
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Desa wisata merupakan salah satu atraksi wisata yang dapat dikunjungi 

wisatawan ketika bepergian ke suatu destinasi wisata yang dituju. Definisi desa 

wisata menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (NOMOR : 

PM.26/UM.001/MKP/2010) adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, 

akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur 

kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. 

Saat ini desa wisata sudah terdapat di beberapa kota wisata yang ada di Indonesia, 

salah satu kota yang baru saja meresmikan desa wisata pada tahun 2017 adalah 

Kota Tangerang. Tangerang merupakan salah kota yang ada di Provinsi Banten. 

Kota Tangerang terletak di bagian timur Provinsi Banten, selain itu juga menjadi 

kota terbesar di Provinsi Banten. 

Kota Tangerang memiliki banyak tempat wisata yang menarik seperti: tebing 

koja, telaga biru cisoka, pantai tanjung pasir, pantai tanjung kait, klenteng boen 

tek bio, kuliner pasar lama, kampung bekelir, dan masih banyak lagi. Kampung 

Bekelir merupakan sebuah kampung yang kumuh dipadati rumah dan juga warga 

yang tinggal. Kampung ini terdiri dari 4 RT dan 1 RW. Awal mula kampung ini 

berdiri atas niat dari Pak lurah babakan yang melihat perumahan RW 01 sangat 



 

kumuh dan beliau ingin membuatnya menjadi warna-warni, 

dengan itu kampung ini bekerjasama dengan pacific paint untuk 

mewujudkanya menjadi kampung 

 
 

warna-warni. Selain itu kampung ini menjadi lebih bersih dan 

sehat setelah diubah, kampung ini diresmikan pada tanggal 19 

november 2017 secara resmi kampung bekelir ini berdiri. 

Kampung ini terdapat 300 rumah yang di cat warna- warni dan 

juga 1.220 mural. Berbagai aktivitas dapat dilakukan ditempat 

ini seperti fotografi, kulineran, dan wisata belanja di kampung 

bekelir. 

Maka berdasarkan pemaparan di atas Rancangan Buku 

Panduan Wisata Kampung Bekelir dibuat untuk pembaca ketika 

ingin berkunjung ke Kampung Bekelir. Selain itu Rancangan 

Buku Panduan Wisata ini juga menjelaskan kegiatan yang dapat 

dilakukan di Kampung Bekelir hal ini bertujuan supaya pembaca 

mengetahui kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di kampung 

bekelir ketika berkunjung ke tempat ini. Target pembaca dari 

rancangan buku ini adalah seluruh masyarakat yang akan pergi 

berwisata ke Kampung Bekelir.  

 

 



B. Tujuan Pembuatan Rancangan Buku 

 

Tujuan dari pembuatan Rancangan Buku Panduan Wisata 

Kampung Bekelir ini adalah: 

1. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai kampung 

bekelir beserta dengan kegiatan wisata. 

2. Membantu promosi tempat wisata kampung bekelir kepada 

masyarakat 

 

3. Agar rancangan buku ini menjadi panduan ketika pergi ke kampung 

bekelir. 
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