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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu 

gejala yang terjadi.
8
 Proposisi-proposisi yang dikandung dan yang membentuk 

teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab 

akibat. Dalam teori ini terkandung konsep teoritis, berfungsi menggambarkan 

realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi. Kajian teori yang menjadi 

tolak ukur dalam penelitian ini adalah: 

1. Humas 

Humas pada dasarnya merupakan singkatan dari frasa kata 

„Hubungan Masyarakat‟. Istilah Humas sebagai terjemahan dari istilah 

public relations di Indonesia sudah benar-benar memasyarakat dalam arti 

kata telah dipergunakan secara luas oleh departemen, jawatan, perusahaan, 

badan,lembaga, dan lain-lain organisasi kekaryaan
9
, Jika diartikan secara 

singkat, maka humas adalah salah bagian organisasi yang memiliki fungsi 

menjalin hubungan, interaksi, dan kerja sama organisasi dengan pihak 

masyarakat yang berkaitan dengan organisasi tersebut. 

Pada dasarnya, humas (hubungan masyarakat) merupakan bidang 

atau fungsi tertentu yang diperlakukan oleh setiap organisasi, baik itu 

organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang 

nonkomersial. Mulai dari yayasan, perguruan tinggi, dinas militer, sampai 

dengan lembaga-lembaga pemerintah, bahkan pesantren dan usaha 

bersama seperti Gerakan Nasional Orang Tua (GN-OTA) pun memerlukan 

humas. Kebutuhan akan kehadiranya tidak bisa dicegah, terlepas dari kita 

menyukainya atau tidak, karena humas merupakan salah satu elemen yang 

menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif. Arti penting 
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humas sebagai sumber informasi terpercaya kian terasa pada era 

globalisasi dan „‟banjir informasi‟‟ seperti saat ini.
10

 

Pertemuan asosiasi-asosiasi humas seluruh dunia di Mexico City, 

agustus tahun 1978, menetapkan definisi humas adalah suatu seni 

sekaligus disiolin ilmu social yang menganalisis berbagai kecendrungan, 

memprediksi 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 atau kepentingan khalayak.
11

 

Humas adalah bagian dari kegiatan manajemen komunikasi yang 

dilakukan secara berkesinambungan oleh organisasi, lembaga, perusahaan 

untuk memeliharacitra serta membentuk opini yang positif dari masyarakat 

serta khalayak(publik) agar organisasi, lembaga atau perusahaaan 

memperoleh sokongan dari masyarakat
12

. 

Humas dalam arti luas adalah komunikasi persuasif yang dilakukan 

oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi 

dan dalam bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan 

kepuasan hati pada kedua belah pihak. Sedangkan humas dalam arti sempit 

adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepaa orang 

lain secara tatap muka dalam situasi kerja (work situtation) dan dalam 

organisasi kerja (work organitation) dengan tujuan untuk kegiatan bekerja 

dengan semangat yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas. 
13

 

Menurut Haris Munandar menerjemahkan definisi humas dari 

Frank Jefkins
14

 yaitu “humas adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan 

komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara 
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suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai 

tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian”.  

Sedangkan menurut J.C.Seidel humas adalah proses yang kontinue 

dari usaha-usaha menajemmen untuk memperoleh goodwiil dan pengertian 

dari para pelanggan, pegawainya dan publiknya kedalam dengan 

mengadakan analisa dan perbaikan-perbaikan terhadap diri sendiri, keluar 

dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Selain itu humas juga 

berfungsi untuk menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen 

pada suatu perusahaan atau lembaga dalam rangka memberikan pengertian 

, menumbuhkan mitivasi dan partisipasi.Semua ini bertujan untuk untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan good wiil(kemauan baik) publiknya 

serta memperolwh opini publik yang menguntungkan (alat untuk 

menciptakan kerja sama berdasarkan hubungan baik dengan publik). 

Konsep humas menurut IPRA (international publik relations 

association adalah fungsi manajemen yang khas mendukung pembinaan 

dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi  dengan publiknya 

mengenai komunikasi, pengertian penerimaan dan kerjasama.  

