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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pemerintahan Kota Batu sejak 2001, merupakan pemerintahan yang 

berdiri sendiri, sehingga merupakan kota yang sedang berkembang dan 

membutuhkan perubahan yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh 

masyarakat yang mengalaminya. Ada beberapa tempat rekreasi yang menarik 

yang bisa kita jumpai di kota ini mulai yang berkelas nasional sampai 

internasional seperti jatim park dengan pesona alamnya, Batu Night Spetakuler 

(BNS), Songgoriti dengan pemandian air panas dan lapangan olahraga 

paralayangnya serta tempat- tempat rekreasi lainnya. 

Dari beberapa tempat wisata diatas, ada lagi satu tempat wisata favorit 

yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi di kota satu ini. Tempat wisata 

tersebut adalah “Kampoeng Kids”. Kampoeng kids atau yang sering disebut 

dengan kampoeng entrepreneur adalah suatu hamparan lahan luas, yang mana 

disana adalah sebuah yayasan SMA Selamat Pagi Indonesia yang dilengkapi 

dengan lapangan olahraga, asrama yang diperkenankan untuk tinggal para siswa 

dan laboratorium lapangan yang sangat luas dan lengkap. Laboratorium lapangan 

ini mempuyai sedikit keunikan yang mungkin tidak bisa ditemukan di sekolah- 

sekolah lainnya. Dengan adanya laboratorium yang luas tersebut diharapkan para 

siswa dapat menambah ilmu dan pengalaman serta mampu 

mengimplementasikannya kedalam dunia kerja di masyarakat dan dengan 
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laboratorium lapangan tersebut yang merupakan suatu media pengembangan 

bakat untuk mampu hidup mandiri bagi para siswa didiknya. 

Sekilas memang tidak salah kalau kita mengira bahwa kampoeng 

entrepreneur ini sama seperti dengan kampoeng- kampoeng lain yang biasa kita 

jumpai di khalayak umum, dimana di sana terdapat beberapa atau sekelompok 

warga masyarakat yang hidup saling berdampingan dan terlibat dalam kegiatan- 

kegiatan ekonomi dalam rangka usaha memenuhui kebutuhan hidupnya. Tetapi 

keterangan di lapangan tidak begitu, kampoeng kids atau yang lebih dikenal 

dengan kampoeng entrepreneur ini menurut bapak Didik (wakil kepala sekolah 

SMA Selamat Pagi Indonesia)  ketika penulis temui (16 Juni 2012) kemarin, pria 

berumur sekitar 45 tahunan tersebut bercerita panjang lebar tentang kampoeng 

entrepreneur ini.  

Wakil kepala sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia bercerita bahwa 

kampoeng entrepreneur ini dirintis dan di bangun pada tahun 2007 oleh seorang 

pengusaha kaya dari Surabaya yang sudah resah akan problem public waktu itu. 

Pengusaha kaya tersebut adalah bapak Julianto Eka Putra, adalah pengusaha 

sukses yang sudah berpengalaman di dunia bisnis, sampai saat ini ada sekitar 17 

perusahaan  yang telah dibawainya. Ide yang mulia tersebut muncul karena 

Julianto Eka Putra resah terhadap beberapa problematika public yang sering 

terjadi di kalangan masyarakat yang tidak jarang yang mengatasnamakan 

perbedaan atau marjinal society seperti beberapa kasus di Ambon, Aceh, Papua 

dan daerah-daerah konflik yang lain. Kebanyakan dari kasus tersebut peyebabnya 

adalah faktor perbedaan ras, agama, budaya hingga perbedaan gender.  
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Keunikan dari wisata yang bersifat educative tersebut ternyata telah 

terekspose sangat luas melalui media cetak maupun elektronik sehingga 

keberadaannya banyak disorot oleh publik dalam lingkup luas. Hal tersebut 

terbukti dengan banyaknya pengunjung yang datang ke kampung tersebut setiap 

hari Sabtu dan Minggu. Pengunjung yang datang pun tidak hanya berasal dari 

lokal (kota Malang) melainkan banyak juga pengunjung yang berasal dari luar 

kota malang seperti : Surabaya, Jakarta, Banyuwangi, Yogyakarta dll. Bahkan ada 

pula pengunjung yang berasal dari luar pulau jawa seperti: Sumatra, Kalimantan, 

Sulawesi dan bahkan tidak jarang pengunjung dari luar negeri seperti: Ausrtalia, 

Hongkong, Singapura dll datang dan mampir di Kampoeng tersebut. 

