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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan dari hasil analisis 

data yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, bahwa peran humas Dinas 

Parriwisata Kabupaten Siak dalam mempromosikan event tour de siak dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Communicator 

Peran humas sebagai komunikator dalam mempromosikan event 

tour de siak telah melakukan kemampuan untuk menarik kemampuan 

masyarakat melalui promosi yang dilakukan. Langkah awal yang 

dilakukan komunikator Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam 

mempromosikan event tour de siak yaitu dengan memperkenalkan event 

tour de siak kepada masyarakat dengan menyebarkan brosur, majalah, 

spnaduk dan melaksanakan seminar CD yang berisi tentang event tour de 

siak. 

2. Relationship 

Dalam Menjalin dan menjaga hubungan dengan media merupakan 

cara efektif untuk saling menjaga wujud komunikasi dan mediasi antara 

suatu lembaga dengan publiknya, disini Dinas Pariwisata dalam 

berkomunikasi dengan para wartawan dari berbagai media massa, 

melakukan komunikasi langsung berhadapan, dengan cara bertatap muka 

lagsung yang membuat lebih akra, kemudian melakukan komunikasi 

melalui telepon untuk mengadakan jumpa pers diluar jadwal yang telah 

ditentukan. Pentingnya menjalin hubungan dengan media bagi sebuah 

instansi tidak terlepas dari kekuatan media yang tidak hanya 

mempumenyampaikan pesan kepada khalayak, namun lebih dari itu, 

media sebagaimana konsep dasar yang diusungkannya memiliki fungsi 

mendidik, mempengaruhi, mengawasi, menginformasikan, menghibur, 

membangkit kesadaran dan prilaku. Menjalin dan menjaga hubungan 
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dengan media merupakan cara yang efektif untuk saling menjaga wujud 

komunikasi dan mediasi antara suatu lembaga dengan publiknya, disisi 

lain berhubungan dengan media berjalan dengan baik sangat bermanfaat 

bagi aktivitas lembaga karena pihak media memberikan perhatian pada 

isu-isu yang diperjuangkan. 

3. Back up management 

Peran humas Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam 

mempromosikan event tour de siak melalui berbagai media. Untuk 

menunjang dan mendukung kegiatan promosi yang dilakukan Dinas 

Pariwisata Kabupaten Siak. 

4. Good image marker 

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam menciptakan citra positif 

dengan melakukan upaya pengemsan pesan promosi dirancang sedemikian 

rupa antara lain dengan fokus pada penerima, sehingga pesan dapat 

diterima oleh masyarakat khusunya tentang event tour de siak.  pesan 

promosi yang di sampaiakan harus memiliki sifat mengajak, menyakinkan, 

dan mengubah sikap masyarakat tentang event tour de siak dengan melaui 

media. Humas dituntut untuk mampu menciptakan suatu citra yang baik 

bagi perusahaan kepada publiknya untuk mendpatkan citra yang 

diharapkan. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam menciptakan dengan 

mebuat pemberitaan tenteng event tour de siak bahwa program yang 

dibuat oleh pemerintah mampu menciptakan industri pariwisata untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat lokal pemerintah daerah. Namun 

masyarakat sekitar masih menganggap bahwa yang mendapat keuntungan 

adalah pihak pemerintah itu sendiri. Padahal maksud pemerintah adalah 

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.  

 

B. Saran 

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam hal mempromosikan event tour de 

siak harus lebih dikembangkan lagi agar dapat menjadi salah satu ikon 

wisata yang lebih dikenal ketingkat nasional dan internasional. 
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2. Dinas Pariwisata dalam mempromosikan harus lebih gencar agar tidak ada 

isu-isu yang beredar dimasyarakat tentang ketidakseriusan Dinas 

Pariwisata dalam melakukan promosi 

3. Terus meningkatkan hubungan dengan media agar promosi yang 

dilakukan dapat tersebar luas hingga seluruh pejuru Indonesia. 

 

 

 


