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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Sektor pariwisata yang berkembang dengan baik akan memberikan 

konstribusi yang besar terhadap suatu negara maupun daerah tempat dimana 

sektor pariwisata tersebut berdiri. Suatu fenomena yang dapat memacu upaya 

pembangunan potensi pariwisata adalah sifat pada manusia untuk memperoleh 

kesenangan dalam hidupnya. 

 Dalam sektor pariwisata dapat kita temui objek pariwisata yang berbeda 

seperti wisata alam yang berupa pegunungan, pantai, danau, air terjun, dan cagar 

alam. Hal ini tentunya dapat meningkatkan prospek pada masing-masing potensi 

untuk dikembangkan ke dalam sektor pariwisata. Keadaan ini pada akhirnya akan 

memberi pengaruh pada kehidupan perekonomian suatu negara. Dapat kita lihat 

pada beberapa daerah di Indonesia, yang mana pendapatan daerah sebagian besar 

didapatkan dari objek pariwisata. Contohnya Bali dengan objek pariwisata 

pantainya, telah meningkatkan devisa negara serta yang tak kalah pentingnya 

adalah meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga kehidupan masyarakat 

menjadi lebih baik.
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 Kabupaten Kampar merupakan tempat yang penuh dengan berbagai objek 

wisata. Oleh karena itu pembangunan pariwisata ini sebagai bagian integral dari 

pembangunan untuk memacu pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Mengingat potensi pariwisata Kabupaten Kampar sangat 

besar, pembangunan pariwisata dapat dikembangkan melalui jasa wisata yang 

memberikan jaminan bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat bidang usaha 

pariwisata. 

 Ternyata selama ini Kabupaten Kampar memiliki potensi wisata alam, 

wisata sejarah, budaya dan kuliner yang luar biasa namun potensi ini belum begitu 

maksimal dieksplorasi dengan baik dan belum maksimal untuk dikembangkan. 

Jika ini dikembangkan dengan maksimal maka menjadi sumber perekonomian 
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bagi masyarakat dan pendapatan asli desa/daerah. Ini adalah beberapa tempat 

wisata yang ada di Kampar : 

1. Air terjun Lubuk Bigau, terletak di desa Lubuk Bigau, Kebun Tinggi dan 

Pangkalan Kapas, Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. 

Dengan tinggi 150 meter, air terjun ini merupakan air terjun tertinggi di 

sumatera, mengalahkan air terjun Sipiso-piso yang tingginya hanya 120 

meter. 

2. Sungai Hijau, terletak di Kecamatan Salo, Bangkinang. 

3. Objek Wisata Stanum, terletak di Kecamatan Bangkinang Kota. 

4. Bukit Naang, terletak di Kecamatan Bangkinang. 

5. Ulu Kasok, terletak di Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar. 

6. Rumah Adat Lontiok, terletak di Desa Pulau Belimbing, Kecamatan Kuok. 

7. Candi Muara Takus, terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto 

Kampar. 

8. Desa Wisata Buluh Cina, terletak di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak 

Hulu. 

9. Mesjid Jami', terletak di Desa Naumbai, Kecamatan Kampar. 

10. Air Terjun Panisan, terletak di Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto 

Kampar. 

Namun sungguh disayangkan, bahwa potensi pariwisata di Kabupaten 

Kampar belum tergarap dengan maksimal. Hal itu ditandai dengan sulitnya 

mencari informasi seputar wisata yang ada di Kampar, tidak ada kejelasan berupa 

tarif dan transportasi untuk mencapai tempat wisata. Sehingga dari permasalahan 

tersebut banyak para wisatawan dari luar Kabupaten Kampar enggan berkunjung 

ke wisata yang ada di Kampar. Selain itu juga masih banyak terdapat masyarakat 

Kampar yang belum mengetahui pariwisata apa saja yang ada di Kabupaten 

Kampar. 

Untuk itu Pemkab Kampar dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar harus melakukan sebuah program yang bertujuan untuk 
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melakukan perbaikan dan peningkatan pariwisata. Sesuai dengan program kerja 

dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu sendiri, yaitu
2
: 

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

3. Program Pengembangan Kemitraan. 

 Didalam pengembangan pariwisata, jangan dilihat dari retribusi yang 

didapatkan, tetapi apa saja kontribusi kepada perekonomian secara keseluruhan 

dalam wilayah tersebut, dan yang terpenting adalah kelestarian objek wisata serta 

kesinambungan dan pertumbuhan kontribusinya terhadap perekonomian. 

