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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia bisnis, tidak hanya keuntungan yang dinilai penting. Namun,

sebuah reputasi juga sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan

perusahaan. Jika reputasi perusahaan tersebut baik, maka akan muncul

kepercayaan dan daya tarik tersendiri bagi publik maupun customer (palanggan).

Sebaliknya, jika reputasi perusahaan itu buruk bisa berdampak buruk pula

terhadap perusahaan, bahkan bisa fatal jika tidak ditangani dan diorganisir dengan

baik.

Saat ini reputasi menjadi salah satu pusat perhatian dalam praktek

kehumasan. Sebab, bagaimanapun juga reputasi merupakan investasi perusahaan

jangka panjang bagi persahaan yang bergerak dibidang jasa. Salah satu bidang

yang mengandalkan pelayanan jasa adalah bidang pariwisata. Dalam bidang ini

reputasi memegang peranan penting untuk menarik banyak pelanggan. Apalagi

jika pariwisata tersebut adalah denyut nadi sebuah daerah atau kota. Oleh karena

itu, humas harus mampu menjalankan perananya dalam membangun reputasi.

Untuk dapat mempertahankan sebuah reputasi, humas harus selalu

mengantisipasi terjadinya krisis. Karena dengan adanya krisis merupakan

ancaman bagi reputasi perusahaan. Untuk itu humas dituntut mampu berpikir

strategis dalam hal mengantisipasi, menganalisis dan sekaligus memposisikan

masalah krisis, agar krisis dapat segera diatasi. Karena, jika tidak segera diatasi

dapat berdampak buruk terhadap reputasi perusahaan.
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Terkait hal ini pula, Museum Satwa adalah salah satunya perusahaan yang

pernah mengalami krisis reputasi. Awalnya, reputasi di Museum Satwa sudah

dinilai baik oleh humas. Hal ini dibuktikan dengan pemberitaan yang positif

disejumlah media. Seperti, informasi keunggulan di Museum Satwa, pemberitaan

tentang Museum Satwa berskala internasional, dan terbesar di Indonesia. Selain

itu, keberadaan Museum Satwa juga diterima oleh warga sekitar.

Namun, seiring berjalanya waktu keadaan menjadi berubah. Kondisi krisis

melanda Museum Satwa. Warga yang awalnya menerima keberadaan Museum

Satwa menjadi menolak keberadaanya. Hal ini disebabkan adanya pengeboran air

bawah tanah (ABT) dan masalah perijinan yang belum tuntas. Selain itu,

pemberitaan disejumlah media memberitakan negatif, yakni berisi penolakan

keberadaan Museum Satwa oleh warga, LSM, dan Legislatif.

Warga meminta agar ABT ditutup karena warga khawatir dengan

penggunaan ABT oleh Museum Satwa tersebut akan mengancam kelangsungan

sumber air dan sumur warga di bawahnya. Selain itu, permasalah perijinan yang

belum tuntas perihal pengeboran air bawah tanah (ABT) membuat warga

melaporkan hal tersebut ke kantor DPRD dan polda Jawa timur

(krcmalangraya.blogspot.com/2009_10_01.archive.html).

Penolakan warga terhadap galian Air Bawah Tanah (ABT) terus dilakukan

warga Oro-Oro Ombo dan LSM setempat. Warga yang mengatasnamakan

Gabungan Sesama Insan Kota Batu (Gaskoba) telah memberikan batasan waktu

2x24 jam kepada pengelolanya untuk segera menghentikan pemakaian ABT

tersebut. Warga Oro-Oro Ombo juga mengancam akan menutup paksa lokasi
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pembangunan jika pihak museum satwa ini tak segera menutup kembali galian

ABT. Hal itu diungkapkan oleh pendiri Forum Komunikasi Air dan Lingkungan

Menuju Selaras Alam (Fokal Mesra) Batu, Parno Muttaqin. Ia berniat akan

mengarahkan warga Oro-Oro Ombo turun tangan menutup galian ABT jika

Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Batu maupun pihak Batu Mini Zoo (BMZ)

tidak melakukan penutupan dalam sepekan. Penolakan itu disampaikan oleh

pewakilan warga dan Fokal Mesra dalam sidang pembahasan Dokumen Amdal

(Analisis mengenai dampak lingkungan) Batu mini Zoo, di Kantor kecamatan

Batu. Dalam sidang tersebut, selain menghadang rencana penggunaan ABT,

sejumlah persoalan juga dilontarkan pada sidang tersebut. Mulai dari saluran

drainase, kelancaran arus lalu lintas, ruang terbuka hijau, arus lalu lintas, parkir,

toilet, tenaga kerja, hingga kejelasan nama proyek pembangunan wisata tersebut

(issuu.com/surya-epaper/docs/surya-edisi-cetak-01-des-2009).