Humas adalah suatu kegiatan yang diorganisasikan sedemikian 

rupa sebagai rangkaian kampanye atau program terpadu, dan semuanya itu 

berlangsung secara kesinambungan dan teratur. Humas adalah fungsi 

manajemen yang mengevaluasi sikap publik, dan menjalankan suatu 

program untuk menciptakan pengertian dan penerimaan publik
15

. 

Hubungan masyarakat mempunyai dua pengertian yang biasa 

dikenal sebagai technique of communication atau “teknik komunikasi” dan 

sebagai method of communication  atau “metode komunikasi”. 

a. Hubungan masyarakat sebagai teknik komunikasi 

Telah ditegaskan bahwa hubungan masyarakat itu merupakan 

kegiatan dalam melaksanakan hubungan dengan publik di luar dan 

didalam organisasi dengan jalan berkomunikasi. Komunikasi yang 
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dilakukan tertentu tidak sembarangan, melainkan dengan cara-cara 

disertai seni-seni komunikasi tertentu yang merupakan objek studi 

Ilmu Komunikasi. Dalam pengertian ini humas merupakan tugas 

semua Pimpinan organisasi, apakah organisasi itu berbentuk jawatan, 

perusahaan dan sebagainya, memiliki publik internal dan publik 

eksternal sebagai sasaran kegiatan. 

Dalam sebuah organisasi yang tidak dilengkapi dengan bagian 

Humas, tidak berarti tidak ada kegiatan kehumasan, karena yang 

melakukannya adalah Pimpinan organisasi itu sendiri. 

b. Hubungan Masyarakat sebagai Metode Komunikasi 

Humas sebagai metode komunikasi sering disebut humas 

sebagai lembaga (public relations as state of being). Humas sebagai 

lembaga umumnya hanya terdapat pada organisasi-organisasi besar 

karena kegiatan berkomunikasi dengan publik tidak mungkin 

dilakukan oleh si pemimpin organisasi sendiri. 

Seperti telah dijelaskan, kegiatan humas sebenarnya harus 

dilaksanakan oleh Pemimpin organisasi sendiri. Akan tetapi, oleh 

karena publik yang menjadi sasaran kegiatan terlalu banyak 

jumlahnya, baik yang berada didalam maupun diluar organisasi, maka 

dibentuklah suatu bagian khusus untuk melaksanakan kegiatan itu, 

dengan nama bagian humas, seksi humas, biro humas, urusan humas 

atau istilah-istilah lain sesuai denga struktur organisasi bersangkutan. 

Jadi,teknik-teknik komunikasi yang seharusnya dilakukan oleh 

Pemimpin organisasi, kini dilembagakan dengan seseorang yang 

ditugaskan untuk mengepalainya dan lazim disebut Kepala Hubungan 

Masyarakat yang disingkat sebagai Kahumas terjemahan dari Public 

Relations Officer yang biasa disingkat PRO. 

Humas merupakan perantara antara pimpinan dengan 

publiknya, baik dalam upaya membina hubungan masyarakat internal 

maupun eksternal. Sebagai publik mereka berhak mengetahui rencana 

kebijaksanaan, aktivitas, program kerja dan rencana-rencana usaha 
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suatu organisasi atau perusahaan berdasarkan keadaan, harapan-

harapan, keinginan-keinginan publik sebagai sasarannya. Humas 

adalah hubungan yang terbuka dengan masyarakat. Humas 

memasyarakatkan kebijakan untuk mempengaruhi pendapat 

masyarakat, atau suatu penyebaran pengaruh secara sadar dan 

terencana.
16

 

Dari penjelasan diatas dapat penulis Simpulkan Humas 

merupakan hubungan komunikasi yang terbuka dengan masyarakat 

atau perantara antara pemimpin dan publiknya baik dalam internal 

maupun eksternal, yang memberikan pengaruh terhadap pabliknya atau 

masyarakat. Walaupun didalam sebuah organisasi tidak memiliki 

humas, tidak berati tidak menjalankan kegiatan kehumas, akan tetapi 

kehumasan di laksanakan oleh pemimpin organisasi atau sekertaris 

pimpinan yang menjalankan fungsi humas.     

