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BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Kotribusi

Kontribusi adalah pemberian andil sesuatu kegiatan peranan, masukan ide dan

lain sebagainya .10 Kontribusi juga biasa dikenal dengan peranan, sedangkan menurut

Gross Mason dan Mceachern peran adalah sebagian perangkat harapan-harapan yang

dikenal pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.11

Kontribusi adalah ikut serta ataupun ataupun memberikan baik itu ide, tenaga

dan lain sebagainya dalam kegiatan12. Adapun yang dimaksud dengan kontribusi

adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide,

tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan .13

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa istilah kontribusi

itu adalah peranan, masukan, ide juga prilaku yang dilakukn individu. Dengan

demikian peranan berarti bagian dari pelaksanaan fungsi dan tugas yang dilaksanakan

dalam suatu kegiatan atau kepentingan guna mencapai suatu yang di harapkan berarti.

Dengan kotribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensinya

dan efektivitas hidupanya, hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya.

Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran,

kepemimpinan.Profesionalisme, financial dan lainnya.

10Badudu, J.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidkian dan Kebudayaan (Bali
Pustaka, Jakarta:1994) hlm 346

11Soekanto, soerjono. Metodologi Reseach jilid 1 Remaja Rosdakarya (Bandung:1999) hlm  99
12Soerjono dan Djoenaesih, Istilah komunikasi Liberty (Yogyakarta: 1997) hlm 45
13Gunadi dan Djony, Istilah Komunikasi, Grafindo Persada, (Jakarta : 2013)hlm 76
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2. Humas

Pertemuan asosiasi-asosiasi Humas seluruh dunia di Mexico City, agustus

tahun 1978, menetapkan definisi humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu

social yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksikan 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 dan atau kepentingan

khalayaknya.14

Humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang diorganisasikan sedemikian rupa

sebagai rangkaian kampanye atau program terpadu, dan semuanya itu berlangsung

secara kesenambungan dan teratur. Definisi yang lebih baik spesifik yang menekankan

tanggung jawab seperti yang telah disebutkan oleh publik relations news, Humas/PR

adalah fungsi manajemen yang mengeveluasi sikap publik, dan menjalankan suatu

program untuk menciptakan pengertian dan penerimaan publik .15

Peranan humas dalam sebuah organisasi berkaitan dengan tujuan utama dan

fungsi-fungsi menajemen perusahaan. Fungsi dasar manajemen tersebut merupakan

suatu proses kegiatan atau pencapaian suatu tujuan pokok dari organisasi atau lembaga

dan biasanya berkaitan dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang

dimiliki oleh organisasi atau lembaga tersebut. 16

14M. Linggar Anggoro, Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia. Bumi
angkasa(Jakarta : 2001) hlm. 2

15Moore, Frazier, Membangun Citra Dengan Komunikasi Remaja Rosdakarya
(Bandung:2004)hlm 6

16Rosady Ruslan, PR dan komunikasi metode peneltian. (Jakarta: 2006) PT Grafindo Persada
hlm 12
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Menurut Dimock dan Koenig pada umunya tugas dari  humas pemerintahan

adalah17

1. Upaya memberikan penerangan informasi kepada masyarakat tentang

pelayanan, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah

dalam dalam melaksanakan program kerja.

2. Mampu mengajak masayarakat dalam partisipasinya atau ikut serta

pelaksanan program pembangunan di berbagai bidang sosial, budaya,

ekonomi, politik serta menjaga stabilitias dan keamanan sosial.

3. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah yang

bersangkutan perlu di pelihara atau di pertahankan dalam melaksanakan

tugas serta kewajibannya masing-masing.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai komunikator, humas di tuntut untuk

memiliki kemampuan 18yaitu :

a. Memiliki kemampuan mengamati dan menganalisa suatu persoalan

berdasarkan data di lapangan, perencannan kerja dan mampu mengevaluasi

masalah yang di hadapi.

b. Kemampuan untuk menarik perhatian melalui berbagai kegiatan publisitas

yang kreatif, inofatif, dianamis dan menarik bagi publiknya sebagai target

sasaran.

c. Kemampuan untuk mempengaruhi pendapat umum melalui kekuatan

humas dalam merekayasa pandangan opini public yang searah dengan

kebijakan organisasi.

