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BAB II 

KAJIAN  TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori  

1. Strategi 

Agar tujuan dapat tercapai maka dibutuhkan strategi yang tepat agar 

sesuai dengan yang diharapkan. Begitu juga dengan kegiatan Public Relations 

yang membutuhkan strategi dalam menjalankan sesuatu. 

Inti dari strategi adalah bagaimana bertahan hidup dalam dunia 

kompetitif, bagaimana menbuat persepsi yang baik di benak konsumen, 

menjadi berbeda, mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing, menjadi 

spesialisasi, menguasai satu kata di kepala. Kepemimpinan yang memberi 

arah dan memahami realita pasar dengam menjadi yang pertama daripada 

menjadi yang lebih baik. Strategi Public Relations harus mempertimbangkan 

cara – cara yang dapat mengintegrasikan semua aktivitasnya, dan cara yang 

paling praktis serta defenitif saat ini adalah mendasarkan program – program 

Public Relations analisis audiens atau stakeholder.
8
 

Stephen Robbins menyatakan bahwa penentuan tujuan jangka panjang 

perusahaan dan memutuskan arah tindakan serta mendapatkan sumber-

sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi penulis menarik 

kesimpulan bahwa strategi adalah cara yang dilakukan untuk dapat mencapai 

tujuan yang ingin dicapai dengan rencana yang sudah dipersiapkan dan 

diperhitungkan secara matang.  

Strategi merupakan jantungnya perencanaan Public Relations maupun 

masalah dan bidang lainnya yang berkaitan. Strategi adalah keseluruhan 

rencana organisasi, meliputi apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara 

mencapainya. Strategi memiliki tiga tahap, yakni menetapkan tujuan dan 

                                                             
8 Sandra Oliver. 2007. “Strategi Public Relations”. Jakarta : Erlangga. Hal. 6. 
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sasaran, memformulasikan aksi dan strategi respon, kemudian menggunakan 

komunikasi efektif. 

2. Hubungan Masyarakat ( Humas ) 

Humas adalah disiplin ilmu yang relatif baru yang ditandai dengan 

perdebatan tentang defenisinya. Beberapa disiplin sangat mudah untuk 

didefenisikan, contohnya  sejarah dan matematika. Meskipun demikian, 

humas memiliki beberapa pengertian dan fakta ini dipakai oleh para kritikus 

untuk memperlihatkan  kelemahan utama Humas. Meskipun begitu, Humas 

merupakan pembahasan (mata kuliah) praktis dan selama praktik Humas 

mengalami perubahan dan perkembangan, maka dapat dikatakan bahwa 

defenisinya bisa terus berubah dan berkembang. Humas fungsi manajemen 

yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat 

antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau 

kegagalan organisasi tersebut. Hubungan masyarakat adalah suatu filsafat 

sosial dari manajemen yang dinyatakan dalam kebijaksanaan beserta 

pelaksanaannya, yang melalui interpretasi yang peka mengenai peristiwa – 

peristiwa berdasarkan pada komunikasi dua arah dengan publiknya, berusaha 

untuk memperoleh saling pengertian dan itikad baik.
9
 

Defenisi humas dilihat dari situ juga menempatkan sebagai sebuah 

fungsi manajemen, yang berarti bahwa manajemen disemua organisasi harus 

memperhatikan Humas. Defenisi ini juga mengidentifikasi pembentukan dan 

pemeliharaan hubungan baik yang saling menguntungkan antara organisasi 

dengan publik sebagai basis moral dan etis dari profesi Humas. Pada saat 

yang sama, defenisi ini mengemukakan kriteria untuk menentukan apa itu 

Humas dan apa yang bukan Humas. Humas bukanlah iklan semata. Dan 

terakhir defenisi ini mendefenisikan konsep praktik yang menjadi subjek 

buku. Humas adalah fungsi manajemen yang membangun dan 

mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi 
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 H. Frazier Moore. 2000. “Hubungan Masyarakat Prinsip, Kasus dan Maslah”. 

Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 6. 
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dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi 

tersebut. Defenisi Humas yang muncul banyak sekali dikaitkan dengan 

kegiatan membujuk. Ada banyak tokoh-tokoh Humas yang memberi defenisi 

yang berbeda-beda. Tetapi ada kesamaan pada arti tujuan dari defenisi-

defenisi tersebut. Dan majelis Humas dunia mendefinisikan Humas sebagai 

seni dan ilmu sosial dalam menganalisis kecendrungan, memperkirakan 

akibat-akibat, memberikan saran kepada pemimpin perusahaan serta 

melaksanakan program terencana yang melayani baik kepentingan organisasi 

dan khalayaknya. Hubungan masyarakat yang efektif bukanlah merupakan 

suatu aktivitas secara darurat atau untuk sesaat, tetapi merupakan suatu usaha 

yang terus -  menerus untuk menginterpretasikan suatu lembaga kepada 

publiknya dan untuk memperoleh pengertian serta itikad baik dari 

publiknya.
10

 

a. Fungsi dan Tujuan Hubungan Masyarakat 

Kehidupan diciptakan berpasang - pasangan, dengan maksud untuk 

saling mengenal dan bekerjasama demi kebaikan, yakni antara seseorang 

dengan orang lain, antara satu negara dengan negara lain. Hubungan dan 

kerja sama itu dilakukan demi kebaikan, untuk mencapai tujuan bersama. 

Demikian juga yang terjadi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

Ketiga komponen ini harus saling berhubungan dan bekerjasama secara 

sinergis untuk mencapai tujuan pendidikan bagi kecerdasan anak-anak 

kita. Tujuan bersama yang berat akan menjadi ringan jika dilakukan 

secara sinergis antara dua pihak yang terkait (stakeholder). Ketiga 

komponen yang saling terkait untuk memajukan pendidikan anak-anak 

adalah sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ketiga komponen ini memang 

memiliki peran dan fungsi masing-masing. Namun, pelaksanaan peran 

dan fungsi masing-masing tersebut akan tetap memerlukan hubungan dan 

kerja sama antara semua stakeholder tersebut. 
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H. Frazier Moore. 2000. “Hubungan Masyarakat Prinsip, Kasus, dan Masalah”. 

Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 14. 
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Seorang praktisi Humas, harus mencantumkan dengan jenis fungsi 

humas yang akan digarapnya itu, sebab fungsi itulah yang harus 

dijabarkan dalam operasionalnya. Fungsi Humas adalah: 
11

 

1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi 

2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik 

internal dan publik ekternal 

3. Menciptakan kombinasi dua arah dengan menyebarkan informasi 

organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada 

organisasi 

4. Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi 

kepentingan umum 

Humas merupakan fungsi manajemen dan dalam struktur 

organisasi humas merupakan salah satu bagian atau definisi dari 

organisasi. Karena itu, tujuan Humas sebagai bagian struktural organisasi 

tentu saja tidak bisa lepas dari tujuan organisasinya sendiri. Inilah yang 

oleh Oxley disebut sebagai salah satu prinsip humas. Prinsip tersebut 

menyatakan, tujuan humas jelas dan mutlak memberi sumbangan pada 

objektif organisasi secara keseluruhan. Charles Steinberg mengemukakan 

bahwa tujuan humas adalah menciptakan opini publik yang 

menyenangkan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan atau 

perusahaan yang bersangkutan. Kemudian tujuan Humas ada dua bagian 

yaitu: 

1. Secara positif mendapatkan dan menambah penilaian serta jasa baik 

suatu organisasi  

2. Secara defenisi berusaha untuk diri dari terhadap pendapat masyarakat 

yang bernada negatif 
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Setiawan Hari Purnomo. 1996. “Managemen Strategi :Sebuah Konsep Pengantar”. 

Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal. 8 



13 
 

 
 

Pada pokoknya kegiatan humas bertujuan untuk mempengaruhi 

pendapat, sikap, sifat, dan tingkah laku publik dengan jalan 

menumbuhkan penerimaan dan pengertian dari publik. Sebagai abdi 

masyarakat, Humas harus selalu mengutamakan kepentingan publik atau 

masyarakat umumnya, menggunakan moral atau kebiasaan yang baik, 

guna terpeliharanya komunikasi yang menyenangkan didalam 

masyarakat. Komunikasi yang disarkan atas strategi dan teknik 

berinteraksi yang mengarah pada terciptanya suatu keadaan yang 

harmonis antara badan dengan publiknya. Tugas Humas adalah 

memberikan penerangan untuk meningkatkan hubungan baik dengan 

mereka yang pendapatnya berpengaruh bagi organisasi dalam menetukan 

kebijaksanaan yang baik.
12

 

b. Tugas dan Ruang Lingkup Hubungan Masyarakat 

Inti tugas Humas adalah sinkronasi antara informasi dari organisasi 

atau perusahaan dengan reaksi dan tanggapan publik sehingga mencapai 

suasana akrab, saling mengerti, dan muncul suasana yang menyenangkan 

dalam interaksi orgasisasi atau perusahaan dengan publik. Humas 

mengemban tugas atas tujuannya tadi, yaitu berkomunikasi ke dalam 

dengan publik internal dan keluar dengan pulik eksternal. 

Kegiatan Humas kedalam tersebut diperlukan untuk memupuk 

adanya suasana yang menyenangkan diantara karyawan, komunikasi 

antara bawahan dan pimpinan atau atasan terjalin dengan akrab dan tidak 

kaku, serta menyakini tanggung jawab akan kewajibannya terhadap 

organisasi atau perusahaan.  

Fraser P. Seitel dalam bukunya The Practice Publik Relations 

mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Humas telah 

mengembangkan teorinya sebagai suatu sistem manajemen. Gruning dan 

                                                             
12 John Tondowidjojo. 2002. “Dasar dan Arah Public Relations”. Jakarta : PT. Grasindo. 

Hal. 3. 
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Hunt menyarankan para manager berdasarkan apa yang disebut sebagai 

teoritis organisasional suatu Boundaryrole ( memainkan peran di 

perbatasan ), mereka berfungsi di tepi suatu perusahaan atau organisasi 

sebagai penghubung antara perusahaan atau organisasi dengan publik 

internal dan eksternalnya. Dengan perkatan lain para menejer Humas 

harus meletakkan satu kakinya di dalam organisasi dan satu kakinya luar 

organisasi ( masyarakat ). 

Sebagai Boundary Managers orang-orang Humas mendukung 

kolega mereka dengan sokongan komunikasi mereka yang lintas 

organisasional yaitu kedalam dan keluar organisasi atau perusahaan. 

Dengan cara ini para profesional Humas juga menjadi menejer sistem, 

memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan transaksi 

dengan menjalin berbagai hubungan yang besifat kompleks (rumit) dan 

penting dalam organisasi atau perusahaan, yakni:
13

 

1. Humas harus memikirkan hubungan  lembaga organisasi atau 

perusahaan terhadap lingkungannya sendiri 

2. Humas harus bekerja sesuai dengan aturan lembaga organisasi 

atau perusahaan untuk mengembangkan pemecahan yang 

inovatif terhadap berbagai permasalahan organisasi 

3. Humas harus berfikir strategis, para manajer humas harus 

menampakkan pengetahuannya tentang misi, tujuan, dan strategi 

lembaga organisasi 

4. Para manajer humas juga harus memiliki kemampuan mengukur 

hasil yang sudah diperoleh 

Ruang lingkup tugas humas yang ke dalam yaitu: 

1. Membina sikap mental karyawan agar dalam diri mereka 

tumbuh ketaatan, kepatuhan, dan dedikasi terhadap lembaga 
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2. Menumbuhkan semangat korps atau kelompok yang sehat dan 

dinamis 

3. Mendorong tumbuhnya kesadaran lembaga  

Kemudian ruang lingkup yang keluar yaitu, mengusahakan 

tumbuhnya sikap dan citra ( image ) pulik yang positif terhadap segala 

kebijakan dan langkah tindakan lembaga atau perusahaan. Yaitu:
14

 

