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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota malang yang dahulu dikenal dengan kota yang sejuk nan rindang kini 

hanya menjadi sebuah kenangan yang mungkin entah kapan lagi bisa dirasakan 

kembali kesejukannya. Karena berbagai macam pembangunan yang terjadi di 

Kota Malang lebih banyak tidak memperhitungkan ruang terbuka hijau yang 

harusnya lebih banyak presentasenya dibandingkan dengan ruang untuk 

pembangunan berbagai macam bangunan di Kota Malang. 

Dengan presentase ruang terbuka hijau yang minim dengan hanya memiliki 5% 

ruang terbuka hijau dibandingkan dengan keharusan sebuah kota yang pada dasarnya 

harus memiliki 30% ruang terbuka hijau dari luas sebuah kota. Akan tetapi ketika Kota 

Malang sedang miskin akan ruang terbuka hijau, justru dikagetkan dengan sebuah 

kebijakan yang jika dipikirkan secara rasional mungkin tidak masuk akal dengan apa 

yang sedang dihadapi Kota Malang saat ini.  

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Malang sangatlah tidak sesuai dengan 

apa yang seharusnya dilakukan olehh Pemerintah Kota dengan membuat sebuah 

kebijakan untuk merevitalisasi satu-satunya hutan kota yang tersisa yang ada di Kota 

Malang yaitu Hutan Kota Malabar. Kebijakan revitalisasi yang dikeluarkan Pemkot 

Malang menimbulkan berbagai reaksi penolakan dari masyarakat, aktivis lingkungan 

hingga organisasi-organisasi yang peduli akan lingkungan hidup. Karena dianggap 

sebagai pembangunan yang tidak memperhitungkan kerusakan hutan kota dengan 

desain hutan kota yang seharusnya. 
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Revitalisasi yang dilakukan Pemkot Malang dengan menggandeng salah 

satu perusahaan asing PT Amerta Indah Otsuka yang menggelontorkan 

dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp 2,5 miliar. Beberapa 

fasilitas yang akan ditambahkan antara lain panggung pertunjukan, taman 

bercengkerama, rumah pohon, jalur sepeda, sungai buatan, area bermain anak-

anak, jogging track, tambahan lampu penerang sebesar 10.000 watt dan berbagai 

fasilitas lainnya. Penambahan bangunan dan elemen non alami ini yang menjadi 

awal kekhawatiran gangguan terhadap fungsi ekologis Hutan Kota Malabar. 

Desain revitalisasi hutan kota malabar dianggap tidak sesuai dengan fungsi 

sebuah hutan kota jika revitalisasi tetap dilakukan. Karena desain revitalisasi yang 

dimiliki oleh Pemkot Malang dengan PT Amerta Indah Otsuka lebih menonjol 

kearah untuk membangun sebuah taman kota bukan lagi untuk perbaikan sebuah 

hutan kota yang sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.  

Dari polemik yang terjadi hingga muncul berbagai upaya aktivitas 

komunikasi dalam rangka penolakan baik itu dari masyarakat, seniman, musisi 

kota malang hingga para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi 

Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar yang terdiri atas WALHI Jatim, Karang 

Taruna Oro-Oro Dowo, Malabar Project, Kolaborasi Komunitas Malang, 

Interdiciplinary Urban Policy Studies Jakfi Malang, Pelangi Sastra Malang, 

Pitangker, Malang Youth Greeneration, Rumah Inspirasi Malang, Gusdurian Kota 

Malang, GMNI UMM, HMI Hukum Brawijaya Malang.  

Karena komunikasi merupakan sesuatu yang sangat esensial bagi individu, 

relasi, kelompok, organisasi dan masyarakat, dia merupakan garis yang 

menghubungkan manusia dengan dunia, bagaimana manusia membuat kesan 
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tentang dan kepada dunia, komunikasi sebagai sarana manusia untuk 

mengekspresikan diri dan memengaruhi orang lain. Karena itu, jika manusia tidak 

berkomunikasi maka dia tidak dapat menciptakan dan memelihara relasi dengan 

sesama dalam kelompok, organisasi dan masyarakat. Komunikasi memungkinkan 

manusia mengkoordinasikan semua kebutuhannya dengan bersama orang lain.  

