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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Teori adalah serangkaian asumsi konsep, abstrak, defenisi, dan 

proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial dan fenomena alami yang 

menjadi pusat perhatian. Berdasarkan pada batasan tersebut maka akan 

dijelaskan batasan-batasannya tentang:  

1. Kontribusi 

Kontribusi adalah pemberian andil sesuatu kegiatan peranan, 

masukan ide dan lain sebagainya.
15

 Kontribusi juga biasa dikenal dengan 

peranan, sedangkan menurut Gross Mason dan Mceachern peran adalah 

sebagian perangkat harapan - harapan yang dikenal pada individu yang 

menempati kedudukan sosial tertentu.
16

  

Kontribusi adalah ikut serta ataupun ataupun memberikan baik itu 

ide, tenaga dan lain sebagainya dalam kegiatan.
17

 Adapun yang dimaksud 

dengan kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan 

baik berupa informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang 

direncanakan.
18

   

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa istilah 

kontribusi itu adalah peranan, masukan, ide juga prilaku yang dilakukn 

individu. Dengan demikian peranan berarti bagian dari pelaksanaan fungsi 

dan tugas yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau kepentingan guna 

mencapai suatu yang di harapkan berarti. Dengan kotribusi berarti individu 

tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensinya dan efektivitas 

hidupanya, hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya. 

                                                             
15
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 Soekanto, Soerjono. Metodologi Reseach jilid 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
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Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, 

kepemimpinan, profesionalisme, finansial dan lainnya.  

2. Humas  

Pertemuan asosiasi-asosiasi humas seluruh dunia di Mexico City, 

agustus tahun 1978, menetapkan definisi humas adalah suatu seni 

sekaligus disiplin ilmu social yang menganalisis berbagai kecenderungan, 

memprediksikan setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya, 

memberikan masukan dan saran saran kepada para pemimpin organisasi, 

dan mengimplementasikan program-program tindakan yang terencana 

untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan khalayaknya.
19

  

Humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang diorganisasikan 

sedemikian rupa sebagai rangkaian kampanye atau program terpadu, dan 

semuanya itu berlangsung secara kesenambungan dan teratur. Definisi 

yang lebih baik spesifik yang menekankan tanggung jawab seperti yang 

telah disebutkan oleh publik relations news, Humas/PR adalah fungsi 

manajemen yang mengeveluasi sikap publik, dan menjalankan suatu 

program untuk menciptakan pengertian dan penerimaan publik.
20

  

Peranan humas dalam sebuah organisasi berkaitan dengan tujuan 

utama dan fungsi-fungsi menajemen perusahaan. Fungsi dasar manajemen 

tersebut merupakan suatu proses kegiatan atau pencapaian suatu tujuan 

pokok dari organisasi atau lembaga dan biasanya berkaitan dengan 

memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi 

atau lembaga tersebut.
21

  

Menurut Dimock dan Koenig pada umunya tugas dari  humas 

pemerintahan adalah :
22
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a. Upaya memberikan penerangan informasi kepada masyarakat tentang 

pelayanan, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh 

pemerintah dalam melaksanakan program kerja. 

b. Mampu mengajak masayarakat dalam partisipasinya atau ikut serta 

pelaksanan program pembangunan di berbagai bidang sosial, budaya, 

ekonomi, politik serta menjaga stabilitas dan keamanan sosial.  

c. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah 

yang bersangkutan perlu di pelihara atau di pertahankan dalam 

melaksanakan tugas serta kewajibannya masing-masing.  

Dalam menjalankan fungsinya sebagai komunikator, humas di 

tuntut untuk memiliki kemampuan yaitu
23

 : 

a. Memiliki kemampuan mengamati dan menganalisa suatu persoalan 

berdasarkan data di lapangan, perencannan kerja dan mampu 

mengevaluasi masalah yang di hadapi. 

b. Kemampuan untuk menarik perhatian melalui berbagai kegiatan 

publisitas yang kreatif, inofatif, dianamis dan menarik bagi publiknya 

sebagai target sasaran. 

c. Kemampuan untuk mempengaruhi pendapat umum melalui kekuatan 

humas dalam merekayasa pandangan opini public yang searah dengan 

kebijakan organisasi. 

d. Kemampuan humas dalam menjalin suasana saling terpercaya,toleransi 

saling menghargai dan dengan berbagai pihak public internal dan 

eksternal. pengurai sandi (decoder) dan penerima.  