Secara struktural, fungsi humas dialam sebuah organisasi 

merupakan bagian integral yang tidak dapat di pisahkan dari suatu 

kelembagaan atau organisasi. Dalam mengatasi masalah humas akan 

menjalankan fungsinya yaitu kepentingan menjaga nama baik dan citra 

organisasi atau perusahaan agar organisasi atau perusahaan selalu 

dalam posisi yang menguntungkan. Salah satu metode yang digunakan 

adalah dengan cara-cara edukatif, informatif yang mengandung arti 

suatu ajakan atau himbauan bukan berupa paksaan.
17

  

Menurut Dimockdan Koening pada umumnya tugas dari humas 

pemerintahhan adalah.
18

 

1) Upaya memberikan penerangan informasi kepada masyarakat 

tentang pelayanan, kebijakan serta tujuan yang akan dicapaioleh 

pemerintah dalam melaksanakan program kerja. 
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2) mampu mengajak masyrakat dalam partisipasinya atau ikut serta 

pelaksanaan program pembangunan diberbagai bidang sosial, 

budaya,ekonomi, politik, serta menjaga stabilitas keamanan sosial. 

3) kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur 

pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan 

dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya masing-masing. 

Pada dasarnya kegiatan humas berhubungan langsung dengan 

masyarakat, maka seorang humas harus mengetahui ciri hakiki sebagai 

praktisi humas. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut.
19

 

1) Humas adalah kegiatan kumunikasi dalam suatu organisasi yang 

berlangsung dua arah secara timbal balik 

2) Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan 

oleh manajemen suatu organisasi. 

3) Publik yang menjadi sasaran kegiatan humas adalah publik 

eksternal dan internal 

4) Organisasi humas adalah membina hubungan yang harmonis antara 

organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan 

psikolog, baik yang timbul dari pihak organisasi maupun publik.  

Dari ciri-ciri humas jelas bahwa tugas dari kegiatan humas 

adalah mendukung tercapainya tujuan organisasi yang dikejar dan 

dilaksanakan oleh organisasi, dimulai dari pimpinan tertinggi sampai 

bawahan terendah, begitunjuga dengan humas yang mempunyai peran 

dalam memberikan pelayanan pada pegawai dan publiknya
20

. 

2. Fungsi Humas 

Keberhasilan humas pada suatu organisasi atau perusahaan pada 

dasarnya bergantung pada apa yang dilakukan atau dikatakan pimpinan 

organisasi atau perusahaan bersangkutan. Ketika pimpinan perusahaan 
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berbuat atau berbicara maka timbul interpretasi publik atau pesan yang 

disampaikan. Pesan tersebar luas karena adanya fungsi humas.
21

    

Fungsi humas dapat diartikan sebagai kegiatan pelaksanaan tugas-

tugas dan fungsi pokok dalam sistem.
22

  

Fungsi humas menurut Cultip & Center dan Canfield dalam Ruslan 

pada bukunya „‟Manajemen Humas dan Manajemen komunikasi (konsep 

dan aplikasi)’’ fungsi humas yaitu :
23

 

a. Menunjang aktivitas  utama manajemen dalam mencapai tujuan 

bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi); 

b. Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan 

publiknya yang merupakan khalayak sasaran; 

c. Mengidentifikasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan opini , 

persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap lembaga/organisasi 

tersebut; 

d. Melayani keinginan masyarakat dan memberikan sumbang saran 

kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama; 

e. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus 

informasi, pulikasi serta pesan dari badan/organisasi kepada publiknya 

atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. 

Dari uraian diatas jelas bahwa kegitan utama dari humas adalah 

mewakili top manajemen suatu organisasi hal ini merupakan bentuk 

kegiatan two ways communications sebagai ciri khas dari fungsi dalam 

peranan humas, begitu juga yang dilakukan Dinas Kebudayaan Dan 

Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu .karena salah satu tugas dari seorang 

humas adalah bertindak sebagai narasumber informasi (source of 

information) dan merupakan sasaran informasi (channel of information). 
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Sehubungan peranan komunikasi tersebut didalam suatu aktivitas 

manajemen organisasi/lembaga maka pejabat-pejabat humas akan 

melakukan fungsi manajemen perusahaan. Secara garis besar aktivitas 

utamanya
24

 berperan sebagai berikut 

Selanjutnya Rosady Ruslan menjelaskan secara rinci empat fungsi 

utama hubungan masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Communicator  