Terungkap belum tuntasnya perizinan di museum satwa ini juga

disampaikan oleh Fanani, perwakilan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

(KPPT) Kota Batu dalam hearing antara Pemkot Batu yang diwakili oleh

beberapa satuan perangkat kerja daerah (SKPD) dengan DPRD. Fanani

mengatakan, bahwa izin yang dikeluarkan KPPT kepada museum satwa ada 3.

Yakni IPPT, IMB dan hinder ordonantie (HO) atau izin gangguan lingkungan

(cangkang.vivanews.com/…/107247-museum_satwa_di_batu_salahi_perijinan).

DPRD kota Batu juga telah mengeluarkan surat rekomendasi penghentian

sementara Museum Satwa. Surat rekomendasi itu sendiri berisi tiga hal, yakni

meminta pembangunan Museum Satwa dihentikan sementara hingga izin analisa
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masalah dampak lingkungannya (Amdal) keluar. Pasalnya, sangat ironis bila izin

Amdal belum selesai namun pembangunan terus dilakukan. Rekomendasi kedua,

mengizinkan Satpol PP untuk menutup proyak air bawah tanah (ABT) yang ada di

dalam Museum Satwa. Ketiga, pihak Museum Satwa bisa menggunakan air dari

PDAM bila membutuhkan air, bukan dari ABT. Anggota DPRD kota Batu dari

fraksi Demokrat Norma Nengsih, mengatakan bahwa, jika proses pengeboran di

museum satwa tersebut dinilai menyalahi aturan maka dia sepakat untuk

sementara sumur itu ditutup terlebih dahulu.

Gambaran alur perizinan itu sudah menunjukkan bahwa proses perizinan

di museum satwa salah besar. Bahwa IPPT baru keluar 1 hektar namun

pembangunannya sudah lebih dari izin yang diajukan. Anggota Fraksi PDI-P

Punjul Santoso juga mengatakan bahwa, sudah sewajarnya bila museum satwa

harus dihentikan sementara. Pasalnya, selain IPPT, IMB dan HO, analisa masalah

dampak lingkungan (amdal) juga belum ada, Pemkot harus membenahi perizinan

terlebih dahulu  atau Satpol PP bersikap tegas dengan membongkar bangunan itu.

Dinas Pengairan dan Bina Marga (DPBM) yang awalnya tidak peduli mulai

mengambil langkah atas pelanggaran yang dilakukan PT Sasri Utama.

(java.infoque.com/…/ rekomendasikan-penutupan-Nov_09)

Dibalik kemegahan dan terkenalnya Museum Satwa saat ini, ternyata

dalam proses pembangunanya memimbulkan pro dan kontra di kalangan

masyarakat sekitar. Tak hanya itu, dari beberapa LSM dan Legislatif turut

memprotes dan menolak keberadaan Museum Satwa. Dari sinilah timbul

ketertarikan peneliti untuk mengetahui peran humas dalam menangani krisis
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reputasi yang tengah dihadapi Museum Satwa beberapa waktu yang lalu.

Menurut Sholeh Soemirat dan Ardianto (2007:181), Setiap perusahaaan

harus selalu mengantisipasi terjadinya krisis. Kerena dengan mengantisipasinya,

suatu perusahaan akan siap menghadapi krisis itu. Aktivitas-aktivitas yang pokok

didalam menangani krisis dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan sebelum

terjadinya krisis. Sudah tentu pihak manajemen dalam menghadapi hal-hal

tersebut harus mengambil suatu keputusan untuk mencegah terjadinya krisis. Yang

harus dicegah adalah terjadinya desas-sesus atau isu yang tampak sepele akan

tetapi dampaknya dapat memukul perusahaan dan bahkan bisa berakibat fatal.

Biasanya krisis timbul apabila kesejahteraan terganggu, telah terjadi pergeseran

kecenderungan perhatian masyarakat dari masalah politik ke arah ekonomi, dan

perbaikan kualitas hidup.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Peran humas dalam mengatasi krisis reputasi Museum Satwa kota

Batu?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan

peneliti ini adalah untuk:

Mendeskripsikan peran Humas dalam mengatasi krisis reputasi Museum

Satwa kota Batu.
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D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain

1. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membuka

wacana baru tentang kehumasan terutama hal yang berkenaan dengan

peran humas dalam mengatasi krisis reputasi.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk data atau informasi

yang berkenaan dengan peran humas menghadapi krisis reputasi dan sebagai

masukan untuk perbaikan pada humas dalam menjalankan peran.