Pada dasarnya kegiatan humas berhubungan langsung dengan 

masyarakat, maka seorang humas harus mengetahui ciri-ciri hakiki sebagai 

praktisi humas. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut :
24

 

a. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organsisi yang 

berlangsungan dua arah secara timbal balik 
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b. Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh 

manajemen suatu organisasi  

c. Publik yang menajadi sasaran kegiatan humas adalah publik ekstern 

dan publik intern 

d. Organisasi humas adalah membina hubungan yang harmonis antara 

organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikolog, 

baik yang timbul dari pihak organisasi maupun pihak publik.  

Dari ciri-ciri humas jelas bahwa tugas dan kegiatan humas adalah 

mendukung tercapainya tujuan organisasi yang dikejar dan dilaksanakan 

oleh seluruh insan dalam organisasi yang bersangkutan, dimulai dari 

pimpinan tertinggi sampai bawahan terendah, begitu juga dengan humas 

yang mempunyai peran dalam memberikan pelayanan pada pegawai dan 

publiknya.
25

  

Fungsi humas secara internal dan eksternal humas seperti yang 

dikemukakan oleh Silih Agung Wasesa dalam bukunya yang berjudul 

Strategi Publik Relations adalah:
26

  

a. Fungsi Internal Humas  

1) Mengkomunikasikan kebijakan direksi dan manajemen kepada 

karyawan  

2) Menjelaskan perubahan kebijakan direksi dan manajemen agar 

karyawan memahami dasar keputusan yang di ambil   

3) Membangun jaringan komunikasi interaktif antara karyawan, 

manajemen, dan direksi 

4) Membangun humasoses restrukturisasi, mulai dari sosialisasi dan 

kebijakan hingga pelatihan untuk mengurangi dampak buruk 

restrukturisasi  

5) Membantu meningkatkan rasa memiliki karyawan terhadap 

perusahaan  

                                                             
25

 Ibid. hlm 132 
26
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2005) 



 

 
15 

6) Membantu terciptanya budaya perusahaan yang sesuai dengan visi 

organisasi  

7) Menyelesaikan krisis yang terjadi di perusahaan 

8) Usaha-usaha mengintegrasikan sikap dan tindakan dari perusahaan 

kita 

b. Fungsi Eksternal Humas  

1) Memberikan penerangan kepada masyarakat 

2) Melakukan persuasif untuk mengubah sikap dan perbuatan 

masyarakat secara langsung  

3) Membina hubungan yang harmonis antara badan organisasi dengan 

publiknya yang merupakan khalayak sasaran. 

4) Mengidentifikasi segala sesautu yang berkaitan dengan opini, 

persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap badan organisasi yang 

diwakilinya atau sebaliknya Melayani keinginan publiknya dan 

memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi 

tujuan dan mamfaat bersama.  

5) Menciptakan komunikasi dua arah yang timbal balik, dan mengatur 

arus informasi, publikasi serta peran dari badan organisasi 

kepubliknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi 

kedua belah pihak
27

  

Menurut Cutlip-Center Broom, praktisi humas profesional dalam 

melaksanakan program humas harus terdiri atas empat langkah kegiatan 

atau sering juga disebut dengan empat langkah kegiatan pemecahan 

masalah humas. Keempat langkah ini merupakan proses yang harus 

dijalankan setiap praktisi humas professional.Keempat langkah tersebut 

adalah.
28

  

a. Menentukan masalah (defening the progaming). Langkah pertama ini 

meliputi kegiatan untuk meneliti dan mengawasi pengetahuan, 

                                                             
27

 Rusady Ruslan, Manajemen Public Relations Komunikasi , (Jakarta: PT. Grafindo 

Persada, 2007), 18-19 
28

 Morissan, Manajemen Public Relations, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 108-

109  
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pendapat, sikap dan tingkah laku khalayak yaitu pihak-pihak yang 

berkepentingan atau terpengaruh oleh tindakan dan kebijakan 

organisasi atau perusahaan. Pada intinya, langkah pertama ini 

merupakan kegiatan inteligen untuk mengumpulkan informasi atau 

data yang menjadi dasar berpijak ptraktisi humas guna mengambil 

langkah selanjutnya. 

b. Perencanaan dan penyusunan program (planning and programming). 

