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MOTTO 

 

“hiduplah seperti pohon kayu yang buahnya lebat. Hidup di tepi jalan dan 

dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah” 

(Abu Bakar Sibli) 

“Prak lakonan hirup anu nyata nyaéta ayeuna, lain tina kalangkang waktu anu 

enggeus katukang, atawa hariwang ku isuk pagéto nu can tangktu datang” 

(Budi Dalton) 

“musuh anu kalintang bahaya di dunya ieu nyaéta rarasa’an hariwang. 

Sedeungkeun babaturan anu kalintang satia nyaéta kayakinan jeung kawanian 

urang”  

(Penulis) 

“Dibeungkeut ku do’a, dipageuhan ku niat, dibuktikeun ku usaha. Masalah 

peurih, bagja tur cobaan, keun éta mah saukur titipan” 

(Penulis) 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini berjudul Strategi Promosi Objek Wisata Ciung Wanara 

Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Ciamis. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui faktor lingkungan internal dan eksternal di 

Objek Wisata Ciung Wanara serta mengetahui strategi promosi yang tepat 

berdasarkan analisis SWOT. Penelitian ini dilakukan di Objek Wisata Ciung 

Wanara pada bulan Januari - Maret 2020.  

 

 Data penelitian ini diperoleh dari proses pengamatan, dokumentasi dan 

wawancara  dengan 2 orang narasumber yang terdiri dari Kepala Bidang 

Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dan pengelola Objek Wisata 

Ciung Wanara bagian Humas. Selain wawancara, data penelitian juga peroleh 

dari penyebaran kuisioner yang disebar kepada 20 responden. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan analisis SWOT dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman. 

 

 Hasil penelitian ini menunjukan dari hasil perhitungan faktor internal nilai 

x adalah 0.2795 dan faktor eksternal nilai y adalah 0.6971. dari perhitungan 

tabel IFAS dan EFAS menunjukan bahwa nilai x dan nilai y memiliki 

kesamaan, yaitu nilai x berada pada posisi positif dan nilai y juga positif. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi Objek Wisata Ciung Wanara berada 

pada kuadran 1. Fokus Objek Wisata Ciung Wanara  adalah memanfaatkan 

peluang yang ada dengan menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan 

untuk memnfaatkan peluang. Pada kuadran1 menghasilkan strategi Strenght-

Opportunities (SO) dimana strategi yang tercipta antara lain menyelenggarakan 

event dengan tema budaya berskala nasional, pengelola memaksimalkan 

suasana Objek Wisata Ciung Wanara yang masih sejuk dengan memanfaatkan 

trend wisata back to nature yang sedang meningkat, pengelola menjadikan 

cerita Kerajaan Galuh yang memiliki sejarah tinggi dengan memanfaatkannya 

sebagai ikon wisata Kab. Ciamis, membangun citra kepada wisatawan dengan 

mengangkat mitos yang beredar dimasyarakat mengenai Ciung Wanara dan 

memperluas jaringan periklanan hingga keluar daerah. Kemudian untuk 

meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman pengelola harus 

meningkatkan standar keamanan dan kebersihan di Objek wisata, memberikan 

pelatihan kepada karyawannya supaya profesional dalam melakukan tugas di 

bidangnya masing – masing, kemudian melakukan perawatan di situs – situs 

yang ada di Objek Wisata Ciung Wanara untuk mengurangi resiko kecelakaan 

yang bisa terjadi kapan saja. 

 

 

 

Kata Kunci : Promosi, Strategi Promosi, Wisata Budaya, Wisatawan 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pariwisata telah menjadi salah satu industri di dunia dan merupakan 

sumber utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. Indonesia 

memiliki potensi yang besar dalam dunia kepariwisataan global. Kekayaan 

alam dan adat budaya merupakan aset yang dapat menguntungkan negara 

apabila dimanfaatkan seoptimal mungkin. Salah satu pemanfaatan kekayaan 

alam adalah dengan menjadikannya sebagai objek wisata.  

 Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten yang berada di 

Provinsi Jawa Barat yang memiliki berbagai macam objek wisata, salah 

satunya adalah Objek Wisata Ciung Wanara yang berada tidak jauh dari pusat 

Kota Ciamis. Objek Wisata Ciung Wanara merupakan objek wisata yang 

terletak di Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. 

