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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pariwisata merupakan salah satu alternatif untuk 

memperoleh devisa daerah dan pembangunan ekonomi. Kemajuan-kemajuan 

dibidang teknologi, transportasi, dan komunikasi memungkinkan sektor 

pariwisata berkembang dengan cepat. Peranan Pariwisata dalam pemulihan 

perkonomian nasional pada saat ini sangatlah strategis apalagi kalau dihadapkan 

dengan kenyataan bahwa persediaan sumber-sumber daya alam yang semakin 

menipis. Pariwisata yang dimaksud disini adalah berbagai macam kegiatan wisata 

yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh pengusaha, 

pemerintah dan masyarakat.
1
 Di Indonesia banyak daerah yang memiliki potensi 

pariwisata  yang besar, salah satu diantaranya adalah Kota Pekanbaru. 

Strategi pengembangan Kota Pekanbaru menuju Kota MICE (Meeting,  

Insentive, Convention, Exhibition) terkait erat dengan sektor perdagangan dan jasa 

khususnya industri pariwisata.
2
 Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar 

di Indonesia. Ibu kota Provinsi Riau yang letak geografisnya sangat strategis 

karena berada pada simpul segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura.
3
 

Pekanbaru merupakan jalur pedagangan Internasional sehingga Pekanbaru 

menjadi pusat segala aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan letaknya yang 

strategis ini, Kota Pekanbaru juga banyak mempunyai potensi wisata yang dapat 

dikategorikan menjadi wisata rekreasi, wisata alam, wisata budaya, wisata minat 

khusus, wisata religi, wisata sejarah, dan wisata belanja. Banyaknya akses untuk 

masuk ke kota Pekanbaru, seperti sungai Duku yang menghubungkan berbagai 

daerah di Provinsi Riau maupun Kepulauan Riau dan negara tetangga (Malaka), 
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bahkan Bandara Syarif Kasim II merupakan salah satu bandara tersibuk di 

Sumatera yang sangat potensial sebagai pintu masuk wisatawan. Melalui 

transportasi darat, Pekanbaru terhubung dengan berbagai daerah dan kota besar di 

Sumatera dan Jawa.
4
 

Hal yang telah dikemukakan diatas, merupakan salah satu faktor potensial 

bagaimana Program MICE dapat dikembangkan di Kota Pekanbaru. Sektor MICE 

merupakan indikator kuat perkembangan ekonomi suatu bangsa, karena 

penyelenggaraan sebuah event internasional membutuhkan perangkat keras 

infrastruktur dalam bentuk fisik, perangkat lunak, SDM yang ahli, dan mentalitas 

pelayanan utama. Industri MICE merupakan produk unggulan karena 

menghasilkan devisa negara yang besar.
5
 

Industri MICE berasal dari Eropa dan Amerika Utara, dan sekarang 

menjadi industri international yang ditandai dengan adanya investasi lintas benua.  

Industri MICE merupakan industri yang masih muda, dikenal di Eropa dan 

Amerika Utara sekitar 50 tahun lalu dan bahkan lebih muda dibeberapa kawasan 

dunia lainnya, tetapi dengan cepat industri ini menjadi matang terutama di negara-

negara sedang berkembang, karena jelas berkembangnya mampu memberikan 

dampak ekonomi yang tinggi.
6
 

  Istilah MICE di Indonesia dikenal juga dengan nama wisata konvensi, 

kegiatan wisata konvensi ini merupakan bagian dari kegiatan pariwisata, karena 

banyak sekali menggunakan fasilitas pariwisata dala pelaksanaanya, sehingga 

kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkarakteristik padat karya, memberkan 

kontribusi baik dari sisi penyediaan tenaga kerja maupun dalam memberikan 

devisa negara.
7
 

 Pekanbaru sebagai kota MICE memang sudah dirancang sejak beberapa 

tahun belakangan dengan berbagai banyak pertimbangan, bahkan pada tahun 2014 

Pekanbaru menjadi kota yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam 
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Negeri sebagai kota dengan tujuan investasi terbaik di Indonesia.
8
 Potensi yang 

dimiliki Kota Pekanbaru untuk mngembangkan wisata MICE sangatlah besar, 

dapat dilihat dari jumlah Hotel/Penginapan yang berjumlah 47 hotel berbintang 

dan 97 hotel non bintang, serta jumlah layanan transportasi umum (taxi) yang 

berjumlah 602 unit. Serta Pasar Bawah sebagai wisata belanja di kota Pekanbaru 

dan juga memiliki banyak wisata kuliner, salah satunya adalah Pondok Ikan Patin 

sebagai makanan khas Melayu dan Pondok Durian yang terkenal.
9
 

Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata dalam perkembangan wisata Kota Pekanbaru kini terbentuk dalam 

program wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) yaitu suatu 

perhelatan dalam pergelaran, pertemuan dan pameran.
10

 MICE adalah sektor baru 

dalam pariwisata yang memberikan pemasukan lebih besar dibandingkan sektor 

wisata biasa. Hal ini dikarenakan wisatawan MICE cenderung orang-orang yang 

memiliki kemampuan ekonomi lebih baik dibandingkan wisatawan biasa, seperti 

eksekutif, pengusaha, pemerintah, dan lain-lain.   