Masalah yang telah ditentukan pada langkah pertama digunakan untuk 

menyusun program, tujuan, tindakan, dan strategi komunikasi. 

Langkah kedua mencakup tindakan untuk memasukkan temuan yang 

diperoleh pada langkah pertama kedalam kebijakan dan program 

organisasi.  

c. Melakukan tindakan dan berkomunikasi (taking action and 

communication). langkah ketiga mencakup kegiatan melaksanakan 

tindakan dan melakukan komunikasi yang sejak awal dirancang untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

d. Evaluasi Program (Evaluataing the program). Langkah terakhir ini 

mencakup penilaian atau evaluasi atas persiapan, pelaksanaan dan 

hasil-hasil program.  

Fungsi-fungsi utama yang dilakukan oleh seorang humas dalam 

organisasinya, dibawah ini terdapat beberapa fungsi humas yang paling 

utama,
29

 Sebagai komunikator dalam menyampaikan kebijakan kepada 

komunikan, komunikan disini adalah karyawan dan publik masyarakat:  

a. Berhubungan baik dengan media untuk menyampaikan informasi 

kepada publik atau masyarakat 

b. Pengemasan pesan berupa mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan 

perusahaan kepada publik 

                                                             
  

29
 Nova Firsan.Crisis Publik Relations, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), 49 
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c. Mengadakan analisa dan perbaikan terhadap kebijakan yang sedang 

dijalankan, guna mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan dengan 

tidak melupakan kepentingan publik. 

3. Pariwisata  

Pariwisata adalah suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan 

untuk rekreasi atau liburan dan juga yang dilakukan untuk aktivitas. 

Menurut Musanef (1995) secara etimologis pariwisata terdiri dari dua suku 

kata yaitu “pari” dan “wisata”, dimana dijelaskan bahwa pari berarti 

banyak, berkali-kali, berputar-putar atau berulang-ulang. Sedangkan 

Wisata berarti perjalanan atau berpergian. Atas dasar itu, maka 

kepariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan 

berkali-kali atau berulang-ulang dari satu tempat ke tempat lain. Seseorang 

yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari 

rumahnya dengan tujuan rekreasi. 

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, pemerintah daerah dan pengusaha.
30

  

Menurut Kusdianto Pariwisata adalah suatu susunan organisasi, 

baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, 

produksi dan  pemasaran  produk suatu layanan yang memenuhi 

kebutuhan dari orang yang sedang bepergian (1996).  

Selanjutnya jenis-jenis kegiatan dan usaha pariwisata menurut 

Undang-Undang Pariwisata Pasal 14 Nomor 10 tahun 2009 itu terdiri:  

a. Usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya 

dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.  

b. Usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi 

kebutuhan pariwisata   sesuai peraturan perundang-undangan. 

c. Usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, 

bukan angkutan transportasi reguler/umum. 

                                                             
30
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d. Usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan 

dan penyelenggaraan pariwisata termasuk penyelenggaraan perjalanan 

ibadah. 

e. Usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi    dengan 

peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan 

dan/atau penyajiannya. 

f. Usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat 

dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. 

g. Usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni  pertunjukan, arena  

permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang 

bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak  termasuk di dalamnya wisata 

tirta dan spa. 

h. Usaha wisata tirta yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata 

adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk 

penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola 

secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
31

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan untuk menghindari 

duplikasi pada desain dan temuan dalam penelitian ini maka dicantumkan 

beberapa penelitian terdahulu. Selain itu dengan mengenal peneliti terdahulu, 

maka sangat membantu peneliti dalam memilih dan mendapatkan desain 

penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan 

perbandingan dari desain-desain yang telah dilaksanakan. Berikut adalah 

beberapa penelitian yang relavan dengan penelitian penulis. 