 Oleh sebab itu, di dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai suatu 

aset yang potensial ini memang diperlukan suatu aktivitas atau usaha yang akan 

dilakukan dengan pola pengembangan pariwisata yang terencana serta 

menyeluruh, dalam hal ini diperlukan sebuah aktivitas humas atau pelaksana 

fungsi humas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. 

 Aktivitas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam 

mempromosikan objek wisata yang ada di Kabupaten Kampar, sehingga 

masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar lebih mengetahui lagi apa-apa saja 

wisata yang ada di Kampar, agar pengunjung sebagai konsumen disini 

mendapatkan tempat dan fasilitas yang aman, nyaman, dan produk ditawarkan 

berkualitas serta harga terjangkau. 

 Aktivitas fungsi humas dalam memberikan infromasi terkait dengan hal-

hal seperti media cetak dan online sebagai wadah untuk mempublikasikan potensi 

wisata yang ada di Kabupaten Kampar. Kemudian mendidik karyawan untuk 

cerdas mengelola komunikasi dengan setiap stakeholder melalui informasi, status 

dan data terkini. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan 

mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul "Aktivitas Pelaksana Fungsi 

Humas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Dalam 

Memberikan Informasi Pariwisata Kepada Masyarakat". 
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B. Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari kesalahan makna dan kerancuan penafsiran, maka 

penulis memandang perlu adanya penjelasan judul sehingga maksud yang 

terkandung dalam penelitian ini akan memberikan batasan. Batasan dan bahasan 

yang dimaksud yaitu: 

1. Aktivitas 

Aktivitas artinya "kegiatan atau keaktifan, jadi segala sesuatu yang dilakukan 

atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik merupakan sebuah 

aktivitas". 
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2. Fungsi Humas 

Fungsi Humas adalah  untuk menumbuhkan dan mengembangkan hubungan 

yang baik antara  organisasi dan publiknya, baik intern maupun ekstern. Yang 

dimaksut dengan  publik intern adalah publik yang berada di dalam organisasi 

tersebut seperti  pagawai, pemimpin, dan sebagainya. Publik ekstern adalah publik 

yang berada  di luar organisasi adalah serikat buruh, pemerintah, masyarakat dan 

lain-lain.
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Pekerjaan humas tentu saja tidak terlepas dari prinsip komunikasi, yaitu 

menciptakan suatu komunikasi yang efektif. Keefektifan suatu komunikasi baru 

akan tercapai bila timbulnya saling pengertian antara komunikasi dan 

komunikator, atau bisa dikatakan timbulnya persepsi yang sama tentang 

memaknai suatu hal. 

3. Informasi 

Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang 

terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari 

pesan atau kumpulan pesan.
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Informasi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah informasi 

tentang  pariwisata yang ada di Kabupaten Kampar. 

4. Pariwisata 

Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke 

tempat lain,  bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai  

usaha mencari keseimbangan antara keserasian dan kebahagiaan dengan 

lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.
6
 

5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebuah instansi pemerintahan yang 

berada di Jalan Tuanku Tambusai No. 21, Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah diungkapkan diatas  maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Aktivitas Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Informasi Pariwisata 

Kepada Masyarakat ? 

 

D. Tujuan Penelitan 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Aktivitas Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Informasi Pariwisata 

Kepada Masyarakat. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang penulis maksud dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Secara Akademis 

a) Untuk menambah pengetahuan dalam dunia kepariwisataan khususnya 

mengenai Aktivitas Humas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kampar. 

b) Sebagai sarana keilmuan bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan 

dibidang Kehumasan. 

c) Untuk menambah khasanah pengetahuan serta sebagai bahan bagi 

peneliti lain yang ingin memgembangkan hasil penelitian ini kemudian 

hari. 

2. Secara Praktisi 

a)  Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai  referensi 

bagi khalayak yang ingin mendalami bidang konsentrasi Public 

Relations. 

b)  Memberikan sumbangsi pemikiran dan sumber informasi kepada 

Pelaksana Fungsi Humas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kampar. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari pokok-pokok permasalahan 

yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi beberapa bagian: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

 masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori, kajian terdahulu, 

dan  kerangka pikir. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 
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Pada bab ini akan diuraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data penelitian. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

 Bab ini berisi sejarah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

 Kampar 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai bagaimana Aktivitas Pelaksana Fungsi Humas 

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Dalam 

Memberikan Informasi Pariwisata Kepada Masyarakat. 

BAB VI :  PENUTUP 

 Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