(Ruben dan Stewart, 1998).  

Tidak hanya itu saja, akan tetapi komunikasi pun bisa digunakan sebagai 

alat pertukaran informasi, ide, sikap, emosi, pendapat, atau instruksi antara 

individu atau kelompok yang bertujuan untuk menciptakan sesuatu, memahami 

dan mengkoordinasikan suatu aktivitas.  

Berbagai upaya yang dilakukan para aktivis tak hanya turun ke jalan untuk 

meneriakkan aspirasinya, mereka juga mendatangi gedung DPRD Kota Malang 

sebagai langkah untuk melaporkan kebijakan revitalisasi oleh Pemkot Malang, hingga 

Komisi C DPRD Kota Malang akhirnya mengeluarkan rekomendasi. Protes juga 

berlanjut dengan pengiriman surat ke Komjen Jepang di Surabaya.  

Thomas M. Scheidel mengemukakan bahwa kita berkomunikasi terutama 

untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial 

dengan orang sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa berpikir 

atau berperilaku seperti apa yang kita inginkan (Mulyana, 2010:4). 

Karena pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik 

menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh 

masyarakat. Joyce Mitchell. Dalam bukunya Political Analysis and Public Policy 

mengatakan: “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan 
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kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya (Politics is collective decision 

making or the making of public policies for an entire society).  

Karena pada dasarnya kepentingan setiap orang harus dipertimbangkan 

untuk mengambil keputusan, walaupun tidak semua orang bisa dipuaskan. Namun 

tujuannya haruslah untuk mengenali-mengenali kepentingan-kepentingan yang 

yang dikehendaki sebagian besar penduduk. Kebijakan-kebijakan harus 

mencerminkan “kepentingan public” atau kepentingan lebih luas atau kepentingan 

umum. Demokrasi perwakilan memungkinkan semua kelompok berkesempatan 

mengemukakan kepentingan dan pendapat mereka, tapi keputusan tidak boleh 

sekadar mencerminkan kepentingan-kepentingan khusus itu.  

”Karena kebahagiaan rakyat adalah tujuan satu-satunya pemerintah, 

persetujuan rakyat adalah satu-satuny fondasi bagi pemerintah itu sendiri, sesuai 

dengan akalbudi, moralitas, dan keserasian alamiah dalam segala hal,” kata John 

Adams, salah satu Presiden mula-mula Amerika (Budiarjo, 2008: 20). 

Berbagai aktivitas komunikasi yang dilakukan aliansi mendapatkan 

berbagai hasil positif yang menjadi tuntutan selama ini sebagai tolak ukur 

keberhasilan aktivitas komunikasi yang dilakukan, seperti tuntutan terbesar dari 

aliansi yaitu perubahan desain awal revitalisasi hutan kota malabar yang layaknya 

seperti revitalisasi sebuah taman kota.  

Dengan adanya hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengungkap 

sebuah proses dinamika komunikasi yang terjadi dengan judul “Aktivitas 

Komunikasi Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar Dalam 

Menolak Revitalisasi Hutan Kota Malabar”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan dipaparkan secara 

jelas diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Apa sajakah 

Aktivitas Komunikasi Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar Dalam 

Menolak Revitalisasi Hutan Kota Malabar”. 

 

1.3 Tujuan  

Adapun tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan berbagai macam aktivitas komunikasi yang dilakukan aliansi 

masyarakat peduli hutan kota malabar dalam menolak kebijakan revitalisasi Hutan 

Kota Malabar oleh Pemkot Malang yang dianggap sebagai pembangunan yang 

tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. 4. 1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi kajian-

kajian komunikasi terutama aktivitas komunikasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan acuan atau sumber data bagi mahasiswa ilmu komunikasi dalam 

perkuliahan mengenai aktivitas komunikasi untuk penyelesaian masalah 

mengenai suatu kebijakan.  
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1. 4. 2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian diharapkan dapat digunakan oleh 

organisasi atau LSM dalam bidang yang sama sebagai document pengalaman 

yang bisa digunakan ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah daerah. 

 