Artinya kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung 

maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektonik dan lisan 

(spoken person) atau tatap muka sebagainya. Disamping itu juga 

bertindak sebagai mediator dan sekaligus persuador. 

b. Relationship 

Kemampuan peran PR/Humas membangun hubungan yang 

positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan 

ekternal. Juga berupaya menciptakan saling pengertian, dukungan, 

kerjasama dan toleransi antara kedua belah pihak. 

c. Back up management 

Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan 

lain seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional personalia, 

dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka 

tujuan perusahaan atau organisasi. 

d. Good image marker 

Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan 

prestasi, reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktvitas 

publik relatons dalam melaksanakan manajemen kehumasan 

membangun citra atau nama baik lembaga organisasi dan produk yang 

diwakilinya.  
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3. Promosi 

Promosi berasal dari kata promote dalam bahasa Ingris yang 

diartikan sebagai mengembangkan atau meningkatkan. Pengertian tersebut 

jika dihubungkan dengan penjualan bearti sebagai alat untuk 

meningkatkan omzet penjualan.  

Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau 

menginformasikan suatu informasi atau jasa dengan tujuan agar khalayak 

internal dan ekternal mengetahui informasi yang seharusnya diketahui oleh 

khalayaknya. Dengan adanya promosi komunikator mengharapkan 

kenaikan angka pengetahuan informasi yng berkembang lebih meningkat. 

Menurut Saladin, promosi adalah salah satu unsur dalam bauran 

pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, 

menunjuk dan meningkatkan tentang produk perusahaan.  

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa promosi 

itu adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan 

calon konsumen tentang barang dan jasa. Tujuan promosi adalah 

memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan dan menyakinkan calon 

pembeli.
25

 Promosi merupakan salah satu usaha untuk memperkenalkan 

jasa informasi kepada publik. Tanpa promosi, jasa informasi akan sulit 

berkembang bahkan akan macet total. Semakin banyak media iklan yang 

digunakan untuk promosi, maka semakin besar peluang jasa informasi 

berkembang. Pada hakikatnya, promosi merupakan sebuah rangkaian 

kegiatan untuk mengkomunikasikan, memberi pengetahuan, dan 

menyakinkan tentang suatu produk jasa kepada banyak orang agar mereka 

mengakui kehebatan produk jasa tersebut, mengikat perasaan mereka 

dalam suatu wujud loyalitas terhadap produk jasa informasi.
26
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a. Tujuan utama promosi  

Ada tiga tujuan promosi, yaitu: 

1) Informing(Menginformasikan). Semua kegiatan promosi bertujuan 

agarpara calon pelanggan dapat  mengetahui karakteristik suatu 

produk, sehingga mereka akan membeli produk tersebut. 

2) Persuading(Membujuk). Tujuan promosi berikutnya adalah 

mempersuasi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. 

3) Reminding(Mengingatkan). Jika target audiensi adalah konsumen 

telah memiliki sikap positif tentang produk maka pihak produsen 

tetap „mengingatkan‟ para pelanggan tentang kelebihan produk 

yang ditawarkan.
27

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan  bahwa tujuan utama 

promosi yaitu informing, persuading, reminding. Tujuan utama promosi  

adalah memberikan informasi kepada para calon pelanggan agar 

mengetahui karakteristik produk yang ditawarkan serta membujuk para 

calon pelanggan untuk membeli produk tersebut. Produk yang 

ditawarkan berupa Objek wisata bahari yang memanfaatkan potensi-

potensi pantai yang ada di Kabupaten Karimun.  

b. Adapun bauran promosi antara lain: 

1) Personal selling adalah orang yang ditugaskan oleh sebuah 

perusahaan untuk menjual produk kepada orang-orang lain. Para 

penjual diharapkan bertindak atas nama organisasi. Mereka 

umumnya sudah dididik dan dilatih sehingga mereka mampu 

memakai metode dan teknik tertentu ntuk menjual suatu produk” 

secara langsung (door to door) dan bertatap muka langsung dengan 

konsumen. 

