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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1. Latar Belakang 

Maluku adalah sebuah provinsi yang ada di Indonesia. Dikenal secara 

internasional dengan nama Moluccas adalah provinsi tertua dalam sejarah 

negara kesatuan republic Indonesia. Terbentuk dua hari setelah proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 17 agustus 1945 (Atamimi, 2012:1). Maluku sejak 

lama telah di kenal oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Bangsa Arab ( 

sejak mesir kuno), bangsa Cina (sejak tiongkok kuno) telah berdatangan ke 

maluku dikarenakan potensi yang dimiliki oleh daerah ini. Sumber daya alam 

seperti rempah-rempah (pala dan cengkih) dan mutiara pada waktu yang 

lampau selalu dicari oleh berbagai bangsa (Wailerunni, 2010:1). Singkat kata, 

ini adalah gambaran singkat sejarah maluku yang telah lama dikenal oleh 

dunia. 

Ibu kota Provinsi Maluku bertempat di kota Ambon. Kota yang 

memiliki julukan Ambon Manise. Ambon Manise merupakan ungkapan dari 

keindahan yang dimiliki oleh kata Ambon, setiap sudut kotanya manampilkan 

pesona keindahan tersendiri. Maluku memiliki dua agama yang boleh 

dikatakan sebagai agama yang mayoritas walaupun disamping itu ada juga 

agama-agama lain seperti agama Budha, Hindu dan Konghucu tetapi beberapa 
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agama itu penganutnya adalah orang pendatang dari luar Maluku. Agama 

Islam di anut oleh 50,8% penduduk maluku dan agama Kristen (protestan dan 

katolik) 48,8%
1
. Kedua agama hidup rukun dan penuh toleransi.  

Sikap rukun dan toleransi diperlihatkan ketika ummat  Islam 

merayakan hari besarnya (idul fitri dan iedul adha) ummat Kristen turut 

membantu untuk menjaga keamanan dan mengamankan jalannya prosesi, 

begitupun sebaliknya, ketika ummat Kristen merayakan natal, umat islam pun 

turut menjaga keamanan dan mengamankan jalannya prosesi natal di gereja. 

Sikap ini merupakan perwujudan semangat pela gandong yang telam lama ada 

di maluku. Pela gandong sendiri diartikan sebagai suatu system hubungan 

social yang dikenal dalam masyarakat Maluku berupa perjanjian hubungan 

antar negeri (kampung) dengan negeri lainnya yang biasanya berada di pulau 

lain dan kadang juga menganut agama yang berbeda di maluku.  

Namun harmoni kehidupan beragama di bumi raja-raja mulai 

terganggu. Pela gandong yang menjadi falsafah hidup orang bersaudara sekan 

tidak mampu menjaga tatanan hidup masyarakat maluku. Kerusuhan Maluku 

(ambon) yang melibatkan kedua agama (islam dan kristen meletus pertama 

kali pada 19 januari 1999, bertepatan dengan hari raya idul fitri. 

Konflik komunal “perang sipil” di tanah penghasil rempah rempah 

tersebut memakan korban sekitar 1134 warga sipil dari kedua belah pihak dan 

18 aparat keamanan tewas. Selain itu berbagai fasilitas umum, sarana 

                                                           
1
 Data kependudukan maluku 2008. Diakses pada tanggal 17 september 2015, jam 19.00 
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perekonomian, infrastruktur mengalami kerusakan. Sekitar 35 gedung 

pemerintah, 20 sekolah, 4 bank,719 toko, 45 masjid,47 gereja serta lebih dari 

70.000 orang terpaksa mengungsi (Ratnawati, 2006). Salah satu Tv local Bali 

Tv juga turut memberitakan konflik maluku tahun 2004. Tv one, Metro Tv, 

RCTI dan beberapa stasiun Tv yang memiliki skala nasional memberitakan 

konflik maluku yang kembali terjadi pada tanggal 9 september 2011.
2
 

Wajah maluku yang damai dan indah seketika berubah mencekam. 

Sebuah tragedi memilukan dan tentu butuh waktu yang panjang untuk keluar 

dari trauma psikologis bagi rakyat maluku. Disamping itu, secara komunal 

perlu waktu yang lama pula untuk kembali merekatkan semua elemen 

masyarakat pada pola keakraban seperti sedia kala. 

Pada tahun 2004 masa kepemimpinan presiden Megawati Soekarno 

Putri, negara mengambil perannya dalam mengatasi konflik maluku. Negara 

yang kala itu dimotori oleh Menko Kesra Jusuf Kalla dan Menko Polhukam 

mengeluarkan ide Perjanjian Malino II (Ratnawati, 2006:13). Perjanjian 

Malino II adalah perjanjian untuk mengakhiri konflik maluku oleh kedua 

belah pihak yang bertikai, perjanjian yang difasilitasi oleh negara ini 

mendapat tanggapan positif dari pemerintah provinsi maluku dan beberapa 

tokoh masyarakat dan ormas-ormas local. 

                                                           
2
 Data dari media massa tentang konflik maluku tahun 2004 dan 2011. Diakses pada tanggal 19 

september 2015 sumber: youtube 
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Adanya Perjanjian Malino II oleh Negara (State) dan ditandatangani 

oleh pemerintah daerah dan beberapa tokoh masyarakat dan agama baik islam 

maupun Kristen merupakan gerbang masuk ke zona Maluku yang kondusif. 

