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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fungsi humas pemerintah adalah untuk memberikan sanggahan 

mengenai pemeberitaan yang salah dan merugikan pemerintah, dan 

mengomunikasikan atau menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah 

kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk citra positif 

pemerintah daerah tersebut dimata publiknya. Pentingnya fungsi Humas 

istansi dan lembaga pemerintah dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan 

operasinya di berbabagai tempat berbagi bidanng. Teknik yang digunakan 

dalam humas di perintah tidak ada bedanya dengan teknik yang digunakan 

humas di bidang lain yaitu penyampaian informasi dan komunikasi. 

Dalam sebuah organisasi, khususnya dilingkup pemerintahan, humas 

memegang peran yang sangat penting dan strategis. Selain itu, sebagai sebuah 

kegiatan komunikasi, humas juga berfungsi sebagai jembatan untuk 

membangun suasana yang konduf dalam kerangka ‘ win-win solutions’, antar 

berbagai stakeholders organisasi, baik internal maupun eksternal dalam rangka 

membangun citra dari instutusi pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu 

paraktik humas yang paling ideal di dunia pemerintah adalah berdasarkan 

model simetris dua arah. 

Fungsi paling besar humas dalam pemerintahan adalah membantu 

menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan, meningkatkan sikap 

responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup untuk dapat 

melakukan pengaturan diri sendiri
1
. Berarti humas pemerintahan bertugas 

menjalankan kegiatan kebijakan dan pelayanan publik dengan  memberikan 

berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau 

masyarakat.selanjutnya memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan 

birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat 

untuk masyarakat sehungga dunia pemerintahan memeperoleh citra positif 
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dari rakyat atua publik. Pada dasarnya pimpinan suatu organisasi 

pemerintahan memepunyai peran yang penting dalam pembentukan citra 

posotif suatu negara ataupun daerah. 

Demikian juga halnya dengan Pemerintahan Kabupaten Siak, yang saat 

ini menjadi salah satu daerah yang menjadi sorotan publik. Gencarnya 

pemberitaan mengenai promosi wisata daerah melalui event-event yang buat 

oleh pemerintah Kabupaten siak dalam meningkatkan kunjungan wisatawan   

yang ada di Kabupaten Siak.  

Kabupaten Siak merupakansalah satu daerah Kabupaten pemekaran di 

provinsi Riau dan menjadikan daerah yang memiliki banyak potensi 

pariwisata berupa daya tarik budaya (culture), alam )nature), dan buatan 

(manmade). Fakta sejarah menyebutkan bahwa dahulunya Kabupaten Siak 

merupakan Bekas kerajaan melayu yang terkuat dipesisir Timur Sumatra dan 

Semenanjung malaya. Oleh karena itu, Kabupaten Siak menyimpan berbagai 

kekayaan budaya dan sejarah melayu yang sangat berpotensi dalam 

pengembangan pariwisata kebudayaan. 

Pariwisata merupakan sektor industri yang saat ini sedang digiatkan 

oleh banyak negara didunia. Sektor pariwisata bahkan didorong secara positif 

untuk dapat menggantikan sektor minyak dan gas yang selama ini menjadi 

modal utama dalam penerimaan devisa negara. Selain kemampuannnnya 

dalam menambah devisa negara, keunggulan sektor pariwisata terletak pada 

kemampuannya dalam menggerakkan dalam berbagai sektor usaha lain, 

bahkan hingga industri rumahan. Hal ini membuat negara maju dan negara 

berkembang terus mengembangkan dan meningkatkan mutu pariwisata 

negaranya.  

Pariwisata juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar 

pariwisata dengan membuka kios-kios disekitar pariwisata, selain itu juga 

berdirinya hotel-hotel, restoran-restoran, toko-toko cindera mata selain 

pemasukan pajak pagi pemerintah juga membuka lowongan kerja bagi 

masyarakat sekitar 
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Pada saat ini pariwisata global sedang berlangsung trend dimana 

warisan budaya menjadi aset yang semakin berharga dan makin menyatu 

dengan pariwisata (web.parekraf.go.id,2014). Data ini mengindikasika bahwa 

unsur kebudayaan bisa menjadi daya tarik yang unik bagi wisatawan ketikan 

berkunjung kesuatu daerah tujuan wisata. Secara tidak langsung trend  ini 

menguntungkan Indonesia karena Indonesia memiliki potensi budaya yang 

beragam. Oleh karena itu, Kabupaten Siak menyimpan berbagai kekayaan 

budaya dan sejarah melayu yang sangat berpotensi dalam pengembangan 

pariwisata berbasis kebudayaan.  

Salah satu objek wisata budaya yang unggul dan menjadi daya tarik 

utama dalam pariwisata di Kabupaten Siak adalah Istana Kerajaan yang telah 

berdiri sejak tahun 1889. Di dalam Istana ini terdapat berbagai macam 

peninggalan-peninggalan dari Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan 

Siak. Disekityar area kompleks istana ini juga terdapat Mesjid Raya 

Syahabuddin yang merupakan mesjid tempat peribadatan Raja-raja Kerajaan 

Siak terdahulu, Balai Keratapan Tinggi yang merupakan tempat memutuskan 

berbagai perkara Kerajaan, dan beberapa mmakam Raja-raja Kerajaan Siak. 