Saat ini Objek Wisata Ciung Wanara dikelola oleh Badan Pelestarian Cagar 

Budaya (BPCB) dan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Untuk kepemilikan 

kawasan tersebut yaitu Pemerintah Desa Karangkamulyan. Objek wisata ini 

berada di daerah strategis karena daerah ini terletak di jalur selatan Pulau Jawa 

yang merupakan jalur tujuan wisata Jawa Tengah dan Kabupaten 

Pangandaran.  

 Objek Wisata Ciung Wanara menjadi salah satu cagar budaya yang 

berada di Kabupaten Ciamis, banyak masyarakat yang menyebutkan bahwa 
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keberadaan Situs Ciung Wanara sudah ada sejak tahun 1700 yang merupakan 

situs dari masa Hindu - Budha. Ciung Wanara dijadikan cagar budaya karena 

usianya yang telah lama dan banyak peninggalan-peninggalan masa Kerajaan 

Galuh yang dapat menjadi tambahan wawasan atau ilmu pengetahuan baru 

bagi masyarakat sekitar dan pengunjung yang datang.  

 Kawasan dengan luas kurang lebih 25 Ha ini menyimpan berbagai 

benda – benda yang diduga berhubungan dengan sejarah Kerajaan Galuh yang 

sebagian besar berbentuk batu. Batu – batu yang ada di dalam struktur 

bangunan ini memiliki nama dan kisah, begitu pula beberapa lokasi lain yang 

terdapat di dalamnya yang berada di luar struktur batu. Masing – masing nama 

tersebut merupakan pemberian dari masyarakat yang dihubungkan dengan 

kisah-kisah atau cerita tentang Kerajaan Galuh, sehingga dapat dikatakan 

sebagai benda atau struktur cagar budaya. 

 Suatu tempat atau objek wisata dapat dikatakan sebagai cagar budaya 

karena memiliki berbagai kriteria, sesuai yang tertuang dalam Undang  - 

Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pada Bab 3 Pasal 5 dan 6 

bahwa benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar 

Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya harus memiliki 

kriteria sebagai berikut :  

1. Berusia 50 (Lima Puluh) Tahun atau lebih. 

2. Mewakili masa gaya paling singkat 50 Tahun Lebih.  

3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 

atau kebudayaan.  
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4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.  

 Benda cagar budaya dapat berupa benda alam atau benda buatan 

manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa – sisa biota yang bisa 

dihubungkan dengan kegiatan manusia atau dapat dihubungkan dengan 

sejarah manusia. Bangunan cagar budaya bisa berunsur tunggal atau banyak 

dan berdiri bebas atau menyatu dengan alam. Jika dilihat dari hal tersebut 

Ciung Wanara sudah bisa dikatakan sebagai Cagar Budaya karena sudah 

memiliki kriteria yang telah disebutkan diatas. Dengan adanya peninggalan – 

peninggalan yang masih ada sampai sekarang dan masih terjaga dengan baik.  

 Menurut penyelidikan tim Arkeologi dari Balai Arkeologi Jawa Barat 

yang dipimpin oleh Dr. Tony Jubiantono Tahun 1997, Situs Ciung Wanara 

merupakan peninggalan Zaman Kerajaan Galuh yang pertama. Ditempat ini 

pernah ada kehidupan mulai abad ke 9, karena dalam penggalian ditemukan 

keramik dari zaman Dinasti Ming. Hal inilah yang membutikan bahwa Ciung 

Wanara bisa dijadikan sebuah Cagar Budaya yang dapat memberikan 

wawasan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai Kerajaan Galuh 

(Chusharini, Hidayati 2010 : 4).  

 Menurut PERDA Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2006 Tentang 

Pengelolaan Kawasan Lindung terdapat pada bagian ke 7 pasal 39 dan 40 

dijelaskan harus adanya perlindungan terhadap kawasan cagar budaya untuk 

melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan – peninggalan 

sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang 

berguna untuk pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan dari ancaman 
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kerusakan, kehancuran dan kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan manusia 

atau diakibatkan oleh gejala alam. 