1. Siti Nurzannah (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) 

tentang Kontribusi Humas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi 

Riau dalam mempromosikan Event Pacu Jalur. Dalam penelitian ini Fokus 

permasalahan dalam penelitian yaitu kontribusi humas dalam rangka untuk 

                                                             
31

 Buku Undang - Undang RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Bandung: 

Citra Umbara) 
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mensosialisasikan dan mempromosikan Event Pacu Jalur yang merupakan 

Event tahunan yang diselenggarakan di Kabupaten Kuantan Singingi agar 

dapat meningkatkan kunjungan wisata.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Dimana peneliti berusaha menggambarkan, meringkas berbagai situasi dan 

kondisi atau fenomena yang ada yang menjadi objek penelitian. Format 

deskriptif kualitatif dianggap tepat digunakan untuk meneliti masalah yang 

membutuhkan studi mendalam, seperti studi tingkah laku konsumen, efek 

media, dan implementasi suatu kebijakan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Provinsi Riau dalam mempromosikan event pacu jalur 

yaitu dengan langkah awal memperkenalkan event pacu jalur kepada 

masyarakat dengan menyebarkan brosur, majalah, spanduk dan 

melaksanakan seminar dengan menampilkan CD yang berisi tentang event 

pacu jalur dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar agar mudah 

dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Selain itu berhubungan baik 

dengan media,  merupakan cara yang efektif dialakukan oleh Humas Dinas 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dalam berkomunikasi dengan para 

wartawan dari berbagai media massa, melakukan komunikasi langsung 

berhadapan, dengan cara bertatap muka langsung yang membuat lebih 

akrab, kemudian melakukan komunikasi melalui telepon untuk 

mengadakan jumpa pers diluar jadwal yang telah ditentukan.
32

 

Adapun  Perbedaan penelitian ini berfokus pada promosi event 

pacu jalur yang dilakukukan oleh Humas Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Provinsi Riau, sedangkan penelitian penulis berfokus pada 

kontribusi pelaksana fungsi Humas dalam memperkenalkan pariwisata. 

Hal tersebutlah yang menjadi pembeda. 

                                                             
32
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2. Yekti Andriani (Universitas Sebelas Maret) tentang Pengelolaan Obyek 

Wisata Tlatar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Boyolali.  

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

deskkriptif dengan pendekatan kualitatif. Kegiatan yang dilakukan  dalam 

metode penelitian tersebut yaitu pengumpulann data berdasarkan kenyatan 

dilapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu 

sebagai data primer adalah hasil wawancara. Sedangkan data sekunder 

yakni diperoleh dari arsip-arsip dan dokumen-dokumen serta berita yang 

berhubungan dengan pembangunan.  

Adapun kesimpulan dari penelitian tentang pengelolaan obyek 

wisata Tlatar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali 

yaitu dengan melalui Pembenahan Fisik Pembenahan fisik terdiri dari 

pembangunan maupun pengembangan sarana prasarana serta fasilitas 

pendukung lainnya di obyek wisata Tlatar, Peningkatan kinerja bagi para 

petugas atau pegawainya, Peningkatan kerjasama saling menguntungkan 

dengan pihak ketiga, Meningkatkan manajemen obyek wisata Tlatar, 

Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang bernilai luhur 

sebagai jati diri bangsa, Melaksanakan dan mengembangkan jaringan 

kerjasama promosi obyek wisata Tlatar, Meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan obyek wisata Tlatar 

dan Lain-lain.
33

  

Perbedaan penelitian terdapat pada fokus kajian, dimana penelitian 

ini berfokus pada pengelolaan obyek wisata dan juga adanya perbedaan 

lokasi penelitian. 

3. Marlina Desna (Universitas Sebelas Maret Surakarta) Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Peran Humas dalam Meningkatkan Potensi 

Wisata Surakarta Melalui Promosi Dengan Publik Eksternal oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. 
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Hasil temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa humas 

berperan untuk meningkatkan potensi wisata di Kota Surakarta. Upaya 

yang dilakukan yaitu melalui Promosi dengan publik eksternal. Promosi 

yang dilakukan melalui media promosi, yaitu dengan media cetak dan 

media elektronik. Bentuk promosi yang dilakukan yaitu melalui media 

cetak yang dibuat, seperti Leaflet/booklet, & solo calender of event serta 

media elektronik melalui kerjasama dengan pihak luar yang terkait seperti 

TV dan Radio untuk mendukung event-event yang diadakan.
34

  

Adapun perbedaan penelitian terdapat pada fokus kajian, dimana 

penelitian berfokus pada peran humas, dan meningkatkan potensi wisata. 

Selain itu terdapat perbedaan lokasi penelitian, dimana penelitian 

dilakukan di kota Surakarta. 

4. Muhammad Rendi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan 

Fungsi Humas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam 

Mensosialisasikan Program Sadar Wisata.   

