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Abstrak 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan Daya Tarik 

Cikahuripan Forest Rest Area Kabupaten Bandung Barat Sebagai Destinasi Wisata Sejarah dan Cagar 

Budaya Benteng Belanda. 

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai  key informan (Informan Kunci) pelaku sejarah dan 

pengelola Kelompok Sadar Wisata  (POKDARWIS CIKAHURIPAN). Metode pengumpulan data 

menggunakan teknik wawancara dengan tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. 

Analisis data bersifat deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cikahuripan Forest Rest Area adalah Wisata Cagar Budaya Sejarah 

Benteng Belanda, yang memiliki keunikan tersendiri, mulai dari menghirup udara segar, hutan tropis 

lembab dan mampu memberikan pengalaman baru yang akan berkesan. Menapaki kaki Gunung 

Tangkuban Perahu, Melewati Desa, Menjelajahi Hutan, Menikmati Petualangan, Menjelajah Tempat 

Perang Sejarah Indonesia, Makan di Tengah Hutan, memberikan kesan tersendiri bagi pengunjung. 

Lokasi Benteng Belanda berada di Wilayah Desa Cikahuripan merupakan bangunan cagar budaya yang 

dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS CIKAHURIPAN) Desa Cikahuripan. Dilihat kondisinya, 

benteng Belanda ini masih utuh. Lokasinya terletak di Blok Cisaroni, Kampung Cisaroni RW 08 Desa 

Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Jika melihat ciri-ciri umum benteng ini 

mempunyai struktur bangunan yang berbentuk segi empat, yang memperlihatkan kekokohan suatu 

bangunan benteng. Dengan tinggi ±10 meter, luas hingga 5.000 m2 hingga 10.000 m2, tebal dinding 1 – 

1,5 meter, tebal lantai 1 – 120 meter dan mempunyai dua lantai. Lantai pertama mempunyai 4 pintu 

gerbang, ruangan besar, ruangan kecil, pintu penghubung antar ruangan maupun pintu keluar benteng, 

±8 anak tangga, ke lantai dua, dan dua tangga darurat. 

Sedangkan pada lantai dua, memiliki pintu penghubung, jendela, ruangan besar, ruangan kecil berbagai 

ukuran, dan ±4 anak tangga yang menghubungkan ke bagian atap benteng. Atap benteng sendiri terbuat 

dari batu bata merah yang sangat kokoh dan dibuat menyerupai bukit-bukit kecil sehingga sangat ideal 

untuk tempat pertahanan dan sekaligus untuk mengintai lawan/musuh. Benteng ini dibangun bentuk 

memanjang dan melingkar sehingga menjadi Markas Pertahanan Militer. Benteng di Cikahuripan 

umumnya adalah tipe benteng yang didasari pada dikotomi geografis pedalaman, topologi budaya agraris, 

atau administratif (pusat kekuasaan dan daerah taklukan atau vasal). Kekuatan Bangunan benteng 

Belanda ini sangat kuat, karena rata-rata pondasi bangunanya menggunakan batu pada seluruh 

permukaan dindingnya. Dari segi warna, bangunan berarsitektur Belanda ini memiliki warna yang simple 

(selalu warna putih mendominasi). Ciri benteng Di Cikahuripan memiliki ciri khas tersendiri yang 

menunjukkan identitas suatu benteng. Menurut keterangan mantan veteran pejuang 1945, Abah Aseh 

yang sekarang tinggal di Kampung Cidepong Desa Sumur Bandung Barat Cipatat, bahwa benteng Di 

Cikahuripan ini diperkirakan dibangun tahun 1917. Pada tahun 1917 ini, sebagai Gubernur Jenderal 

pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Graaf Van Johan Paul Limburg Stirrum yang menjabat dari tahun 

1916-1920. 
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