Dalam mencapai sasaran komunikasi, pesan yang disampaikan 

membutuhkan media yang akan digunakan. Cara bagaimana komunikator 

menggunakan media tersebut dilihat dari sifat komunikannya. Menurut Laswell 

(dalam Deddy Mulyana, 2005:64), saluran atau media yakni alat atau wahana 

yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima yang 

merujuk pada bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima, apakah saluran 

verbal atau non verbal. Pengirim pesan akan memilih saluran-saluran yang 

bergantung pada situasi, tujuan yang hendak dicapai dan jumlah penerima pesan 

yang dihadapi. 

Dengan demikian masyarakat diajak untuk menghargai dan memberi nilai 

tinggi kepada hal-hal perubahan yang membawa dampak yang lebih baik. Oleh 

karena itu masyarakat perlu didorong untuk mengubah hidupnya dengan 

menanamkan motivasi untuk berubah dengan minat dan semangat mereka 
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dibangkitkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Begitu juga mengenai 

suatu produk, dimana minat konsumen tumbuh karena suatu motif berdasarkan 

atribut-atribut sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya dalam menggunakan 

suatu pelayanan jasa, berdasarkan hal tersebut maka analisa mengenai bagaimana 

proses minat dari dalam diri konsumen sangat penting dilakukan. 

Hal inilah yang menjadikan penting aspek pencitraan untuk memberikan 

pandangan bahwa pencitraan adalah kesan yang di peroleh sesuai dengan 

pengetahuan dan pengalaman seseorang tentang sesuatu obyek. Pencitraan sebagai 

kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. (Suwandi, 2005)  

Terakit dalam penelitian ini, kurangnya informasi masyarakat tentang 

keberadaan Wisata Pendidikan ”Kampoeng Kidz”, maka upaya pecitraan perlu 

dilakukan untuk memberikan informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan 

wisata pendidikan”Kampoeng Kidz”. Seperti penempatan gedung asrama tempat 

para siswa berprestasi di seluruh Indonesia untuk memperoleh ilmu tanpa 

dipungut biaya apapun. Keanekaragaman budaya, agama, suku dan ras 

menjadikan Kampoeng Kidz semakin menarik untuk dikunjungi. Kampoeng Kidz 

juga menawarkan produk unggulan seperti: CHOCO Banana, Frezh dan Zpring 

yang merupakan produk hasil olahan para siswa-siswi sekolah “Selamat Pagi 

Indonesia”. 

Salah satu strategi pemasaran sistemik yang harus dilakukan adalah 

dengan mempromosikan produk kembali dan memperkuat komunikasi publik. 

Variabel yang menjadi pelaksana promo adalah Public Relations karena 

merupakan komunikator dan merupakan komunikasi dua arah antara organisasi 
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wisata dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan 

tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama serta pemenuhan 

kepentingan bersama. 

Mengacu pada uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengetahui lebih jauh tentang komunikasi pemasaran Wisata Pendidikan 

”Kampoeng Kidz” Kota Batu 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul permasalahan yang berkaitan 

dengan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana komunikasi pemasaran Wisata Pendidikan ”Kampoeng Kidz” Kota 

Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui model komunikasi pemasaran Wisata Pendidikan ”Kampoeng 

Kidz” Kota Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

akademis maupun praktis: 

1. Secara akademis, dapat memberikan gambaran secara konkrit mengenai 

aplikasi ilmu komunikasi di lapangan, memberikan referensi wacana 

keilmuan bagi peneliti lain. 

2. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan dalam 

melakukan promosi dalam bidang pemasaran pariwisata.  
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E. Fokus Penelitian 
 

a. Pencitraan Wisata Pendidikan ”Kampoeng Kidz”  

1. Memiliki pegawai professional, mencakup: 

a) Tanggap terhadap kebutuhan pengunjung 

b) Kreatif dalam memberikan layanan kepada pengunjung 

2. Memiliki kredibilitas tinggi 

a) Penyampaian informasi sesuai dengan kaidah penyampaian 

b) Mudah dimengerti pengunjung 

3. Manajemen berpengalaman 

a) Obyektif tidak mengandung keraguan tentang yang diinformasikan 

b) Praktis serta tepat waktu dan dengan biaya yang pantas. 

4. Reputasi  

a) Daya saing Kampoeng Kidz 

b) Keberpihakan publik 

5. Popularitas tinggi atau di kenal masyarakat luas 

a) banyaknya volume pengunjung 

b) Selalu aktif melakukan inovasi 

b.  Media komunikasi pemasaran 

1. Media elektronik 

2. Media cetak 

3. Komunikasi langsung 

 
 


