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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian 

tengah pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur 

Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Hingga tahun 2004, 

Provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau 

kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang 

terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura. Ibu kota dan 

kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Kota besar lainnya antara lain Dumai, 

Selatpanjang, Bagansiapiapi, Bengkalis, Bangkinang, Tembilahan, dan 

Rengat.
1
  

Sejarah mencatat bahwa Riau merupakan salah satu daerah yang 

pernah mencapai kejayaan di masa lampau dengan adanya bukti sebagai 

daerah memiliki peradaban melayu. pada zaman dahulu tercatat ada beberapa 

kerajaan yang berada di daerah riau diantaranya kerajaan Indragiri, kerajaan 

Palalawan, kerajaan Siak Sri Indrapura, dan kerajaan Riau Lingga. Bukti 

peninggalan sejarah melayu di Riau sampai sekarang masih bisa kita lihat, 

peninggalan-peninggalan itu di jadikan aset bagi Provinsi Riau dalam 

mengembangkan budaya melayu Riau. Peninggalan-peninggalan itu di jadikan 

objek wisata yang bisa di lihat oleh masyarakat yang ingin mengenal budaya 

melayu baik itu masyarakat Riau sendiri atau pun masyarakat lainya.
2
 

Kebudayaan melayu merupakan ciri khas dari daerah melayu yang di 

hasilkan dalam kehidupan orang-orang melayu. Salah satu daerah yang di 

tempati orang-orang melayu adalah provinsi Riau. Sebagai provinsi yang 

mayoritasnya penduduknya adalah orang melayu, Riau menjadi pusat 

pariwisata yang unik bagi orang-orang yang ingin mengenal budaya melayu 

dan kehidupan orang-orang melayu. Banyak sekali pusat pariwisata di Riau 

                                                             
1
 id.wikipedia.org/wiki/Riau diunduh tanggal 15,04,2017 pukul 22.30 
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baik itu peninggalan sejarah, perpustakaan melayu, maupun kondisi alam, 

serta adat istiadat orang melayu yang unik dan mengagumkan.
3
 

Provinsi Riau memiliki visi di tahun 2020 untuk menjadi pusat 

kebudayaan melayu dimana bunyi dari visi tersebut adalah “Terwujudnya 

Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam 

lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia 

Tenggara pada tahun 2020”.
4
 Dengan mengembangkan pariwisata budaya 

melayu yang ada di daerah Riau ini diharapkan dapat memajukan 

perekonomian masyarakat sekitar daerah Riau yang menjadi pusat pariwisata 

di mana akan di kembangkan dari sektor wisata sejarah, budaya.  

Riau yang terkenal dengan julukan bumi lancang kuning dan sebagai 

tanah asal mula lahirnya Bahasa Indonesia memiliki keunikan – keunikan 

untuk menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi ini karena 

terdapat banyak obyek wisata di Provinsi Riau 

Tabel 1.1  

Daftar Obyek Wisata Riau
5
 

No Nama Obyek Wisata 

Nama 

Kabupaten/ 

Kota 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Balai Adat Riau 

Masjid Agung An – Nur 

Museum Sang Nila Utama 

Taman Wisata Alam Mayang  

Anjungan Seni Idrus Tintin 

Pasar Bawah 

Danau Khayangan 

Pekanbaru 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Air Terjun Desa Lubuk Bigau 

Desa Wisata Buluh Cina 

Candi Muara Takus 

Masjid Jamik 

Waduk PLTA Kota Panjang 

Ulu Kasok 

Kampar 

14 

15 

16 

Danau Raja 

Danau Meduyan 

Bukit Tiga Puluh 

Indragiri Hulu 

                                                             
  

3
 Zuarman,dkk. Kerajaan indragiri (pekanbaru: unri press, 2002), 25. 

4
 www.riau.go.id/ home/content/858/visi-dan-misi diunduh pada tanggal 15,04,2017 

pukul 22.40 
5
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17 

18 

19 

20 

21 

Pantai Solop 

Danau Mablu 

Masjid Raya Al-Huda 

Festival Menongkah Kerang 

Komplek Makam Tuan Guru Syekh Abdurrahman 

Siddiq 

Indragiri Hilir 

22 

23 

25 

24 

Pantai Rupat Utara 

Prapat Tunggal 

Bukit Batu 

Alat music Nafiri  

Bengkalis 

26 

27 

28 

29 

30 

Air Terjun Aek Metua 

Goa Hutan Sikafir 

Air Panas Pawan 

Benteng Tujuh Lapis 

Istana Rokan 

Rokan Hulu 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Pulau Jemur 

Danau Napangga 

Bakar Tongkang 

Rumah Kapiten 

Kelenteng In Hok Kiong 

Tugu Proklamasi 

Tugu Tanah Perjanjian 

Pembuatan Kapal Tuna 

Pulau Tilan 

Rokan Hilir 

40 

41 

42 

43 

Gelombang Bono 

Danau Tanjung Putus 

Tesso Nilo 

Tugu Equator 

Pelalawan 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Istana Kerajaan Siak 