2) Sales promotion merupakan salah satu teknik dalam bauran 

pemasaran dan cara memasarkan suatu produk. Anda memasuki 

toko, membeli suatu produk “potongan harga” atau mendapatkan 

                                                             
27

 Alo Liliweri, Komunikasi  Serba Ada Serba Bisa, (Jakarta : Kecana, 2011), 504. 



20 

 

bonus. Biasanya teknik ini digunakan oleh perusahaan ketika untuk 

pertama kali meluncurkan produk baru ke pasar. 

3) Public Relations jenis bauran humas merupakan pemasar yang 

paling lama dikenal dalam dunia pemasaran. Tugas dan fungsi 

maka humas, menyebarkan informasi tentang sebuah perusahaan 

atau organisasi, juga semua hasil karyanyakepada publik dengan 

tujuan utama membentuk citra positif publik terhadap organisasi. 

Kerja humas ini memang sangat murah jika dibandingkan dengan 

bagian periklanan yang harus membayar pemasangan iklan pada 

media massa, atau melatih personal seller  dengan biaya tinggi. 

4) Direct mail teknik pemasaran yang difokuskan untuk menyebarkan 

informasi kepada target audiens yang sudah tercatat dalam 

database. Databe ini dibentuk melalui penyediaan fasilitas 

komunikasi berupa direct mail yang terhubung melalui email atau 

jaringan situs perubahan para petugas humas dan promosi yang 

handal biasanya bekerja sama dengan desain situs untuk 

menjadikan direct mail ini sebagai media iklan online. Keuntungan 

dari direct mail ini adalah audiens dapat memperoleh informasi 

yang sangat lengkap, tambahan pula pelanggan dapat memesan 

atau membeli melalui layanan direct mail. 

5) Pameran adalah media yang berbentuk suatu forum di mana pihak 

penyelenggara menyediakan ruang fisik (bangunan, blok, kamar, 

dan dinding penyekat)bagi organisasi, perusahaan untuk 

mempertunjukkan (memamerkan) hasil karya mereka kepada 

publik. Jika penyelenggaranya organisasi  adalah pemerintah atau 

non pemerintah maka publik biasa menyebutnya sabagai “pameran 

pembangunan” sedangkan para pelaku bisnis sering menyebutkan 

forum ini sebagai “pameran dagang”.  

6) Periklanan adalah mekanisme penyebaran informasi tentang 

produk melalui media massa cetak, elektronik, atau media-media 

lain. Salah satu fungsi utama iklan adalah “mengantar” 
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informasitentang produk kepada audiensatau pelanggan. Ini jelas 

berbeda dengan personal sellingyang mengantar barang kepada 

pelanggan. Iklan mempunyai keistimewaan, iklan berisi konten 

atau informasitentang produk, dan audiens justru mendatangi 

tempat-tempat penjualan.  

7) Sponsorship terjadi manakala seseorang, sekelompok orang atau 

organisasi membayar sejumlah uang sehubungan dengan 

penyelenggaraan suatu event tertentu. Jika sebuah perusahaan telah 

diikatsebagai sponsorolahraga, maka sudah tentu seluruh atribut 

dari event ini harus menampilkan “logo” sponsor.
28

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan  bahwa bauran 

promosi yaitu Personal Selling, PR/Humas, pameran dan priklanan. 

Bauran promosi terdiri dari Personal Selling yang melibatkan orang 

lain dengan membawa nama organisasi dengan cara tatap muka atau 

face to face sedangkan PR/Humas terdiri dari usaha yang dilibatkan 

dalam menciptakan citra positif bagi pemerintahan atau kawasan 

tempat wisata dengan cara yang dilakukan menyebarkan informasi 

tentang produk melalui media cetak, elektronik atau media lain. 

c. Sasaran Promosi 

Sasaran Merupakan orang-orang atau kelompok yang menjadi 

target komunikasi oleh suatu organisasi karena pihak tersebut dianggap 

memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsungdalam 

pencapaian tujuan organisasi 

Menurut Onong Uchjana Effendy menjelaskan bahwa sasaran 

Promosi meliputi dua hal, yaitu.
29

 

1) Public intern 

Semua orang yang bekerja pada organisasi, beberapanya adalah 

pegawai dari tingkatan paling atas sampai tingkat terendah, para 

pemegang saham dan serikat kerja. 