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru merupakan sebuah 

instansi Pemerintah yang memberikan informasi wisata yang sesuai dengan 

keinginan Pemerintah untuk memajukan industri pariwisata dan mengembangkan 

wisata Kota Pekanbaru. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tugas-tugas 

pokok,
11

 yakni :  

1. Melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi dan penetapan serta 

pelaksanaan kebijakan pemerintah kota dalam pembinaan dan 

pengembangan kebudayaan dan pariwisata; 

2. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan 

pariwisata; 

3. Merumuskan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata; dan 
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4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Mencermati tugas-tugas pokok diatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

memiliki peran penting dalam perkembangan sektor pariwisata Kota Pekanbaru. 

Pada hakikatnya industri pariwisata adalah industri yang mengutamakan jasa. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan sektor pariwisata karena 

selain mampu beradaptasi dengan lingkungan, pariwisata juga menjanjikan 

keuntungan yang besar dan perkembangan sektor pariwisata dapat dilakukan 

dengan kegiatan promosi, yaitu suatu upaya untuk menginformasikan suatu 

produk atau jasa dengan tujuan agar khalayak internal dan eksternal mengetahui 

informasi yang seharusnya diketahui khalayaknya. Dengan adanya promosi, 

komunikator mengharapkan kenaikan angka pengetahuan informasi yang 

berkembang lebih meningkat.
12

 

Perkembangan MICE di Pekanbaru membutuhkan dukungan semua pihak, 

baik pemerintah, pengusaha, organisasi, maupun masyarakat. Untuk itu, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru harus melakukan strategi promosi 

dan berperan aktif dalam menginformasikan segala bentuk perkembangan wisata 

kota Pekanbaru kepada publik internal maupun eksternal yang terkait dan 

berkompeten. Kegiatan promosi kepada perusahaan swasta, publik eksternal 

maupun internal telah berjalan dan berkembang meskipun mengalami hambatan 

yang disebabkan faktor anggaran, serta hambatan terkait asap yang sering 

malanda Kota Pekanbaru.
13

 Meskipun masih terkendala menjadi daerah destinasi 

pariwisata penyelenggaraan MICE dan Kota Pekanbaru memiliki potensi yang 

patut dikembangkan. MICE merupakan alternatif bisnis yang menjanjikan, karena 

MICE menekankan pada jasa wisata dengan aksesibilitas, fasilitas, dan rekreasi. 

Kekurangan wisata sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh kota Pekanbaru 

dapat teratasi dengan wisata MICE ini melalui kegiatan promosi. 
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Tabel 1.1 

Matrik kegiatan MICE sebagai kegiatan wisata dan bisnis 

Jenis Organisasi Asosiasi 

Nasional 
Asosiasi 

Internattional/ 

Antar 

Pemerintah 

Public 

Sector/ 

Pemerintah 

Meeting  Pertemuan 

diluar kantor 

dengan durasi 

sekitar 6 jam 

terdiri dari 

minmal 8 

orang pesert. 

Dapat traning, 

rapat, retreat. 

Rapat 

pemimpin, 

rapat rasioanal, 

pelatihan, 

pemberian 

informasi 

Rapat pemimpin 

terbatas, 

lamanya 1-2 

hari, 

diselenggarakan 

oleh satu 

asosiasi suatu 

negara 

Biasanya 

diselenggark

an untuk 

masyarakat 

luas, 1 hari 

penyelenggar

aan, berupa 

pelatihan, 

pemberian 

informasi 

Conference  Lama 

penyelenggara

an 1-2 hari, 

program 

formal yang 

telah 

dipublikasikan. 

Biasanya 

delegasi harus 

melakukan 

reservasi untuk 

hadir 

Diselenggarak

an secara 

periodik(tahun

an) untuk 

waktu 2-3 hari 

penyelenggara

n. 

Diselenggarakan 

secara periodik 

(kurang dari satu 

tahunan), tempat 

penyelenggaran 

selalu berganti 

negara 

berdasarkan 

bidding, 3-5 hari 

penyelenggaran. 

Konferensi 

yang 

biasanya 

diselenggara

kan 1-2 hari, 

peserta dari 

daerah 

sekitar/ 

regional. 

Incentive  Perjalanan 

bisnis untuk 

memberikan 

penghargaan 

atas prestasi 

pengawai 

biasanya 

terdapat juga 

elemen 

konfrensi 

dalam 

perjalanannya  

   

Exhibition  Memperkenalk

an produk baru 

perusahaan, 

Dapat terdiri 

dari organisasi 

sebagi 

Dapat terdiri 

dari organisasi 

penyelenggara 

Informasi/ 

event dagang 
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menghargai 

pameran yang 

diselenggaraka

n oleh Event 

Organizer atau 

asosiasi. 

