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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang 

cukup besar sebagai modal dasar pembangunan, perkembangan, kebudayaan, dan 

kepariwisataan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki 13.466 pulau 

(http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver3/news/read/76/penamaan-pulau-toponim-

pulau-.html) di seluruh wilayahnya memiliki potensi yang sangat besar terhadap 

jenis wisata bahari. Hampir setiap gugus kepulauan yang terdapat di wilayah 

Republik Indonesia memiliki ciri khas masing-masing.  

Banyak manfaat dan dampak dari pembangunan dan pengembangan 

pariwisata apabila hal tersebut direncanakan dan diarahkan dengan baik. 

Konservasi merupakan salah satu cara dalam membangun kepariwisataan tanpa 

merusak ekosistem yang ada. Pembangunan daerah pariwisata juga harus diiringi 

dengan kemampuan pengelolaan yang baik karena pariwisata dapat menghasilkan 

peluang yang sangat besar dalam menyejahterakan masyarakat lokal. Adanya 

pengembangan masyarakat (community development) yang tinggal di daerah 

pariwisata akan sangat membantu dalam membangun dan berkembang yang 

nantinya mampu bersaing dengan wilayah-wilayah lain. 

Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam proses 

pengembangan masyarakat tetap harus memperhatikan kelestarian alam dan nilai-

nilai budaya lokal. Peran seorang humas sangat diperlukan dalam proses 

http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver3/news/read/76/penamaan-pulau-toponim-pulau-.html
http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver3/news/read/76/penamaan-pulau-toponim-pulau-.html
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pengembangan masyarakat melalui program community development, hal ini 

dikarenakan masyarakat lokal yang tinggal di daerah memiliki beragam pemikiran 

dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Humas sebagai salah satu bentuk 

komunikasi dengan publik sangat berperan bagi organisasi dalam membantu 

terjadinya hubungan yang baik antar publik internal maupun eksternal 

berdasarkan konsep-konsep mutual understanding (saling pengertian), public 

supporting (dukungan publik), mutual apretiation (saling menghargai) dan good 

public opinion (opini publik yang baik), untuk mendapatkan citra positif 

(coorporate image) (Rosady Ruslan, 37:2005). Pada dasarnya humas merupakan 

bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu 

organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang non 

komersial (M Linggar Anggoro, 1:2002). 

Membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar sangat penting bagi 

kestabilan suatu lembaga. Dengan adanya hubungan baik ini maka akan tercipta 

suatu hubungan yang saling menguntungkan. Masing-masing pihak akan saling 

menjaga dan membantu dalam berbagai macam aktivitas antara satu dengan yang 

lainnya, sehingga tujuan masing-masing maupun keseluruhan dapat tercapai. 

Sehingga dengan adanya program community relations suatu lembaga dapat 

mengetahui karakteristik masyarakat lokal dan dapat menjaga hubungan baik 

antara lembaga dengan masyarakat. Setelah dilaksanakannya program community 

relations, salah satu bentuk programnya yaitu community development. Dimana 

ada pembangunan dan pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat melalui 

program community development ini.  
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Saat ini salah satu tempat pariwisata bahari yang sedang berkembang yaitu 

di Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten 

Malang. Daerah tersebut terdapat satu komunitas yang kini sudah menjadi 

yayasan yang bernama Bhakti Alam Sendang Biru. Yayasan ini belum lama 

berdiri yaitu pada tahun 2014. Yayasan Bhakti Alam Sendang Biru fokus pada 

pariwisata konservasi sehingga tempat ini tetap menjaga lingkungan sekitar dan 

mempertahankan setiap komponen yang ada. Pengunjung lebih familiar 

mendengar tempat ini dengan sebutan Clungup Mangrove Conservation. Terdapat 

beberapa pantai dalam kawasan konservasi disini, yaitu : pantai clungup, pantai 

gatra, pantai mini, pantai savana, pantai watu pecah, dan pantai tiga warna 

sehingga area lahan cukup luas yaitu 117 ha. 

