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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

Dalam memberikan penerangan informasi kepada masyarakat 

pelaksana fungsi humas menggunakan sebuah saluran komunikasi melalui 

media yaitu media elektronik, media, melalui website dan melalui media 

sosialseperti facebook dan Instagram. Pelaksana Fungsi Humas Dinas 

Pariwisata juga menjalin kerjasama dengan para rekan media lokal, nasional 

dan Luar Negeri sehingga pemberitaan seputar pariwisata Riau juga akan 

dimuat dibanyak media. Selain itu kerjasama juga dijalin dengan para 

akademisi, pelaku bisnis khususnya yang berkecimpung dalam bidang 

pariwisata dan pemerintah.  

Untuk memperkenalkan ataupun mempromosikan pariwisata Riau 

Dinas Pariwisata Riau melalui Pelaksana fungsi humas melibatkan putra putri 

asal Riau serta Bujang dan Dara dalam kegiatan sosialisasi acara-acara yang 

diikuti oleh khalayak ramai. Pelaksana fungsi humas juga mengajak 

masyarakat agar ikut serta melalui kegiatan GenPi (Gerakan Pesona 

Indonesia), Bujang Dara Riau, membangun sadar wisata kepada masyarakat 

dan melalui aksi Sapta Pesona sehingga mampu memunculkan minat dan 

keinginan masyarakat untuk membangun destinasi wisata yang ada di daerah 

mereka.  

Dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan melalui 

media, pelaksana fungsi humas menyampaikannya sesuai jadwal yang sudah 

direncanakan ataupun secara berkala kepada masyarakat dan dilakukan secara 

berkesinambungan atau terus-menerus sesuai dengan priode mengudara atau 

jadwal terbit. Adapun informasi yang diberikan berisi hal-hal baru dengan 

selalu memperhatikan aktualitas. 

 



 

 

 
 

69 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil kesimpulan analisis diatas, penulis memberikan 

saran kepada Pelaksana fungsi Humas Dinas Pariwista Riau dalam 

memperkenalkan Pariwisata di Riau, yaitu : 

1. Pelaksana fungsi Humas dalam hal memperkenalkan Pariwisata 

diharapkan dapat lebih aktif agar obyek wisata yang ada di Riau 

bertambah banyak yang dikenal tingkat Nasional dan Internasional. 

2. Terus menjalin hubungan baik dengan media agar promosi yang dilakukan 

dapat tersebar luas ke penjuru daerah di Indonesia 

3. Dinas Pariwisata juga perlu melakukan kelengkapan dan perbaikan 

terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di area obyek wisata  

4. Diharapkan pelaksana fungsi humas dalam memperkenalkan pariwisata 

tidak hanya terfokus pada obyek wisata yang sudah terlebih dahulu dikenal 

masyarakat, namun juga harus lebih gencar melakukan promosi terhadap 

obyek wisata baru ataupun terhadap obyek wisata yang belum dikenali 

masyarakat banyak. 

 