 Sebuah tempat atau cagar budaya dapat dikatakan sebagai objek wisata 

atau tempat wisata apabila memiliki daya tarik agar wisatawan dapat 

berkunjung ke tempat tersebut. Menurut PERMENPAR (Peraturan Menteri 

Pariwisata) No. 3 Tahun 2018 bahwa objek wisata atau daya tarik wisata 

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. Objek Wisata Ciung 

Wanara memiliki sumber daya yang memadai untuk dijadikan sebuah objek 

wisata dengan peninggalan – peninggalan serta keanekaragaman flora dan 

fauna yang ada didalamnya, meski Ciung Wanara tidak secara resmi diketahui 

kapan dibuka sebagai objek wisata, namun Ciung Wanara dibuka untuk 

umum, sehingga dapat menambah pemasukan bagi pemerintah daerah dan 

pemerintah desa setempat. 

 Seiring dengan berkembangnya potensi pariwisata yang ada di Ciamis, 

Objek Wisata Ciung Wanara justru peminat atau pengunjung yang datang 

tidak ramai seperti dulu. Banyak wisatawan lebih memilih untuk pergi ke 

tempat – tempat wisata alam dan wisata keluarga. Ciung Wanara kini wisata 

keluarganya kurang aman, karena banyak kera – kera yang berkeliaran di area 

parkir dan area kebun. Hal ini disebabkan oleh pasokan makanan untuk kera – 

kera tersebut sudah menipis dan perubahan dari pola perilaku kera itu  karena 
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pengunjung di Objek Wisata Ciung Wanara sering memberikan makanan, 

sehingga kera – kera kehilangan insting untuk berburu makanan di alam.  

  Selain keamanan yang kurang baik, begitu juga dengan perawatan 

fasilitas yang ada di Ciung Wanara kurang terawat. Seperti halnya pagar – 

pagar yang ada di pinggir jalan, papan informasi yang sudah berlumut, tempat 

bermain anak – anak yang sudah berkarat, dan didalam hutan pun banyak 

pohon - pohon yang sudah tua, dikhawatirkan jika ada hujan atau angin, pohon 

tersebut dapat membahayakan keselamatan wisatawan.  

 Peraturan Daerah Ciamis No. 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan dalam pasal 6 ayat 2c menjelaskan bahwa setiap atraksi 

pariwisata yang dijelaskan pada ayat 1 harus dikembangkan melalui 

peningkatan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola 

dan masyarakat. Jika dilihat dari hal tersebut faktor keamanan dan 

kenyamanan yang ada di kawasan Objek Wisata Ciung Wanara menjadi faktor 

yang sangat penting dan perlu diperhatikan, mengingat dengan banyaknya 

kera – kera yang bergelantungan di area parkir serta telah merambah ke 

pemukiman warga sekitar.  

 Dengan tidak adanya perawatan dan pengelolaan yang baik, maka hal 

ini akan berdampak pada pendapatan yang akan diterima oleh Kabupaten 

Ciamis pada sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Ciamis hanya akan 

mendapatkan pendapatan dari sektor wisata yang sangat sedikit meskipun 

masih banyak potensi wisata yang lain. Apabila dalam pengelolaannya sudah 

ada perbaikan yang signifikan maka masyarakat ataupun pengunjung tidak 
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lagi khawatir dan merasa was – was akan keamanan dan kenyamanan yang 

ada di Objek Wisata Ciung Wanara. 

 Dalam PERDA Kabupaten Ciamis disebutkan bahwa tujuan adanya 

kepariwisataan salah satunya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

serta mendukung peningkatan kemampuan pertumbuhan dan kemandirian 

perekonomian daerah. Pada tahun 2012 Pangandaran yang semula berada di 

daerah Kabupaten Ciamis, kini telah memisahkan diri dengan menjadi Daerah 

Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran. Sebelumnya pendapatan asli 

daerah Kabupaten Ciamis banyak diperoleh dari objek wisata yang ada di 

pangandaran. Namun setelah berpisahnya Kabupaten Pangandaran menjadi 

Daerah Otonomi Baru maka pendapatan asli daerah yang di dapatkan oleh 

Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata semakin berkurang. 