Pembelian tiket dapat dilakukan dengan sistem seperti booking tiket 

pesawat, harus melakukan pemesanan minimal 2 minggu sebelumnya karena 

pantai tiga warna setiap hari hanya dibatasi 100 pengunjung demi tetap menjaga 

kelestarian alam. Pada area snorkeling yaitu di pantai tiga warna dibatasi hanya 2 

jam setiap kunjungan. Sebelum memasuki area Clungup Mangrove Conservation 

pengunjung akan dilakukan pengecekan barang bawaan terutama barang bawaan 

plastik yang akan dijelaskan adanya larangan keras membuang sampah 

sembarangan, sehingga sampah plastik tersebut nantinya harus dibawa kembali 

oleh setiap pengunjung. Ketika akan meninggalkan kawasan tersebut pengunjung 

juga diwajibkan melakukan pengecekan plastik yang harus sesuai jumlahnya 

seperti yang telah di cek sebelum memasuki kawasan. Apabila saat kembali 

sampah tidak sesuai dengan pengecekan awal akan dikenakan sangsi atau 

dikenakan denda. Ketatnya penjagaan kawasan konservasi ini tidak lain karena 
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untuk tetap menjaga kelestarian dan menjaga setiap komponen yang ada di area 

Clungup Mangrove Conservation. 

Jumlah anggota yayasan Bhakti Alam Sendang Biru saat ini mencapai 105 

orang yang terdiri dari masyarakat sekitar kawasan Clungup Mangrove 

Conservation. Sebelum resmi masuk ke dalam anggota yayasan akan dilakukan 

pembekalan terlebih dahulu seperti kegiatan sharing bersama seputar pendidikan 

yang dipandu oleh Lia Putrinda Anggawa Mukti selaku Dewan Pendiri dan 

Pembina yayasan Bhakti Alam Sendang Biru. Hal ini dilakukan karena adanya 

beragam pemikiran dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, sehingga perlu 

diadakannya pembekalan sebelum terjun langsung ke lapangan.  

Pembinaan hubungan baik dengan masyarakat sekitar merupakan salah satu 

aktivitas penting yang dilakukan oleh bagian humas. Hubungan dengan 

masyarakat berorientasi pada kegiatan, yakni kegiatan yang dilakukan oleh 

lembaga yang bersifat partisipatif. Kegiatan yang dilakukan tidak sembarang atau 

asal saja, tetapi dilakukan dengan perencaan yang matang, dan pelaksanaan 

rencana tersebut dilakukan secara aktif dan berkesinambungan.  

Oleh karena itu aktivitas humas yang berkesinambungan dan terencana 

dengan baik terhadap masyarakat sekitar merupakan hal penting dan mendasar 

dalam kegiatan humas, sehingga masyarakat tersebut tidak menimbulkan masalah 

bagi lembaga, dan mengabaikan mereka akan mendapatkan resiko yang 

merugikan lembaga. Dengan aktivitas humas yang tepat dalam menghadapi 

masyarakat sekitar, maka diharapkan akan terjadi interaksi yang akan saling 

melengkapi dan saling menunjang, sehingga keputusan yang diambil dapat sesuai 
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dengan misi dan target yang akan dicapai oleh kedua belah pihak. Keterlibatan 

pimpinan dalam menjalankan program-program kehumasan akan semakin 

memperkuat hubungan yang berbasis pada mutual understanding. 

Community relations kaitannya sangat erat dengan community development. 

Dimana keduanya merupakan turunan dari program Corporate Social 

Responsibility (CSR). Bentuk lain dari program atau kegiatan community relations 

yang dilakukan organisasi adalah pengembangan masyarakat (community 

development). Pengembangan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya 

pemberdayaan masyarakat melalui kemampuan dan potensi yang dimiliki 

masyarakat itu. (Yosal Iriantara, 2010:172-173) Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam 

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, 

maupun masyarakat pada umumnya. (Yanti Triwadiantini, 2013:15) 

Dari pemaparan yang telah tertulis diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

kajian melalui penelitian yang berjudul “Aktivitas Humas dalam Program 

Community Development Untuk Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi”. 

Alasan peneliti untuk mengambil judul tersebut karena ingin mengetahui 

bagaimana aktivitas humas Yayasan Bhakti Alam Sendang Biru dalam 

menjalankan program community development untuk pengelolaan pariwisata 

Berbasis Konservasi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana aktivitas humas Yayasan 

Bhakti Alam Sendang Biru dalam menjalankan community development untuk 

pengelolaan pariwisata berbasis konservasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui aktivitas humas Yayasan Bhakti Alam Sendang Biru dalam 

menjalankan community development untuk pengelolaan pariwisata berbasis 

konservasi. 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan dapat 

dijadikan referensi khususnya bagi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi 

khususnya Humas/Public Relations (PR) berupa pemikiran ilmu pengetahuan 

tentang  aktivitas humas dalam menjalankan community development untuk 

pengelolaan pariwisata berbasis konservasi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta masukan 

bagi humas Yayasan Bhakti Alam Sendang Biru untuk meningkatkan aktivitas 

community development. 