1. Hubungan dengan pelanggan, hal ini mencakup kegiatan-

kegiatan seperti memberi informasi kepada pelanggan, 

menjelaskan prosedur, menyelenggarakan kegiatan atau acara 

bersama pelanggan, menciptakan suasana nyaman bila 

menyangkut pemeliharaan citra atau penyampaian informasi 

2. Hubungan dengan masyarakat, hal ini mencakup hubungan baik 

dengan penduduk atau masyarakat yang sekurang-kurangnya 

meliputi penduduk disekitar lokasi lembaga yang bersangkutan  

3. Hubungan dengan pers/media, hal ini mencakup kegiatan 

membuat kliping  (berita dari koran, majalah, dan lain-lain)  

serta menganalisa pendapat umum (opini publik) atau aspirasi 

kelompok-kelompok tertentu, menyampaikan informasi 

melaluai media massa 

4. Hubungan dengan instansi-instansi pemerintah, hal ini 

mencakup kegiatan pembinaan dan menyelenggarakan 

hubungan komunikasi dua arah dengan instansi-instansi 

pemerintah 

5. Hubungan dengan berbagai pihak terkait (stakeholder).  

Jadi Humas diibaratkan cermin. Dan yang bertugas memelihara 

dan bertanggung  jawab atas kebersihan cermin itu adalah kehumasan 

beserta para petugas yang dipimpinnya dengan cara senantiasa menjaga 

                                                             
14 Onong Uchjana Effendy. 2005.  “Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi”. 
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etika dan etiket dalam pergaulan hidup sehari-hari, baik dengan publik 

internal maupun publik eksternal. 

3. Strategi Hubungan Masyarakat  

Sebuah strategi hubungan masyarakat adalah pendekatan 

menyeluruh bagi sebuah kampanye atau program dan penjelasan rasional 

dibelakang program taktis dan akan didikte dan ditentukan oleh persoalan 

yang muncul dari analisis dan penelitian. Untuk membagun citra positif 

organisasi yaitu dengan publikasi, mengadakan kegiatan, pelibatan 

khalayak, lobi dan pelibatan masyarakat sosial.
15

 

Pada hakikatnya, strategi adalah perencanaan dan manajemen 

untuk mencapai suatu tujuan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, 

strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah 

saja, tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. 

Reputasi (nama baik) organisasi merupakan penilaian atas seluruh 

citra organisasi yang ada dalam benak masyarakat. Pengukuran reputasi 

umumnya disusun secara kualitatif. Meskipun ada indikator-indikator 

yang dapat menjadi acuan reputasi, sejatinya reputasi hanya dapat diukur 

melalui persepsi masyarakat. Pada pengambilan keputusan khalayak atau 

penyusunan kebijakan, maka reputasi merupakan salah satu komponen 

yang dinilai. Kepemimpinan organisasi, upaya yang telah dilakukan, 

filosofi perusahaan akan mencerminkan kredibilitas organisasi dan 

integritas anggota organisasi yang akan memberikan rasa percaya kepada 

masyarakat. 

Berbagai program kerja dapat dilakukan olah Humas untuk 

membangun citra positif organisasi yaitu dengan melakukan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 
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1) Hubungan pers dimaknai dengan memahami seluk beluk dunia 

jurnalistik, serta landasan peraturan yang menjadi landasan 

hukumnya. Bentuk-bentuk kegiatan pers yang dapat dilakukan 

antara lain penyusunan press release, press conference, press 

briefing, press tour, press events, press coverage, hingga 

interview. Sementara sebagai penyeimbang, Humas juga perlu 

mengelola media internal, baik berupa majalah, newsletter, 

laporan berkala, laporan pencapaian (achievement report), 

media online, publikasi cetak (leaflet, brochure, poster, outdoor 

graphic) hingga liputan khusus untuk ditampilkan pada media 

internal. 

2) Unit pengelola database baik berupa gambar maupun materi 

audio visual serta pengolahannya adalah unit perpustakaan dan 

dokumentasi. Signifikansi unit ini adalah dokumentasi dapat 

menjadi bukti apabila diperlukan. 

3) Bagian hubungan kelembagaan dan hubungan luar negeri 

menjadi liason officer organisasi. Badan ini perlu bertindak 

proaktif agar dapat menyusun kegiatan kerja sama yang 

bermanfaat bagi kedua belah pihak. Jaringan komunikasi dan 

kerja sama yang baik merupakan pintu gerbang terhadap 

terwujudnya citra positif organisasi dalam persepsi organisasi 

mitra. 