Jembatan Tengku Agung Sultana Latifah 

Makam Marhum Buantan 

Taman Ekowisata Mangrove Mengkapan 

Taman Hutan Sultan Syarif Qasim 

Balap Sepeda Internasiaonal Tour de Siak 

Penangkaran Gajah 

Siak 

51 

52 

53 

54 

Pacu Jalur 

Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban 

Air Terjun Guruh Gemurai 

Danau Kebun Nopi 

Kuantan 

Singingi 

55 

56 

57 

58 

Pantai Benting Beras 

Tasik Air Putih 

Tarian Mengayak Sagu 

Lampu Colok 

Kepulauan 

Meranti 

59 

60 

61 

Pantai Teluk Makmur 

Hutan Wisata Sungai Dumai 

Danau Wisata Bunga Tujuh 

Dumai 
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Dari sekian banyak obyek wisata yang ada di Provinsi Riau hanya 

beberapa obyek wisata saja yang populer dan sering dikunjungi para 

wisatawan, diantaranya adalah Pulau Rupat, Taman Nasional Tesso Nilo , 

Candi Muara Takus, Istana Siak Sri Indrapura, Event Bakar Tongkang, Masjid 

Agung An-Nur. Selain itu masih terdapat jenis pariwisata lainnya berupa 

pergelaran adat serta event pariwisata dan kebudayaan seperti, Pacu Jalur di 

Kuantan Singingi, Balap Sepeda Internasional Tour de Siak. Untuk obyek 

wisata lainnya di Riau perlu dikembangkan dan dilakukan peningkatan 

promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.  

Dinas Pariwisata Provinsi Riau mengemban tugas yang berat untuk 

memperkenalkan pariwisata di Provinsi Riau agar mampu mendatangkan 

banyak wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Riau. dengan populernya 

pariwisata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah supaya 

menjadi Provinsi yang lebih maju dan berkembang dengan baik.  

Untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Pariwisata Provinsi Riau 

tentunya sangat diperlukan Kontribusi yang berupa pemberian andil terhadap 

suatu kegiatan peranan, masukan ide dan lain sebagainya
6
 dari Humas untuk 

menunjang terwujudnya tujuan sesungguhnya karena Humas merupakan 

bagian terpenting yang diperlukan oleh setiap perusahaan, organisasi bahkan 

instansi pemerintah, baik yang bersifat komersial maupun yang non komersial. 

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan 

efesiensinya dan efektivitasnya. Hal ini dilakukan dengan penajamkan posisi 

perannya.  

Humas sebagai sumber informasi terpercaya kian terasa pada era 

globalisai dan banjir informasi saat ini khususnya pada bidang pariwisata di 

Provinsi Riau . Seorang humas harus mampu bertindak sebagai pemberi data 

dan informasi untuk mencegah adanya kesalahan informasi, hubungan 

masyarakat yang baik dalam upaya penyebarluasan atau mempublikasikan 

                                                             
6
 Badudu, J.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia : Departemen Pendidkian dan 

Kebudayaan (Jakarta: Bali Pustaka, 1994), 34 
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kegiatan dan program kerja unit kehumasan yang ditujukan kepada publik 

internal maupun publik eksternal ataupun masyarakat umumnya.
7
  

Humas merupakan hubungan komunikasi yang terbuka dengan 

masyarakat atau perantara antara pemimpin dan publik baik dalam internal 

maupun eksternal, yang memberikan pengaruh terhadap pabliknya atau 

masyarakat. Humas merupakan salah satu fungsi manejemen yang bersifat 

melekat pada perusahaan (corporate management function). Itu berarti 

bagaimana humas dapat berperan dalam melakukan komunikasi timbal balik 

(to way communication) dengan menciptakan saling mengerti (mutual 

understanding), saling menghargai (mutual appeciation), saling mempercayai 

(mutual confidence), menciptakan (good will),memperoleh dukungan publik 

(public support), dan sebagainya demi terciptanya citra positif bagi suatu 

lembaga atau perusahaan (corporate image).  

