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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang

Pariwisata merupakan sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

suatu negara. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang

sangat luar biasa, masing - masing pulau di Indonesia memiliki ciri khas yang

berbeda-beda. Pariwisata Nasional juga berpengaruh luas secara ekonomi dan

sosial. Indonesia dengan keberagaman etnis dan budayanya mempunyai

peluang besar untuk mengembangkan obyek Pariwisata yang bernilai jual

tinggi.

Sesuai dengan pernyataan Corry Liana (2013:222) Sektor pariwisata

sudah dirintis oleh negara Indonesia sejak tahun 1946, pemerintah menyadari

pentingnya sektor pariwisata, bukan sekedar sebagai usaha yang besar,

melainkan suatu usaha yang layak untuk dijalankan dan diutamakan.

Perkembangan pariwisata sekarang juga semakin terlihat, pemerintah berusaha

mengupayakan sarana prasarana atau akses yang lebih mudah agar para

wisatawan lebih nyaman dalam menikmati keindahan indonesia.

Beberapa keuntungan dari pariwisata adalah dapat memberikan

pendapatan devisa bagi negara, sektor pariwisata juga memberikan kontribusi

terhadap pendapatan yang diterima oleh pemerintah pusat maupun daerah,

yaitu yang bersumber dari pajak dan retribusi. Pariwisata juga dapat

memberikan efek positif misalnya terbukanya lapangan pekerjaan dan

menaikkan taraf hidup ekonomi masyarakat.
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Menurut Undang-Undang Kepariwisataan nomor 10 tahun 2009 pasal

1, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan yang didukung oleh berbagai

fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,

pemerintah, dan pemerintah daerah. Maka dari itu sumber daya manusia

pariwisata merupakan faktor penting dalam pembangunan kepariwisataan,

mengingat industri jasa umumnya melibatkan manusia sebagai faktor

penggeraknya.

Menurut Herman V. Schulalard (1910) seorang ahli ekonomi bangsa

Austria  dalam bukunya Oka Yoeti (1990) mendefinisikan pariwisata,

“Tourism is the sum of operations, mainly of an economic nature, which
directly  related to the entry, stay and movement of foreigner inside certain
country, city, or region”

Yang dapat diartikan sebagai berikut, Pariwisata adalah sejumlah

kegiatan yang ada kaitan atau hubungannya secara langsung dengan

pemasukan ekonomi, adanya pergerakan dari orang-orang asing atau

pengunjung (turis) keluar masuk suatu negara, kota, atau daerah tertentu.

Pada dasarnya pariwisata sangat mengandalkan adanya keunikan,

kekhasan, kelokalan, dan keaslian alam dan budaya yang tumbuh dalam

masyarakat. Hal ini merupakan kerangka dasar konsepsi pariwisata yang

kemudian berkembang menjadi sukma pariwisata nasional. Konsepsi tersebut

dibangun dari konsep kehidupan bangsa Indonesia yang tertuang dalam

filsafah pembangunan kepariwisataan indonesia dan mengutamakan adanya

keseimbangan (Muljadi A.J, 2010 : 24).
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Keseimbangan dalam dunia pariwisata memiliki pengertian yang

sangat luas, misalnya keseimbangan yang harmonis hubungannya antara

manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa , manusia dengan manusia lain, dan

manusia dengan alam sekitarnya,  keseimbangan pemanfaatan alam dan

pelestarian haruslah dijaga demi timbulnya pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Sedarmayanti ( 2014 : 22) salah satu intisari pembangunan

pariwisata adalah membangun industri pariwisata handal dan berdaya saing.

Komponen pembangunan ekonomi yang diselenggarakan secara berkelanjutan

untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan bangsa. Dalam pengelolaan

pariwisata yang meliputi kekayaan alam dan berbagai kebudayaan.

Salah satu kabupaten yang terletak diujung timur pulau jawa yaitu

kabupaten Banyuwangi yang mempunyai luas wilayah 5.782 KM2 merupakan

kabupaten terluas di jawa timur ini memiliki konsep unggulan dalam

mengolah kekayaan daerahnya. Kabupaten Banyuwangi membentang dari

dataran tinggi hingga dataran rendah yang mempunyai potensi kekayaan dan

sumber daya alam, selain itu Kabupaten Banyuwangi mempunyai objek daya

tarik wisata (ODTW) yang sangat beragam seperti wisata berupa pantai atau

laut, pegunungan, hutan atau taman nasional dsb. Berdasarkan pada

keragaman aset-aset wisata yang lebih dominan kearah “natural tourism”

maka pada pengembangan pariwisata yang dilakukan adalah berbasis

“ecotourism” yaitu pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan .

Penjelasan ecotourism dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi

“ekowisata”, yaitu jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan. Melalui

aktivitas yang berkaitan dengan alam, wisatawan diajak melihat alam dari
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dekat, menikmati keaslian alam dan lingkungannya sehingga membuat kita

lebih mencintai alam. Terkadang orang menyebutnya dengan istilah back to

nature. Ekowisata bukan jenis pariwisata yang hanya menghamburkan uang,

melainkan jenis pariwisata yang dapat meningkatkan pengetahuan,

memperluas wawasan, atau mempelajari sesuatu dari alam, flora, fauna dan

sosial budaya etnis setempat.