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan 

data. Dalam penelitian ini lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman 

(kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data. 

Kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan Fungsi Humas Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Mensosialisasikan Program Sadar 

Wisata Kabupaten Rokan Hulu dapat di simpulkan yaitu Komunikator 

pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan adalah Kepala Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Bidang 

Pariwisata dan Kepala Seksi Promosi,. Relationship Hubungan kerja sama 

yang baik antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan 

Hulu dengan pihak-pihak terkait hal ini menjalin kerja sama dengan publik 

                                                             
34
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internal (staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu) 

dan eksternal ( Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi 

Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Riau, Radio Pemerintah daerah Rokan Hulu, TV Swasta, Riau 

Pos, dan Riau Terkini. Back up managemen yang menunjang kegiatan 

sosialisasi program sadar wisata seperti event jelajah rimbah rohul, dan 

media massa. Good image marker membangun citra yang baik di mata 

masyarakat dengan cara membuat pemberitaan tetntang program sadar 

wista yang mampu menghasilkan perekonomian masyarakat dan penghasil 

asli daerah (PAD)
35

 

Adapun perbedaan penelitian terdapat pada fokus kajian, dimana 

penelitian berfokus pada peran program sadar wisata, dan 

mensosialisasikan. Selain itu terdapat perbedaan lokasi penelitian, dimana 

penelitian dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu dan dalam menguji 

validitas mengguakan triagulasi sumber. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dari 

proses penelitian. Kerangka pikir digunakan untuk mengukur variabel. 

Indikator kontribusi pelaksana fungsi humas Dinas pariwisata dalam 

memperkenalkan pariwisata di Provinsi Riau.  

Untuk mengarahkan penelitian ini agar tepat pada sasarannya, maka 

diperlukan kerangka pikir atau konsep operasional yang digunakan untuk 

memberikan penjelasan terhadap konsep teori. Kerangka pikir adalah model 

konseptual bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah 

didefinisikan sebagai masalah yang penting.
36

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori humas sebagai teknik 

komunikasi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa suatu lembaga yang melakukan 
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kegiatan kehumasan, dalam sebuah organisasi ada yang tidak memiliki humas, 

akan tetapi tidak berarti tidak ada kegiatan kehumasan karena kegiatan 

kehumasan tersebut  dinamakan kegiatan profesi humas. Dinas Pariwisata 

Provinsi Riau tidak memiliki humas melainkan hanya menjalankan fungsi 

humas. 

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan diatas, 

kerangka pikir yang menjadi landasan/panduan penulis didalam melakukan 

kajian penelitian dilapangan nantinya, tampak pada Gambar berikut ini : 

Gambar 2.1  

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humas adalah seorang yang melaksanakan salah satu kegiatan untuk 

memberikan kotribusi atau sumbangan ide di Dinas Pariwisata dengan tujuan 

untuk memperkenalkan pariwisata. Untuk mencapai tujuan dalam 

memperkenalkan pariwisata, maka pelaksana fungsi humas melakukan hal 

sebagai berikut:  

1. Upaya memberikan penerangan informasi kepada masyarakat 

a. Memberikan penerangan informasi kepada masyarakat melalui media 

b. Menjalin kerjasama dengan media 

Dinas Pariwisata 

Provinsi Riau 

Pelaksana Fungsi 

Humas 

Kontribusi 

Memperkenalkan 

Pariwisata 

1. Upaya memberikan 

penerangan informasi kepada 

masyarakat 

2. Mampu mengajak masyarakat 

dalam partisipasinya 

memperkenalkan pariwisata 

3. Kejujuran dalam pelayanan 

dan pengabdian 
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c. Mengundang media di berbagai kegiatan 

d. Menyelenggarakan wisata pers 

2. Mampu mengajak masyarakat dalam partisipasinya memperkenalkan 

pariwisata.  

a. Mengajak masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata melalui 

sosialisasi dan promosi 

b. Mampu mempengaruhi audiens untuk ikut memperkenalkan pariwisata 

Riau 

c. Membujuk masyarakat untuk mengapreasi segala kegiatan yang 

mendukung peningkatan pariwisata 

3. Pelayanan dan Pengabdian 

a. Humas sebagai komunikator memiliki kriteria keterbukaan dan 

kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian 

b. Melakukan kegiatan yang mampu menarik wisatawan 

 