Ada pula organisasi yang tidak memiliki atau mempekerjakan spesialis 

Humas secara permanen, atau bahkan tidak memiliki sebuah biro khusus 

Humas sama sekali. Mungkin ia menyerahkan fungsi-fungsi humasnya kepada 

divisi pemasaran atau penjualan, pada beberapa pemerintah daerah, fungsi-

fungsi PR atau Humas dijalankan langsung oleh sekretaris sang walikota.
8
 

Seperti halnya Dinas Pariwisata Provinsi Riau yang tidak memiliki Humas 

akan tetapi ada yang menjalankan fungsi humas. dimana Bapak Raden Heru 

Chrisyanto selaku koordinator Gerai informasi pariwisata “Cerita Baru 

Center” menjadi pelaksana fungsi humas dari Dinas Pariwisata Riau. 

Dari penjelasan yang telah dikemukakan berbagai definisi humas maka 

dapat disimpulkan bahwa humas adalah sebagai fungsi manajemen yang 

memiliki kontribusi atau pengaruh penting dalam membantu memperkenalkan 

Pariwisata dengan berbagai cara seperi melakukan penyebaran informasi 

berupa promosi, serta menjalankan program yang dapat memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat tentang kekayaan dan potensi wisata, 

khusunya di Provinsi Riau. 

                                                             
7
 Rosady, Ruslan. Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2003), 1 
8
Frank Jefkins, Public Relation; Edisi Keempat, (Jakarta: Erlangga), 25. 
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Sekarang ini perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Riau sedikit 

memprihatinkan. Ditandai dengan masih terdapatnya banyak masalah seperti, 

informasi tentang objek wisata yang ada di Riau masih sedikit, tidak adanya 

informasi lengkap bagaimana cara sampai ke objek wisata , Informasi 

mengenai waktu tempuh ke objek wisata sulit untuk dicari, tidak adanya 

penjelasan fasilitas apa saja yang akan ditawarkan kepada pengunjung, serta 

tidak adanya kejelasan berapa tarif yang dikenakan kepada tamu yang ingin 

mengunjungi objek wisata di Riau.
9
 Padahal sebenarnya Riau memiliki 

destinasi wisata yang menarik. Namun semua potensi itu tidak terpublikasi 

dengan baik sehingga masyarakat Riau sendiri banyak yang tidak 

mengetahuinya.
10

 

Untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat terhadap destinasi 

wisata yang ada di Riau, maka peneliti melakukan pra riset terhadap 20 

responden, dari hasil pra riset tersebut didapatkan sebuah hasil berupa rata-rata 

total destinasi pariwisata yang diketahui oleh masyarakat Riau hanya sekitar 

18 destinasi wisata dari total 61 destinasi wisata yang peneliti tampilkan pada 

angket atau sekitar 30%. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Riau sendiri 

masih banyak yang belum mengetahui obyek-obyek wisata apa saja yang 

terdapat di Riau. 

Dengan adanya peristiwa-peristiwa diatas, dapat dikatakan 

bahwasanya usaha Dinas Pariwisata Riau dalam memperkenalkan pariwisata 

belum begitu maksimal. Hal inilah yang mendorong pemerintah dan 

masyarakat Riau untuk melaksanakan serangkaian program penyelamatan 

dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperkenalkan pariwisata sehingga 

akan meningkatkan citra dan mendorong peningkatan kunjungan wisata.  

Upaya pemerintah dan masyarakat ditindak lanjuti dengan dibuatnya 

program-program pembenahan dan pengelolaan obyek-obyek wisata secara 

fisik maupun non fisik, serta program pemasaran pariwisata yang akan 

                                                             
9
 www.kabar24.bisnis.com/read/20150518/78/434386/riau-benahi-tata-kelola-pariwisata, 

diunduh tanggal 01,05,2016 pukul 21.20 
10

 www.riauonline.co.id/2015/11/12/potensi-wisata-riau-belum-tergarap-dengan-baik, 

diunduh tanggal 01,05,2016 pukul 21.30 
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dilakukan pada tahun 2017, seperti pemilihan Bujang Dara, pemilihan Duta 