                                                             
28

 Alo Liliweri, Komunikasi  Serba Ada Serba Bisa, (Jakarta: Kencana, 2011), 497-498. 
29

 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi  Teori dan Praktek, (Bandung:  PT Remaja 

Rosdakarya, 2004), 40. 
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2) Public ekstern 

Orang-orang di luar organisasi yang ada kaitannya dengan kegiatan 

organisasi. 

Dari penjelasan diatas  dapat disimpulkan bahwa sasaran 

promosi yaitu terdiri dari public inten (Wisatawan dalam Negeri) dan 

public ekstern (Wisatawan Luar Negeri). Sasaran adalah target 

kegiatan komunikasi timbal balik dengan penjual sehingga promosi 

harus dilakukan dengan baik terhadap sasaran promosi agar mereka 

merasa yakin akan produk yang ditawarkan. 

Aktifitas promosi kepariwisataan secara prinsip merupakan 

kegiatan komunikasi, yang dilakukan penyelanggara pariwisata 

(destinasi) yang berusaha mempengaruhi khalayak atau pasar 

wisatawan yang merupakan tumpuan atau sasaran dari penjualan 

produk wisatanya. 

Tahapan promosi pariwisata biasanya diawali dengan 

melakukan anlisis pasar yang kegiatan nya meliputi paling tidak 

tahapan-tahapan altifitas sebagai berikut: 

a) Penetapan tujuan promosi kepariwisataan. 

b) Menetapkan beberapa statemen alternatif berkaitan dengan 

perbedaa strategi bauran promosi kepariwisataan yang 

memungkinkn untuk mencapai tujuan. 

c) Tahap tadi harus diertimbangkan bebrapa hal, diantaranya: 

menganalisis seluruh kemungkinan yang tersedia, biaya yang 

tersedia, posisi kompetitif destinasi dan produk dan wisata yang 

ada, evaluasi dari program prmosi wisata sebelumnya, sikap dan 

prilaku wisatawan terhadap prosuk wisata yang akan dijual, serta 

asumsi mengenai kegiatan promosi apa yang paling efektif. 

d) Membuat solusi dalam bentuk serangkaian tujuan promosi 

pariwisata yang terukur dengan memperhitungkan targer 

audiens/pasar yang spesifik, hal pokok yang akan 
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dikomunikasikan, tugas dan tanggung jawab, dan periode waktu 

yang dipergunakan untuk promosi. 

e) Penilaian dari rencana promosi wisata agar sesuai dengan anggran 

yang tersedia, sumber daya manusia yang ada, dan waktu yang 

diperlukan. 

f) Jika perlu, tujuan promosi wisata dan alternarif pencapaian nya 

bisa ditinjau kembali.
30

 

Dalam melakukan promosi hal yang perlu diperhatikan selain 

masalah dana yang tersedia juga perlu diketahui media apa yang paling 

efektif untuk calon wisatawan yang beraneka ragam. Media-media 

tersebut memiliki keunikan dan keunggulan serta kelemahan masing-

masing. Untuk itu pemilihan media yang tepat merupakan salah satu 

kunci suksesnya pelasksanaan tugas oleh pelaku komunikasi efektif. 

4. Event Tour De Siak 

Event Tour De Siak 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 Siak biasanya 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 

                                                             
30
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Wisata dan lain-lain.
31

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.  

 

B. Kajian Terdahulu 

Penelitian ini didasari atas pengamatan peneliti akan fenomena yang 

terjadi dan ilmu yang telah dipelajari di dalam studi ilmu Komunikasi, serta 

kajian kajian terdahulu yang meneliti subjek penelitian serupa. Adapun 

penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Etty Mardiah , Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau 

, dengan judul “Strategi Promosi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga 

Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Pada 

Event Wisata Bono”. penelitian ini memiliki fokus pada strategi promosi. 