Sebagai tamu 

perusahaan 

pada pameran 

dagang. 

penyelenggara

n konfrensi, 

berpartisipasi 

dalam pameran 

dangan sebagi 

peserta. 

eksibisi dan 

konferensi, juga 

sebagi 

penyelenggara 

pameran dagang 

Corporare 

event 

Menyelenggar

kan hiburan 

pada event 

olahraga, 

konser, dan 

event lainny, 

berpartisipasi 

pada event 

olahraga atau 

sejenisnya. 

   

Sumber : Any Noor, 2007 

 

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa kegiatan MICE merupakan kegiatan 

bisnis dan wisata yang dilaukan secara bersama. Hal ini terlihat dari 

penyelenggraan bisnis dalam konten MICE tetap memiliki unsur perjalan 

wisatanya. Bagi peserta atau delegasi yang menghadiri kegiatana MICE , juga 

menggunakan jasa lain yang memenuhi kebutuhannya diluar kegiatan MICE , 

misalnya restoran lokal, berbelanja produk lokal, hal-hal lainnya yang diperlukan 

selama perjalanan dilakukan. 
14

 

Kegiatan promosi memerlukan komunikasi yang baik, humas merupakan 

sebuah bentuk komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar, 

antara suatu organisasi dengan khalayaknya,dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 

spesifik yang berlandaskan saling pengertian. Dalam suatu organisasi atau instansi 

peran humas sangat dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi sehingga Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dapat membentuk promosi wisata 

yang diharapkan. 
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Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti ini 

memilih ingin mengetahui bagaimana strategi promosi yang dilakukan olehDinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sehingga wisata MICE dapat 

berkembang di Kota Pekanbaru. Atas pertimbangan logis tersebut, peneliti  

tertarik membahasnya dalam kajian ilmiah dengan judul “Strategi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam Mempromosikan 

Program Wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)”. 

 

 

B. Penegasan Istilah 

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini harus dibatasi pengertiannya 

sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami kajian, adapun penegasan ini 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Strategi 

Strategi
15

 merupakan cara yang sifatnya mendasar dan fundamental yang 

akan dipergunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai 

tujuan dan berbagai sasarannnya dengan selalu memperhitungkan 

kendalayang dihadapi. 

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah salah satu 

Instansi Pemerintahan yang memberi informasi wisata dan budaya Kota 

Pekanbaru.
16

 

3. Promosi 

Promosi
17

 merupakan salah satu unsur dalam bauran pemasaran 

perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan 

mengingatkan tentang produk perusahaan. 

4. Wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) 

                                                             
15

 Sondang Siagian P, Manajemen Stratejik, (Bandung: Bumi Aksara, 1995), 21.  
16
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MICE
18

 merupakan akromin dari Meeting, Incentive, Convention, 

Exhibitionyang merupakan sektor baru dalam pariwisata yang memberikan  

pemasukan lebih dibanding sektor pariwisata biasa. 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan pada latar belakang 

masalah, maka kajian pokok yang akan diteliti adalah “bagaimana strategi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam mempromosikan program 

wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) ?” 

 

 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

untukmengetahuiStrategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 

dalam Mempromosikan ProgramWisata MICE (Meeting, Incentive, 

Convention, Exhibition). 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Akademis 

1) Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti dan pihak-pihak yang 

berkompeten guna memperdalam ilmu dibidang kajian 

Humas/Public Relations. 

2) Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir 

ilmiah melalui penelitian dan penulisan ilmiah serta melatih 

kemampuan dan potensi diri dalam mengembangkan aplikasi 

praktis dari perkuliahan yang telah dijalani pada konsentrasi 

Humas/Public Relations di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Suska Riau. 

b. Secara Praktis 
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1) Sebagai kontribusi ilmiah bagi Humas Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Pekanbaru dan pihak-pihak terkait yang 

berkompeten dalam pengembangan kinerja humas dimasa yang 

akan datang dari program-program yang akan dipromosikan dan 

disosialisasikan; 

2) Untuk memenuhi persyaratan tugas akhir memperoleh gelar sarjana 

Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi Public 

Relations Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Bab ini membahas Kajian Teori, Kajian Terdahulu dan Kerangka Pikir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini membahas Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu 

Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, 

ValiditasData, Teknik Analisis Data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELTIAN 

Bab inimembahas gambaran umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru beserta Program Wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, 

Exhibition). 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisikan laporan hasil dari penelitian yang dilakukan dilapangan dilengkapi 

dengan pembahasan. 

BAB VI PENUTUP 

Merupakan penutup dari pembahasan bab-bab sebelumnya dengan 

mengemukakan kesimpulan dan saran. 