Pada dasarnya media dan alat hubungan masyarakat terdiri atas dua 

hal, yaitu kata-kata tercetak dan kata-kata lisan, kata-kata yaitu: 

a) Majalah 

b) Pedoman 

c) Surat  

d) Papan pengumuman, poster, dan reklame 
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Kata-kata lisan yaitu: 

a) Rapat, pertemuan, poster, dan reklame 

b) Film 

c) Televisi 

d) Open house 

e) Pameran 

f) Radio 

4. Museum Sang Nila Utama 

Sang Nila Utama adalah nama yang diberikan kepoda museum 

yang berasal dari nama Raja Bintan yang berkuasa sekitar abad XIII 

Masehi dipulau Bintan. Musum ini pada awalnya belum diberi nama, 

namun atas inisiatif kepala museum waktu itu, ditunjuklah beberapa 

budayawan Riau dengan surat keputusan tanggal 13 Oktober 1993, untuk 

mengusulkan beberapa nama yang termashur di Riau untuk dijadikan 

nama museum ini.
16

 

Menurut data sejarah, daerah Riau dahulu merupakan daerah 

kekuasaan kerajaan Sriwijaya antara abad ke-7 sampai abad ke-12. Pada 

masa puncak kejayaannya, kerajaan Sriwijaya merupakan pusat 

perdagangan internasional dan pusat pengajaran agama Budha di Asia 

Tenggara. Setelah kerajaan Sriwijaya runtuh akibat serangkaian invasi, 

banyak para Bangsawan keturunan dinasti Sailendra meninggalkan 

daerah yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kebesaran tahta 

leluhur mereka dengan mendirikan kerajaan-kerajaan baru. Salah satunya 

adalah Sang Sapurba, yang meninggalkan palembang dengan diiringi 

oleh Mangkubumi yang tidak lain adalah mertuanya sendiri yaitu 

Demang Lebar Daun dan putranya Sang Nila Utama. 
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Museum Sang Nila Utama terletak di Jl. Jendral Sudirman 

Pekanbaru, museum ini menyimpan berbagai aneka koleksi benda-benda 

sen budaya seperti pakaian adat, gaun pengantin, permainan rakyat 

seperti gasing, alat-alat musik dari berbagai daerah yang ada di Riau dan 

benda-benda bersejarah propinsi Riau lainnya. 

Tidak jauh dari museum Sang Nila Utama ini terdapat satu 

bangunan khas dengan arsitektur melayu yang kental yaitu gedung taman 

budaya Riau, dimana gedung ini digunakan sebagai tempat untuk 

pagelaran berbagai kegiatan budaya dan seni melayu Riau, dan kegiatan-

kegiatan lainnya. 

1. Gedung Perkantoran Museum 

Gedung perkantoran museum ini terketak dibelakang gedung 

imduk. Adapun dalam gedung ini terdapat beberapa ruangan, antara lain: 

a) Ruang kepala museum 

b) Ruang pengolahan data 

c) Ruang storage koleksi 

d) Ruang kurator 

e) Ruang pameran temporer 

f) Perpustakaan  

g) Ruang bimbingan ruang konservasi dan preparasi 

 

2. Gedung Induk 

Gedung induk terletak dibagian komplek daerah dengan bentuk 

bangunan bergaya arsitektur rumah tradisional melayu Riau. Pada 

gedung inilah sebagian besar koleksi museum dipamerankan secara tetap 

dalam jangka waktu yang panjang dengan pengertian akan diadakan 

renovasi tata pamerannya kembali secara minimal 5 tahun lamanya. 

3. Gedung Audiotorium 
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Terletak disebelah kiri gedung (dilihat dari pintu masuk areal 

museum). Pada gedung inilah kelompok bimbingan edukasi cutural 

melaksanakan kegiatannya, antara lain ceramah, penyuluhan, peragaan 

dan lomba.
17

 

4. Pos Jaga  

Terletak disisi kiri dan kanan dekat dengan pintu masuk dan keluar 

museum. 