Menurut Australian National Ecotourism strategy, 1994 : ekowisata

adalah wisata berbasis alam yang berkaitan dengan pendidikan dan

pemahaman lingkungan alam dan dikelola dengan prinsip berkelanjutan. Emil

salim, mantan menteri kependudukan dan lingkungan hidup dalam harian raya

edisi hari jumat tanggal 12 april 1991 menjelaskan, ecotourism adalah

pariwisata yang berwawasan lingkungan dan pengembangannya selalu

memperhatikan keseimbangan  nilai-nilai. Oleh karena itu lingkungan alam

dan kekayaan budaya adalah aset utama pariwisata indonesia yang harus

dijaga agar jangan sampai rusak atau tercemar (Oka Yoeti, 2000 : 36-37).

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, M.

Yanuarto Bramuda menjelaskan konsep Ecotourism Banyuwangi kepada salah

satu media yaitu sebagai berikut :

“BERITAJATIM.COM. Ecotourism Konsep Unggulan Kabupaten
Banyuwangi... Konsep ecotourism ini menekankan pada kealamian objek
wisata, dengan memberikan pelayanan maksimal seperti perbaikan akses,
penyediaan keamanan, dan homestay, yang akan menambah kenyamanan para
wisatawan...” (Beritajatim.com, 11 Januari 2015 08:09)

Konsep ecotourism yang diterapkan oleh Kabupaten Banyuwangi bisa

dikatakan sedang booming atau  membuat pariwisata banyuwangi menjadi
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lebih terkenal karena konsep tersebut, seperti yang dilansir oleh salah satu

media yang membahas tentang ketertarikan Negara Australia terhadap konsep

ecotourism Banyuwangi sebagai berikut :

“KORANSINDO.COM.Sekretaris I Bidang Ekonomi Kedutaan Besar
Australia Todd Dias mengatakan, pemerintah Australia tertarik mempererat
hubungan dengan Banyuwangi karena kabupaten itu dianggap salah satu
daerah yang memiliki reputasi baik di Indonesia. Banyuwangi juga dinilai
sebagai daerah yang punya visi dan terus mengembangkan diri.

“Kami selalu tertarik dengan kepemimpinan daerah yang dinamis seperti
Banyuwangi. Australia ingin mempererat hubungan dengan Banyuwangi, di
mana kedua pihak bisa lebih saling mengenal  lebih dekat, saling belajar, dan
melihat berbagai peluang menarik,” kata Dias saat berkunjung ke kantor
Bupati Banyuwangi.
menurut Dias,  salah satu peluang yang bisa dikembangkan bersama adalah
bidang  pariwisata. Australia juga memiliki wisata berkonsep ecotourism
seperti yang diusung Banyuwangi untuk dijadikan studi banding...”(koran
sindo.com, 24 januari 2015 13:38)

Dilihat dari perkembangan pariwisata yang sangat pesat dan positif untuk

kabupaten Banyuwangi, meneliti ecotourism dipandang penting oleh peneliti

karena konsep ecotourism juga membuat pendapatan daerah banyuwangi

semakin tinggi dibuktikan dengan naiknya persentase wisatawan domestik

maupun internasional. Keadaan wilayah kabupaten Banyuwangi yang

memiliki kekayaan wisata alam juga sangat cocok dikelola dengan konsep

ecotourism. Selain itu asumsi masyarakat yang dulunya menilai banyuwangi

sebagai kota “santet” perlahan mulai sirna karena Banyuwangi mulai

menunjukkan perkembangannya di Bidang Pariwisata.

Mengingat konsep ecotourism adalah konsep unggulan pariwisata

Banyuwangi, muncullah sebuah pertanyaan, mengapa pariwisata Banyuwangi

baru booming dan terkenal tiga hingga empat tahun terahir ini? padahal saat

pra wawancara yang sudah dilakukan peneliti di Dinas Pariwisata Kabupaten
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Banyuwangi memberikan penjelasan bahwa konsep ecotourism adalah sebuah

program yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam

memperkenalkan, mempromosikan pariwisata Kabupaten Banyuwangi kurang

lebih 10 tahun.

Dengan keadaan perkembangan pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang

sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, tentunya ada banyak faktor

yang mendukung salah satunya adalah menurut pihak DISBUDPAR ternyata

sejak kepemimpinan Bupati Azwar Anas Pariwisata benar-benar diperhatikan

dan menjadi sektor unggulan yang dikembangkan oleh Bupati Banyuwangi.

Faktor lain juga karna tepatnya penggunaan strategi publikasi ecotourism

antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan

media lokal maupun Nasional.  Melihat keadaan tersebut maka peneliti

menjadi tertarik untuk mengetahui bagaimana bentuk media relations yang

telah  dilakukan DISBUDPAR untuk mempublikasikan ecotourism.

Berbagai pemaparan fakta dan alasan di atas akhirnya melahirkan judul

penelitian “Media Relations dalam mempublikasikan ecotourism di

Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Banyuwangi)
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah tertulis sebelumnya,

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menjalankan bentuk

media relations dalam mempublikasikan ecotourism ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti maka

bisa dirumuskan tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran

dan pemahaman bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Banyuwangi menjalankan bentuk media relations untuk mempublikasikan

ecotourism

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara teoritis penelitian dapat memberikan sumbangan wacana kepada

ilmu pengetahuan khususnya bagi perkembangan di bidang media relations,

serta diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.
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2. Manfaat Praktis

a. Menjadi bahan evaluasi atau acuan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Banyuwangi dalam perbaikan kegiatan media relations program

ecotourism di tahun berikutnya.

b. Menambah referensi mengenai media relations dalam publikasi ecotourism.

c. Diharapkan dapat digunakan untuk perkembangan ilmu komunikasi

khususnya yang berkaitan dengan media relations dalam organisasi

kelembagaan.


