Operasional, dan Struktur Organisasi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini terdapat kajian pustaka, yaitu uraian mengenai teori-

teori relevan yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini, 

dan kerangka pemikiran. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode-metode yang digunakan dalam 

penelitian, meliputi lokasi penelitian, desain penelitian, metode 

penelitian, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, 

teknik pengumpulan data, dan analisis pengolahan data.  

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan pengolahan dan pembahasan atas penelitian 

berdasarkan teori dan data yang didapat melalui survey atau 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Kota_Cirebon&params=6_41_S_108_33_E_region:ID_type:city
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Ceremai
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Cirebon
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Rotan
http://id.wikipedia.org/wiki/Batik
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observasi lapangan, wawancara, studi literatur, dan studi 

dokumentasi. 

BAB V :  SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini terdapat uraian mengenai simpulan penelitian dan 

rekomendasi mengenai bagaimana potensi tari Topeng Cirebon 

sebagai daya tarik wisata di Kota Cirebon. 