5. Taman  

Terletak dihalaman depan dan belakang museum. Pada taman 

dihalaman depan terdapat kolam kecil dan miniature pompa angguk (alat 

pengeboran minyak bumi) sumbangan dari PT. Caltex Pasifik Indonesia. 

Taman pada halaman belakang dilengkapi dengan bangku taman dan 

sarana permainan anak-anak seperti ayunan, jungkit-jungkit serta 

musholla. 

6. Koleksi Museum Daerah 

Berdasarkan klasifikasi koleksi museum umum yang diterbitkan 

oleh direktorat permuseuman, yang merupakan klasifikasi  penggolongan 

koleksi adalah: 

a) Geologika  

b) Biologika  

c) Etnografika 

d) Arkeologika  

e) Historika 

f) Numismatika dan Heraldika  

g) Fiologika  

h) Keramologika  

i) Seni Rupa  
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Museum yang dikenal dengan nama Sang Nila Utama ini 

merupakan sebuah bangunan bergaya arsitektur tradisional melayu yang 

terletak dijalan Jendral Sudirman Pekanbaru, tidak tauh dari bandara 

simpang tiga. Museum yang buka tiap hari kecuali hari senin dan hari-

hari besar. Museum ini menyimpan berbagai koleksi benda seni, sejarah 

dan budaya daerah Riau umumnya. Bersebelahan dengan museum 

terdapat pula sebuah bangunan dengan ciri arsitektur yang hampir sama, 

yaitu gedung taman budaya Riau, diperuntukan sebagai pusat berbagai 

kegiatan seni dan budaya. 

Koleksi museum ini berjumlah 4.298 buah, berupa koleksi geologi, 

biologi, etnografi, arkeologi, sejarah, numismatik/heraldik, filologi, 

keramik, dan seni rupa. Dengan koleksi peninggalan sejarah yang cukup 

banyak, museum Sang Nila Utama ini bisa dikatakan tidak kalah menarik 

dengan museum-museum yang ada diluar pulau sumatera. 

B. Kajian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan berdasarkan kajian terdahulu yang 

pernah diteliti oleh peniliti sebelumnya tentang strategi Humas, 

diantaranya: 

1. Penelitian strategi Humas yang diteliti oleh mahasiswa Universitas 

Yogyakarta yang bernama Muhammad Rias Sayudana tentang 

bagaimana strategi komunukasi museum wayang kekayon dalam 

memperkenalkan keberadaan museum kepada masyarakat umum. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sayudana ini menggunakan teori 

strategi pemasaran dimana lebih memfokuskan kepada 

memperkenalkan nama dan memasarkan ataupun citra museum itu 

sendiri daerah Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sehingga hasil yang dicapai 

adalah museum wayang kekayon Yogyakarta dikenang oleh 

masyarakat umum.  
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2. Penelitian lain yang membahas tentang strategi Humas dalam 

meningkatkan jumlah pengunjung adalah penelitian yang dilakukan 

oleh mahasiswi yang bernama Ardila Ningsih yang berjudul 

bagaimana strategi pemasaran museum fatahila Kota Jakarta dalam 

meningkatkan dan mempertahankan jumlah pengunjung. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Dimana strategi 

pemasaran yang dilakukan oleh Humas museum fatahila lebih 

memfokuskan untuk mempertahankan citra positif museum sehingga 

jumlah pengunjung bersifat statis dan semakin bertambah. Didalam 

penelitian ini lebih banyak atau cenderung berorientasi kepada 

perbaikan citra dan strategi pemasaran.  

C. Kerangka Pikir  

Strategi adalah bagaimana bertahan hidup dalam dunia kompetitif, 

bagaimana menbuat persepsi yang baik di benak konsumen, menjadi 

berbeda, mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing, menjadi 

spesialisasi, menguasai satu kata di kepala. Kepemimpinan yang 

memberi arah dan memahami realitas pasar dengam menjadi yang 

pertama daripada menjadi yang lebih baik. 