  Pariwisata telah menjadi salah satu hal yang dapat mendongkrak 

pendapatan daerah. Dengan semakin banyaknya tempat wisata di suatu daerah 

dan semakin banyak wisatawan yang berkunjung, maka akan semakin baik 

pula angka pendapatan daerah serta peningkatan perekonomian masyarakat 

sekitar.  

Tabel 1.1 data kunjungan wisatawan Kabupaten Ciamis 

tahun 2011 sampai 2018 

NO TAHUN JUMLAH WISATAWAN 

1 2011 1.386.145 

2 2012 1.584.422 

3 2013 1.955.956 

4 2014 291.923 

5 2015 403.164 

6 2016 371.535 

7 2017 280.934 

8 2018 443.735 
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Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Ciamis 

 

 Beradasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 di 

Kabupaten Ciamis jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.955.956 orang, 

meningkat dari tahun 2012 sebanyak 1.584.422 orang. Kemudian pada tahun 

2014 setelah adanya pemekaran Kabupaten Pangandaran jumlah kunjungan 

wisatawan menurun menjadi 291.923 orang. Bahkan dari tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan ke Ciamis rata – rata  

358.258 orang wisatawan. Hal ini dikarenakan beberapa objek wisata 

potensial masuk kedalam DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten 

Pangandaran. Maka pendapatan daerah Ciamis dari sektor pariwisata pun 

semakin berkurang. 

Tabel 1.2 data kunjungan wisatawan di Objek Wisata Ciung Wanara  

tahun 2011 sampai 2018 

NO TAHUN JUMLAH WISATAWAN 

1 2011 26.036 

2 2012 28.588 

3 2013 23.380 

4 2014 24.762 

5 2015 25.499 

6 2016 37.759 

7 2017 22.185 

8 2018 24.145 

       Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Ciamis 

 

 Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kunjungan wisatawan ke 

Objek Wisata Ciung Wanara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan 

beberapa tahun mengalami penurunan kunjungan.  Menurunnya minat 
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wisatawan yang berkunjung ke Objek Wisata Ciung Wanara disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti faktor keamanan karena banyak terdapat kera liar yang 

sewaktu waktu bisa mengganggu aktifitas pengunjung. Faktor berikutnya 

adalah faktor kenyamanan, hal ini disebabkan karena beberapa fasilitas umum 

yang kurang terawat. Faktor selanjutnya adalah faktor pemasaran atau 

promosi, pengelola Objek Wisata Ciung Wanara belum maksimal dalam 

melakukan promosi baik di Daerah Ciamis maupun luar Daerah Ciamis. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, perlu adanya kajian 

untuk menelusuri dan memahami rumusan strategi promosi yang tepat 

berdasarkan analisis SWOT di Objek Wisata Ciung Wanara, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “STRATEGI PROMOSI 

OBJEK WISATA BUDAYA CIUNG WANARA DALAM 

MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN 

CIAMIS” 

 

B. Fokus Masalah 

Supaya penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam dan tidak melebar, 

maka peneliti perlu membuat fokus masalah dalam penelitian ini yaitu 

mengenai strategi promosi objek wisata budaya Ciung Wanara dalam 

meningkatkan kunjungan wisatawan di objek tersebut, yang dikaji dalam 

penelitian ini meliputi : 
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1. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Objek Wisata 

Ciung Wanara? 

2. Bagaimana rumusan strategi promosi yang tepat berdasarkan analisis 

SWOT di Objek Wisata Ciung Wanara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan masalah 

yang telah dirumuskan, yaitu:  

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman Objek Wisata Ciung Wanara.  

2. Untuk menganalisis bagaimana rumusan strategi promosi yang tepat 

berdasarkan analisis SWOT di Objek Wisata Ciung Wanara. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi sarana memperkaya ilmu pengetahuan penulis 

khususnya dalam teori strategi promosi yang diperlukan pada suatu 

destinasi.  

2. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan awal untuk penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan strategi promosi yang diperlukan 

pada suatu destinasi wisata. 
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3. Bagi STP AMPTA Yogyakarta 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah daftar kepustakaan STP 

AMPTA Yogyakarta mengenai strategi promosi yang diperlukan pada 

suatu destinasi wisata. 

4. Bagi Objek Wisata Ciung Wanara 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan pemasaran dan promosi di Objek Wisata Ciung 

Wanara dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. 
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