Disamping memiliki objek wisata unggulan berupa peninggalan sejarah dan 

kebudayaan melayu, Kabupaten Siak juga memiliki objek wisata alam sebagai 

pendukung objek wisata unggulan. Adapun beberapa objek wisata alam 

tersebut adalah Danau Zamrud, Danau KM51 Gasib, dan Danau Naga Sakti, 

Sungai Siak, Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, dan sebagainya.  

Potensi wisata Kabupaten Siak juga telah didukung dengan akses dan 

sarana transportasi yang baik. untuk menuju daerah objek wisata yang 

dahulunya terpisah oleh banyak sungai, telah dibangun beberapa jembatan 

guna memudahkan wisatawan menuju objek wisata.  

Kesadaran untuk memajukan potensi wisata budaya telah di rumuskan 

oleh pemerintah Kabupaten Siak dengan menetapkan visi jangka panjang 

sebagai pusat budaya melayu di Indonesia yang maju dan sejahtera. Upaya 

tersebut di konkretkan dengan menunjuk Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 
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sebagai alat dalam pengelolaan pembinaan dan mempromosikan pariwisata 

melalui berbagai event yang salah satunya adalah Event Toor de Siak.  

Event Tour De Siak adalah agenda tahunan balap sepeda yang  

diadakan di Kabupaten Siakyang diikuti pembalap nasional dan internasional. 

Event tersebut merupakan salah satu program pemerintah dalam 

mempromosikan Siak sebagai pusat destinasi wisata nasional dan 

internasional. 

Tour de Siak pertama kali diselenggarakan di tahun 2013 lalu, melihat 

dampak yang besar dirasakan oleh masyarakat Siak, secara tidak lansung event 

tour de siak ini meningkatkan ekonomi Siak. Tour de siakmerupakan salah 

satu sport tourism yang menjadi kebanggaan Kabupaten Siak. 

Event tour de Siakbiasanya diadakan pada bulan September setiap 

tahunnaya, dalam event tour de siak ini tidak hanya acara balap sepeda saja 

namun dalam event tour de siakini ada beberapa agenda penunjang kesuksesan 

tour de siak diantaranya : Fun Bike, Jalan Sehat, Festiaval Foto Wisata dan 

lain-lain.
2
Tujuan diadakan event tersebut adalah untuk mempromosikan 

pariwisata daerah setempat.  

Event tour de siak yang sudah 4 tahun berturut-berturutdilaksanakan, 

ternyata bukan hanya ajang balap sepeda melainkan sudah berhasil menjadi 

magnet pariwisata di Provinsi Riau. Terbukti, event ini membawa nama Riau 

kemancanegara dan wisatawan tersebut perhatiannya kesiak.  

Berdasarkan hasil prariset tentang peranan humas Dinas Pariwisata 

Kabupaten Siak dalam mempromosikan event tour de siak dengan bapak 

Basriansyah, S.T.,M.T selaku  Kepala Bidang Pemasaran Dinas 

Pariwisata mengatakan promosi yang dilakukan Dinas Pariwisata 

Kabupaten Siak melalui media media massa, media cetak, media 

elektronik, spanduk, baliho, maupun papan pengumuman. Adapun dampak 

positif yang kita dapatkan dari event ini, Kabupaten Siak  setiap tahun 

jadi lebih berkembang dan banyak dikenal masyarakat. Promosi yang 
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Februari 2017 pukul 14.03 WIB 
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5 

 

dilakukan Dinas Pariwisata kurang efektif,seperti kurang gencarnya 

promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak di 

berbagai media, karena dalam mempromosikan event tersebut masih ada 

masyarakat dalam negeri yang belum mengetahui  event tour de siak yang 

diadakan Kabupaten Siak yang berupa balap sepeda. 
3
 

Proses mempromosikan event tour de siak kepada masyarakat luas, 

tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi humas Dinas Pariwisata yang 

memiliki peran untuk memberikan informasi, untuk itu dalam meningkatkan 

pengertian sebagai penunjang event tour de siak merupakan tugas humas 

Dinas Pariwisata untuk mempromosikan event tour de siak kepada seluruh 

lapisan masyarakat Indonesia. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak berperan 

sebagai pengabdi untuk kepentingan umum dalam menyampaikan informasi 

kepada msayarakat melalui media massa, media cetak, media elektronik, 

media online, media sosial. 

Sebagai unsur kerja yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten 

Siak sebagai penyelenggara promosi pemasaran pariwisata Siak, Dinas 

Pariwisata Kabupaten Siak di tuntut bergerak aktif menciptakan promosi yang 

efektif untuk mencapai goal yang telah ditetapkan . untuk promosi tahun ini 

ada beberapa satuan kerja yang terlibat yaitu, humas Sekretariat daerah 

Kabupaten Siak, Dinas Pariwisata dan Diskominfo. 