Strategi Humas Museum Sang Nila Utama Provinsi Riau dalam 

Meningkatkan Minat Pengunjung harus melihat beberapa poin sebagai 

berikut: 

a. Analyzing the situation (menganalisa situasi) 

 Merupakan bagian yang penting sebagai proses awal penentuan 

strategi, dimana setiap tahap ini digunakan untuk mengumpulkan semua 

informasi dan sekaligus menganalisa situasi. 

b. Analyzing the organization (menganalisa oranisasi) 

Pada tahap ini diperlukan pengamatan yang tepat terhadap tiga 

aspek organisasi yaitu lingkungan internalnya (misi, performance, dan 

sumber daya organisasi), reputasi dan lingkungan eksternalnya. 
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c. Analyzing the public (menganalisa publik) 

Merupakan tahap untuk mengidentifikasikan dan menganalisa 

publik yang menjadi sasaran. Hal ini akan membuat perusahaan mampu 

mengatur prioritas dalam berhubungan dengan publiknya yang beragam. 

Ketiga poin diatas merupakan hal yang harus diteliti dan dilaksanakan 

oleh Humas demi kelancaran proses maupun pelaksanaan strategi untuk 

mencari minat pengunjung.
18

 

Tabel 2 : Strategi Humas (Public Relations) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum Sang Nila Utama Provinsi Riau merupakan sebuah tempat 

dan media untuk mengenang sejarah dan nilai-nilai budaya masyarakat. 

Dalam perkembangan zaman sekarang ini banyak masyarakat yang lupa 

akan budaya dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan ditambah lagi masuknya budaya asing ataupun budaya barat yang 

bersifat modernisasi yang membuat hilangnya nilai-nilai budaya yang 

ada dimasyarakat. Pengunjung museum Sang Nila Utama dari hari ke 

                                                             
18 Suryadi. 2007. “Strategi mengelola  Public Relations”. Jakarta : Edsa Mahkota. 

Hal.31. 
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hari mengalami penurunan. Sehingga membuat Humas untuk membuat 

strategi yang efisien untuk meningkatkan atau menarik minat 

pengunjung. Hal ini menjadi tanggung jawab humas sebagai mulut dari 

instansi maupun organisasi. 

Strategi merupakan katalisator atau elemen dinamis pengelolaan 

yang memungkinkan sebuah organisasi dapat mencapai sasarannya, 

strategi merupakan keseluruhan keputusan kondisional tentang apa yang 

dilaksanakan guna mencapai tujuan. Strategi sering disebut sebagai siasat 

didalam sebuah misi, ketika strategi sudah baik maka dapat diprediksi 

bahwasanya hasil yang akan didapat akan baik juga. Strategi itu harus 

dipahami oleh tiap-tiap bagian dari setiap divisi dalam instansi ataupun 

organisasi, Menurut Ronald D. Smith ada beberapa langkah yang 

ditetapkan berdasarkan kajian teori yang penulis bahas, penulis mencoba 

mendeskripsikan langkah dan tahapan yang muncul dari pemikiran 

sehingga terbentuk rancangan yang tepat untuk dapat diteliti dan 

dianalisis. 

Dalam hal ini peneliti meneliti strategi Museum Sang Nila Utama 

Provinsi Riau dalam meningkatkan minat pengunjung dengan tahap 

menganalisa situasi, menganalisa organisasi dan menganalisa publik 

yang menjadi target. 

Pada tahap awal, pihak Museum harus menganalisa situasi apa 

yang menyebabkan permasalahan yang terjadi yakni penurunan jumlah 

pengunjung yang disebabkan oleh minat pengunjung tersebut sudah 

berkurang otomatis dengan berkurangnya minat maka jumlah akan ikut 

menurun. 

Pada tahap kedua, pihak museum harus melakukan analisa 

organisasi yang berarti permasalahan pada tubuh museum. Tidak hanya 

pada struktural kepengurusan akan tetapi semua hal yang berkaitan 
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dengan Museum Sang Nila Utama baik itu pada pelayanan serta sarana 

dan prasarana. 

Pada tahap akhir maka pihak Museum harus menganalisa publik 

yang menjadi sasaran. Museum harus tau apa saja yang menyebabkan 

minat publik untuk mengunjungi Museum itu berkurang. Setelah semua 

sudah selesai di analisa maka perencanaan strategi Museum Sang Nila 

Utama dalam meningkatkan minat pengunjung akan berhasil. 

 


