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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB Singosari) merupakan 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan sekaligus instansi profit pemerintahan yang memproduksi semen beku 

(bibit unggul) untuk hewan ternak. BBIB Singosari terletak di Desa Toyomarto 

Dusun Glatik Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tidak jauh dari 

pemukiman masyarakat desa Toyomarto.  

Komunitas lokal adalah masyarakat yang bermukim atau mencari 

nafkah di sekitar pabrik, kantor, gudang, tempat pelatihan, tempat 

peristirahatan, atau disekitar aset tetap perusahaan lainnya. Dalam pelaksanaan 

fungsi Public Relations, komunitas lokal dipandang sebagai suatu kesatuan 

dengan perusahaan yang memberi manfaat timbal balik. Keberadaan instansi 

yang mendirikan bangunan mengakibatkan komunitas lokal merelakan 

wilayahnya untuk dipakai produksi sebuah instansi profit sehingga untuk 

menjamin kesejahteraanya komunitas lokal berusaha untuk bertahan hidup 

misalnya dengan mencari mata pencaharian disekitar instansi profit yaitu BBIB 

Singosari (Kasali Renald 2000:80). 

Perselisihan yang sering terjadi antara BBIB Singosari dengan 

komunitasnya yaitu pencurian rumput oleh salah satu masyarakat Desa 

Toyomarto di lahan BBIB Singosari. BBIB Singosari memiliki barang bukti 

lalu kasus ini dilimpahkan kasusnya ke jalur hukum (POLSEK setempat). Hal 

ini, bertolak belakang dengan karakteristik masyarakat Desa Toyomarto yang 

menyelesaikan masalah dengan mediasi bersifat musyawarah/kekeluargaan. 

Mengetahui hal tersebut, sikap negatif masyarakat Toyomarto yang 

ditimbulkan dengan penutupan jalan dari dan menuju BBIB Singosari. Maka, 

tugas PR di sini adalah menumbuhkan sikap positif, mendidik komunitas lokal 
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agar mereka dapat berhubungan timbal balik. Termasuk di dalamnya adalah 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka sebagai sumber tenaga 

kerja perusahaan. PR juga berperan menimbulkan pemahaman akan 

pentingnya arti komunitas bagi perusahaan.  

Komunitas lokal sangat berperan penting bagi keberhasilan Instansi 

khususnya BBIB Singosari. Lesly (1991:15) dalam Yosal Iriantara (2013:31) 

organiasasi sangat perlu menjalin hubungan yang baik dengan komunitas lokal 

sehingga terbentuk sikap positif komunitas lokal pada organisasi. Sikap positif 

komunitas lokal terbentuk secara tidak sadar misalnya rasa bangga dengan 

instansi bahkan pekerja instansi pun mengambil pola pikir sikap komunitas 

lokal. 

BBIB Singosari sebagai instansi pemerintah yang profit tidak hanya 

dituntut untuk mencari keuntungan saja namun juga harus mempunyai 

komitmen untuk senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan 

lingkungan di wilayah BBIB Singosari. BBIB Singosari memiliki agenda rutin 

yang dilakukan dan bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan 

komunitas lokal. 

Humas menjalankan fungsinya sebagai sarana atau wadah yang 

menjembatani antara instansi dengan komunitas lokal. Public Relations sangat 

berguna dalam setiap kegiatan perusahaan untuk menciptakan kerja sama 

perusahaan dengan menciptakan hubungan baik dengan komunitas lokal secara 

kontinu/berkelanjutan.  

Humas BBIB Singosari atau Public Relations berfungsi untuk 

menumbuhkan kembangkan suatu relasi yang baik antar setiap komponen 

organisasi, menumbuhkan kembangkan motivasi, menggiatkan partisipasi, dan 

menjadikan proaktif.  
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Program community relations BBIB Singosari di antaranya; bidang 

Human Resources Power dengan merekrut warga Dusun Glatik desa 

Toyomarto sebagai karyawan, Pembinaan Kelompok Ternak, Penyuluhan 

Penanaman Rumput Persediaan Musim Kemarau (fasilitas bibit rumput gratis),  

Bantuan sosial, Sponsorship karnaval dan sedekah desa. Dengan adanya 

keberadaan sekaligus kegiatan produksi BBIB Singosari yang ditengah-tengah 

lingkungan masyarakat desa Toyomarto sebagai komunitas lokal. 

BBIB Singosari harus melakukan kegiatan community relations karena 

BBIB Singosari merupakan instansi yang berorientasi pada profit sehingga 

harus memperhatikan lingkungan sekitar dengan memperdayakan komunitas 

lokal agar terjalinnya hubungan baik dan kerjasama dengan komunitas lokal 

(petani&peternak). Tidak hanya itu saja,  program akan terlaksana jika diantara 

keduanya (BBIB Singosri dengan community relations) memiliki saling 

pengertian agar tencapainya win-win solution dan simbiolis mutualisme saling  

mengutungkan satu sama lain. 

Suatu program dikatakan berhasil atau gagal dapat dilihat dengan cara 

mengevaluasi program tersebut. Watson (2005:76) dalam Dodi Gozali, 

sehingga untuk mengevaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan “The 

Continuing Model of PR Evaluation” dimana model ini menekankan bahwa 

riset dan evaluasi PR berjalan secara berkesinambungan dan menyoroti arti 

penting umpan balik (feedback) yang dihasilkan dari program PR. Model ini 

cocok untuk mengevaluasi program BBIB Singosari yang sudah dilaksanakan 

karena menganalisis setiap tahapan dari riset, objective, strategi, taktik, effect 

yang bersifat berkesinambungan. Dengan menyadari pentingnya menjalankan 

hubungan baik kepada konsumen dan masyarakat sekitar, maka penelitian ini 

ditujukan untuk menjelaskan bagaimana penerapan evaluasi menggunakan 

model PR Continuing Model dalam menjalankan community relations. 
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1.2  Rumusan Masalah 

    Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, rumusan 

masalah yang akan diteliti adalah “ Bagaimana evaluasi menggunakan 

continuing model PR terhadap kegiatan yang sudah dilakukan BBIB Singosari 

dalam menjalankan kegiatan community relations? 

 

1.3  Tujuan 

    Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan community 

relations Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari menggunakan continuing 

model PR. 

 

1.4  Manfaat 

 a.  Akademik 

1. Memberikan informasi tentang program Balai dengan penerapan 

evaluasi PR menggunakan Continuing Model dalam menjalankan 

community relations. 

2. Menambah wawasan dan ilmu tentang penerapan evaluasi 

menggunakan model PR Continuing Model dalam menjalankan 

Community Relations. 

3. Menambah pengalaman peneliti sebagai hubungan masyarakat ketika 

melakukan evaluasi program dengan mengimplementasikan 

Continuing Model PR sebagai model riset PR. 

b.  Praktis 

1. Memberikan informasi & mengevaluasi program Balai Besar 

Inseminasi Buatan Singosari agar meningkatkan kegiatan community 

relations dengan komunitas lokal. 

2. Mengembangkan kegiatan community relations dalam menjalin 

hubungan dengan komunitas lokal. 

 