Sementara itu terkait dengan promosi Dinas Pariwisata Kabupaten 

Siak  Dalam mempromosikan event tour de siak, berdasarkan hasil wawancara 

dengan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata  mengungkapkan salah 

satu promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak  melalui 

media media massa, media cetak, media elektronik, spanduk, baliho, maupun 

papan pengumuman. Selain itu juga Dinas Pariwisata memiliki kerja sama 

dengan berbagai media lokal, nasional, dan internasional.  

Promosikan event tour de siak ini bertujuan untuk memunculkan 

simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan khalayak terhadap event 

tersebut. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak saat ini sangat gencar melakukan 
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promosi mengingat pariwisata Siak sedang naik daun selama beberapa tahun 

terakhir salah satunya melalui event tour de siak.  

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Untuk itu 

penilis mengadakan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Humas 

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Dalam Mempromosikan EventTour De 

Siak”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya kesalahphaman 

terhadap istilah-istilah dalam penelitian “Pelaksanaan fungsi humas Dinas 

Pariwisata Kabupaten Siak  dalam mempromosikan Event Tour De Siak’’., 

maka penulis merasa perlu adanya penegasan istilah dalam judul penelitian 

ini,antara lain: 

1. Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi 

biasa biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara 

sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky 

mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan.
4
 

2. Fungsi Humas 

Fungsi Humas menurut Edward L. Bernaus adalah memberikan 

informasi kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk mengubah 

sikap dan prilaku mereka dan melakukan usaha-usaha untuk menyatukan 

sikap dan tindakan suatu lembaga atau organisasi dengan publiknya atau 

sebaliknya.
5
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 Nurdin Usman, Konteks Implementasi berbasis Kurikulum, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada ,  2002) hlm.70 
5
 Rosady Ruslan, Manajemen PR dan Media Komunikasi (Jakarta Utara: Rajawali Pos, 

2010). Hal. 18.  
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3. Humas 

Hubungan masyarakat adalah suatu elemen dalam bauran promosi 

yang mengevaluasi sikap masyarakat, mengidentifikasikan hal-hal yang 

menimbulkan kepedulian masyarakat dan melaksanakan program-program 

yang nantinya bisa menambah pemahaman dan tingkat penerimaan 

masyarakat
6
. 

4. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak merupakan satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD) yang bergerak di bidang tugas di bidsariwisata 

dan mempunyai tugas untuk membantu pemerintah Siak dalam 

melaksanakan tugas di bidang Pariwisata di Kabupaten Siak kawasan kator 

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak beralamat di Jl. Sri Kembayat 

Kecamatan Mempura. 

5. Promosi 

Promosi merupakan salah variabel dalam bauran pemasaran yang 

sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk 

jasa, kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara 

perusahaan dengan konsumen. melainkan juga sebagai alat untuk 

mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.
7
 

6. Event Tour De Siak 

Event Tour De Siak adalah agenda tahunan balap sepeda yang  

diadakan di Kabupaten Siak yang diikuti pembalap nasional dan 

internasional. Event tersebut merupakan salah satu program pemerintah 

dalam mempromosikan Siak sebagai pusat destinasi wisata nasional dan 

internasional. 

 

 

 

                                                             
6
 Lamb, W. Charles, dkk, Pemasaran, Edisi Pertama ( Jakarta : Salemba Empat: 2001) 

hlm 234 
7
Lupiyoadidan,Hamdani.2011.Manajemen Pemasaran Jasa.Jakarta:Salemba Empat. hlm. 

120 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas maka penulis membuat rumusan masalah 

penelitian bagaimana Pelaksanaan fungsi  Humas Dinas Pariwisata Kabupaten 

Siak dalam Mempromosikan EventTour DeSiak? 

 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Untuk Mengetahui Pelaksanaan fungsi Humas Dinas Pariwisata 

dalam mempromosikan Event Tour De Siak di Kabupaten Siak. 

2. Kegunaan penelitian 

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan ilmiah dalam perkembangan ilmu komunikasi. 

b. Secara praktis 

1) Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya, 

sekaligus untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan 

dalam penelitian. 

2) Secara Akademik, penelitian ini diharapkan sebagai bahan 

masukan bagi penelitian lebih lanjut untuk meneliti topik yang 

sama 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan penelitian ini peneliti membagi enam bab 

bahsasan yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan di 

uraikan dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan latar belakang, penegasan istilah, 

permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir  
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BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan 

data, validitas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari sejarah, visi dan 

misi, dan struktur organisasi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari 

hasil penelitian berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, 

bab ini juga berisikan saran-saran peneliti yang ditarik berdasarkan 

kesimpulan yang diperoleh dan diharapkan akan dapat memberi 

masukkan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