Berbagai program perbaikan pasca perjanjian Malino II terus dilakukan oleh 

pemerintah maluku. Perbaikan di wilayah fisik mulai dari pembangunan 

infrastruktur, srana perekonomian, sekolah dan sarana lainnya yang hancur 

akibat konflik, juga perbaikan di wilayah psikis meliputi pembangunan mental 

masyarakat maluku pasca konflik yang terjadi di maluku dari tahun 

1999,2004 sampai pada konflik 2011. 

Pemerintah juga membuat program-program yang berbasis sector 

potensial yang ada di maluku, yaitu pariwisata dan,kelautan,. Salah satunya 

adalah program visit maluku. Visit Maluku merupakan program yang 

mengacu pada program pemerintah pusat yang dicanangkan pada tahun 2008, 

yaitu Visit Indonesia Year (VIY). Melalui Visit Indonesia Year, Pemerintah 

Pusat melalui Kementrian Pariwisata berharap, daerah-daerah yang memiliki 

potensi pariwisata mulai mempersiapkan diri dengan membuat event 

pariwisata untuk memperkenalkan serta mengundang wisatawan untuk  

Berkunjung ke daerahnya. 

 

Program Visit Maluku digulirkan pada tahun 2015 dengan tujuan 

untuk memperkenalkan potensi pariwisata dan bahari yang ada di maluku. 

Beberapa rangkaian kegiatan telah dilakukan untuk menyemarakkan 
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suksesnya program Visit Maluku selama satu tahun tersebut, diantaranya 

adalah: Karnaval dan Festival Seni Budaya Nusantara, Darwin Ambon 

International Yacht Race, Festival Musik Etnik, dan Underwater Photography 

Competition, Pesta Rakyat Orang Basudara, hingga konser 20 Tahun Glenn 

Fredly di Blantika Musik Indonesia.
3
Berbagai kegiatan ini dilaksanakan di 

Kota Ambon yang notabenenya  adalah ibu kota dari provinsi maluku.  

Program ini juga menjadi program unggulan di beberapa daerah 

seperti Visit Lombok Sumbawa 2012, Visit Sulawesi Utara 2016, Visit Banda 

Aceh 2011, Visit Makassar 2011, Visit Musi 2008, Visit Batam 2010.dll 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan wisatawan baik domestic maupun 

mancanegara. Tercatat Data dari Badan Pusat Statistik maluku tahun 2015 

jumlah wisatawan baik domestic maupun mancanegara dapat dilihat pada 

table dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
tribunnews.com/2015/04/28. Diakses oleh risman silawane pada tanggal, 24 februari  2017 jam 

00.37 

http://wartakota.tribunnews.com/tag/ambon
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Tabel 1.1 : Wisatawan yang dating ke Maluku 2013-2015 

 

 

 

 

 

Sumber : Maluku dalam angka 2015 BPS Maluku 

 

Data ini merupakan akumulasi dari wisatawan domestic yang datang 

dari berbagai daerah di Indonesia begitu juga dengan data wisatawan 

mancanegara, mulai dari  negara di lingkup ASEAN (Malaysia, Filipina, 

Singapura, Thailand, Brunei Darusalam), Asia (Jepang, Korea, Taiwan, 

Hongkong), Eropa (Belanda, Belgia, Austria, Italia, Jerman, Perancis, Swedia, 

Inggris, Spanyol, Denmark), Amerika (Kanada dan Amerika Lainnya), 

Australia (Australia dan Selandia Baru).  

Selain untuk meningkatkan jumlah wisatawan baik local maupun 

asing, disatu sisi program Visit Maluku ini bertujuan untuk mengembalikan 

kepercayaan public atas situasi di Maluku.ingatan yang kuat akan konflik 

maluku oleh public diharapkan dapat terminimalisir seiring kondisi maluku 

Wisatawan 2013 201 2015 

 

Mancanegara 

 

3486 

 

8550 

 

9870 

 

Domestik 

 

13.447 

 

16.296 

 

14.378 
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yang telah membaik. “Maluku (Ambon) telah kondusif dan siap menerima 

pengunjung”.
4
 Menurut Gubernur maluku Ir. Said Assegaf mengatakan, 

bahwa dengan diluncurkannya tahun kunjungan maluku ini diharapkan 

mampu meningkatkan citra maluku dengan pranata budaya yang masih 

dijunjung tinggi. “istilah pela gandong,Hidup Orang Basudara yang artinya 

kerukunan hidup bersaudara yang berbeda agama dan berbeda kampung ini 

juga dapat memacu pembangunan daerah, peningkatan investasi serta 

peningkatan kesejahteraan masyarakat”.
5
 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas tentang gambaran maluku secara objektif, 

maka peneliti mengangkat masalah mengenai, bagaimana Dinas Pariwisata 

dan Biro Humas Provinsi melakukan Aktivitas Public Relation  pada program 

Visit Maluku?  

1.2 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.2.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program Visit Maluku 

dalam prespektif Public Relations oleh Pemerintah Provinsi Maluku sebagai 

upaya memperbaiki citra Maluku serta meningkatkanjumlah wisatawan yang 

berkunjung ke Maluku. 

                                                           
4
 Wawancara Richard Louhenapessy ( Walikota Ambon) pada, Tribun-Maluku.com,Eds, Senin, 30 

Maret 2015 
5
 Wawancara Ir Said Assagaf (gubernur maluku) pada .tribunnews.com, eds. Selasa, 28 april 2015. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Akademik 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memperluas kajian 

ilmu komunikasi yang berfokus pada strategi public relations yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi maluku dalam 

membangun image maluku melalui program visit maluku 

1.3.2 Praktis 

Sebagai evaluasi program Visit Maluku dari perpektif Public Relations 

yang telah dilakukan oleh pemerintrah Provinsi Maluku. 

 

  