Wisata, pembuatan pusat informasi pariwisata, pengembangan Homestay di 

kawasan pariwisata Provinsi Riau, pengembangan sarana dan prasarana desa 

wisata, membuat lomba sadar wisata, meningkatan sumber daya manusia 

dibidang pariwisata, meningkatan objek wisata, pembinaan pengusaha jasa 

rekreasi hiburan, pembinaan jasa transportasi pendukung pariwisata, dan lain-

lain. Kesemuanya ini bertujuan untuk meningkatkan citra Riau di mata 

wisatawan Nasional dan Internasional serta untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD).
11

 tidak terlepas dari itu semua dukungan dari Humas yang 

berupa kontribusi sangat diperlukan agar tujuan dari Dinas Pariwisata Provinsi 

Riau dalam memperkenalkan pariwisata di Provinsi Riau dapat berjalan lancar 

dan berhasil.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk  

melakukan sebuah penelitian dengan judul “Kontribusi Pelaksana Fungsi 

Humas Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Memperkenalkan 

Pariwisata di Provinsi Riau”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan makna dan kerancuan penafsiran, maka 

penulis memandang perlu adanya penjelasan judul sehingga maksud yang 

terkandung dalam penelitian ini akan memberikan batasan. Batasan dan 

bahasan yang dimaksud yaitu: 

1. Kontribusi 

Kontribusi adalah pemberian andil terhadap suatu kegiatan 

peranan, masukan ide dan lain sebagainya.
12

 Dengan demikian peranan 

berarti bagian dari pelaksanaan fungsi dan tugas yang dilakukan dalam 

suatu kegiatan atau kepentingan guna mencapai suatu yang diharapkan 

berarti. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha 

                                                             
11

www.m.riau24.com/berita/baca/55881-kadis-disparekraf-provinsi-riau-beberkan-

program-dan-kegiatan-pemasaran-pariwisata-riau-2017/ diunduh tanggal 01,05,2016 pukul 21.30 
12

 Badudu, J.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia : Departemen Pendidkian dan 

Kebudayaan (Jakarta: Bali Pustaka, 1994), 34 

http://www.m.riau24.com/
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meningkatkan efesiensinya dan efektivitasnya. Hal ini dilakukan dengan 

penajamkan posisi perannya. 

2. Pelaksana Fungsi Humas 

Adapun pelaksana fungsi humas ialah orang yang memberikan 

informasi timbal balik, komunikasi dua arah kepada masyarakat secara 

pribadi atau kelompok, memberi persuasi dalam pengertian mengubah 

sikap dan tingkah laku publik terhadap organisasi demi keuntungan kedua 

belah pihak, mengintregasikan sikap dan perbuatan organisasi dengan 

sikap dan perbuatan publik dan sebaliknya.
13

 Dalam penelitian ini 

pelaksana fungsi humas yang dimaksud ialah Bapak Raden Heru 

Crisyanto selaku Koordinator Cerita Baru Center ( Staff Bidang 

Pemasaran ). 

3. Pariwisata 

Menurut Undang-undang no 10 tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, Pariwisata adalah Berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, 

sesama wisatawan, pemerintah, pengusaha dan pemerintah daerah.
14

 

 

C. Rumusan masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan batasan masalah yang 

dikemukakan maka dapat dibuat rumusan masalahnya adalah bagaimana 

kontribusi pelaksana fungsi humas Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam 

memperkenalkan pariwisata di Provinsi Riau? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka 

tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah  untuk 

mengetahui kontribusi pelaksana fungsi humas Dinas Pariwisata Provinsi 

Riau dalam memperkenalkan pariwisata di Provinsi Riau. 

                                                             
13

 Mellyna Apryanti, „‟Pelaksanaan Fungsi Public Relations Oleh Binamitra  Di Kantor 

Polsekta Samarinda Ulu‟‟, eJournal lmu Komunikasi, 2013, 1  
14

 id.m.Wikipedia.org/wiki/pariwisata, diunduh tanggal 02,05, 2016. pukul 02.30  
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang penulis maksud dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Secara Akademis 

a. Sebagai sarana keilmuan bagi penulis untuk meningkatkan 

pengetahuan dibidang Kehumasan. 

b. Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan 

ilmu pengetahuan mengenai Public Relations (Humas), khususnya 

yang terkait dengan kontribusi Humas dalam memperkenalkan 

pariwisata. 

2. Secara Praktisi 

a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai  referensi 

bagi khalayak (Pembaca) yang ingin mendalami bidang konsentrasi 

Public Relations (Humas). 

b. Memberikan sumbangsi pemikiran dan sumber informasi kepada 

pelaksana fungsi humas  Dinas Pariwisata Provinsi Riau. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi 

beberapa bagian: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori, kajian 

terdahulu, dan kerangka pikir. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data penelitian. 
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BAB IV  GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisi sejarah Dinas Pariwisata Provinsi Riau. 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai bagaimana kontribusi pelaksana fungsi 

humas Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam memperkenalkan 

pariwisata. 

BAB VI  PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