Metode yang digunakannya adalah deskriftif kualitatif. Teknik pengumpulan 

data wawancara dengan pegawai Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan 

Olahraga Kabupaten Pelalawan Bidang Pariwisata dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa promosi untuk mengenalkan objek wisata 

Bono adalah sudah efektif dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda 

Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dengan mengikuti berbagai pameran, 

mengiklankan dimedia cetak dan elektronik serta melalui media 

sosial/webside. 
32

 

                                                             
31
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Februari 2017 pukul 14.03 WIB 
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Kedua,penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurzannah, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim 

Riau, dengan judul “Kontribusi Humas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Provinsi Riau Dalam Mempromosikan Event Pacu Jalur”. Penelitian ini 

memiliki fokus pada kontribusi humas. Metode yang digunakannya adalah 

deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kontrubusi yang 

dilakukan humas dengan melakuka promosi dipusat keramaian dengan 

menyebarkan stanggi, memasang spanduk, dan baliho dan promosi melalui 

media cetak, media elektronik dan media sosial.
33

 

Ketiga, penelitian Evawani Elsa Lubis (2012) dengan judul “Strategi 

Promisi Objek Wisata Oleh Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten 

Karimun Kepulauan Riau.
34

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah objek wisata di Kabupten 

Karimun tersebut belum berkembang secara maksimal. Hal ini terlihat masih 

kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang industri wisata tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara menyeluruh dan 

mendalam mengenai strategi promosi objek wisata oleh Dinas Pariwisata, seni 

dan budaya di Kabupten Karimun, provinsi kepulauan Riau serta hambatan-

hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi promosi 

tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriftif kualitatif. Penelitian deskriftif bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi aktual secara rinci dengan melukiskan gejala yang ada, 

mengidentifikasi gejala yang berlaku, menentukan apa yang dilakukan orang 

lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari mereka untuk 

menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Hasil dalam 

penelitian ini dalam mengembangkan pariwisata adalah melalui berbagai 

kegiatan diantaranya mengikutu pameran dan exspo yang diadakan setiap 
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2012),247-249. 



26 

 

tahun kedaerah-daerah baik dalam maupun luar negeri, salah satunya pernah 

mengikutu expo pameran ke Malaysia dan Singapura. Dinas Pariwisata Seni 

dan Budaya Kabupaten Karimun bukan hanya mempromosikan objek-objek 

wisata yang ada di Kabupaten Karimun tapi juga menjelaskan dan 

memperkenalkan ciri khsa budaya Karimun yitu budaya masyarakat melayu. 

Dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa 

penelitian, penulis menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 

penelitian. Adapun penelitian yang akan dilakukan Peran Humas Dinas 

Pariwista Kabupaten Siak dalam Mempromosikan Event Tour De Siak. Yang 

membedakan penelitian ini lebih menfokuskan Peran Humas Dinas Pariwisata 

dan Kabupaten Siak dalam Mempromosikan Event Tour De Siak, dalam 

pelaksanaannya belum didukung dengan promosi yang maksimal sehingga 

tidak dapat mencapai sasaran secara keseluruhan dan mencapai promosi ke 

Negara tetangga.  

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan proses 

penelitian. Kerangka pikir digunakan untuk mengukur variabel yang akan 

dijadikan tolak ukur penelitian dilapangan sesuai dengan rumusan masalah. 

Berdasarkan permasalahn yang diangkat oleh peneliti yaitu pelaksanaan fungsi 

humas Dinas Pariwisata Kabuapten Siak dalam mempromosikan event tour de 

siak.  

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi humas Dinas 

Pariwisata Kabupaten Siak dalam mempromosikan event tour de siak dapat 

dilihat dari indikator sebagai berikut: 

1. Communicator 

Artinya kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui media cetak/ elektronik dan lisan (spoken 

person) atau tatap muka sebagainya. Disamping itu juga bertindak sebagai 

mediator dan sekaligus persuador. 
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2. Relationship 

Kemampuan peran PR/Humas membangun hubungan yang positif 

antara lembaga yang diwakili dengan publik internal dan ekternal. Juga 

berupaya menciptakan saling pengertian, dukungan, kerjasama, dan 

toleransi antara kedua belah pihak. 

3. Back up Management 

Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain 

seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional personalia dan 

sebagainya untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan 

perushaan atau organisasi.  

4. Good image marker 

Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, 

reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas public raltions 

baik lembaga organisasi dan produk yang diwakilinya.  

 

Gambar.2.1 kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 Pelaksanaan Fungsi Humas Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 
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