17 Rusady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi . PT. Raja Grafindo
(Jakarta: 2005) hlm 338

18Ibid. hlm 109
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d. Kemampuan humas dalam menjalin suasana saling terpercaya,toleransisali

ng menghargai dan dengan berbagai pihak public internal dan eksternal.

pengurai sandi (decoder) dan (5) penerima .

Pada dasarnya kegiatan humas berhubungan langsung dengan masyarakat,

maka seorang humas harus mengetahui ciri-ciri hakiki sebagai praktisi humas. Adapun

ciri-cirinya19adalah sebagai berikut:

a. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organsisi yang berlangsungan

dua arah secara timbal balik

b. Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh

manajemen suatu organisasi

c. Publik yang menajadi sasaran kegiatan humas adalah publik ekstern dan publik

intern

d. Organisasi humas adalah membina hubungan yang harmonis antara organisasi

dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikolog, baik yang timbul

dari pihak organisasi maupun pihak publik.

Dari ciri-ciri humas jelas bahwa tugas dan kegiatan humas adalah mendukung

tercapainya tujuan organisasi yang dikejar dan dilaksanakan oleh seluruh insan dalam

organisasi yang bersangkutan, dimulai dari pimpinan tertinggi sampai bawahan

19Uchjana, Onong, 1999. Humas relations dan public relations, Mandar maju( Bandung:2004)
hlm 24
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terendah, begitu juga dengan humas yang mempunyai peran dalam memberikan

pelayanan pada pegawai dan publiknya.20

Fungsi humas secara internal dan eksternal humas seperti yang dikemukakan

oleh Silih Agung Wasesa dalam bukunya yang berjudul Strategi Publik Relations

(2005) adalah:

1. Fungsi internal humas

a. Mengkomunikasikan kebijakan direksi dan manajemen kepada karyawan

b. Menjelaskan perubahan kebijakan direksi dan manajemen agar karyawan

memahami dasar keputusan yang di ambil

c. Membangun jaringan komunikasi interaktif antara karyawan, manajemen,

dan direksi

d. Membangun humasoses restrukturisasi, mulai dari sosialisasi dan kebijakan

hingga pelatihan untuk mengurangi dampak buruk restrukturisasi

e. Membantu meningkatkan rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan

f. Membantu terciptanya budaya perusahaan yang sesuai dengan visi

organisasi

g. Menyelesaikan krisis yang terjadi di perusahaan

h. Usaha-usaha mengintegrasikan sikap dan tindakan dari perusahaan kita

2. Fungsi Eksternal humas

1) Memberikan penerangan kepada masyarakat

20 Onong Uchjana, Humas relations dan public relations, Mandar maju, (Bandung:1999) hlm

132
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2) Melakukan persuasif untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat

secara langsung

3) Membina hubungan yang harmonis antara badan organisasi dengan

publiknya yang merupakan khalayak sasaran

4) Mengidentifikasi segala sesautu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan

tanggapan masyarakat terhadap badan organisasi yang diwakilinya atau

sebaliknya

5) Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada

pimpinan manajemen demi tujuan dan mamfaat bersama

6) Menciptakan komunikasi dua arah yang timbal balik, dan mengatur arus

informasi, publikasi serta peran dari badan organisasi kepubliknya atau

sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak21

Menurut Cutlip-Center Broom, praktisi humas profesional dalam melaksanakan

program humas harus terdiri atas empat langkah kegiatan atau sering juga disebut

dengan empat langkah kegiatan pemecahan masalah humas. Keempat langkah ini

merupakan proses yang harus dijalankan setiap praktisi humas professional.Keempat

langkah tersebut adalah22.

1. Menentukan masalah (defening the progaming). Langkah pertama ini meliputi

kegiatan untuk meneliti dan mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap dan

tingkah laku khalayak yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atau terpengaruh

oleh tindakan dan kebijakan organisasi atau perusahaan. Pada intinya, langkah

pertama ini merupakan kegiatan inteligen untuk mengumpulkan informasi atau

21Rusady Ruslan Manajemen Public Relations Komunikasi , PT. Grafindo Persada (Jakarta
:2007) hlm 18-19

22Morissan, Manajemen Public Relations, Prenada Media Group (Jakarta:2008) hlm 108-109
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data yang menjadi dasar berpijak ptraktisi humas guna mengambil langkah

selanjutnya.

2. Perencanaan dan penyusunan program (planning and programming). Masalah

yang telah ditentukan pada langkah pertama digunakan untuk menyusun

program, tujuan, tindakan, dan strategi komunikasi. Langkah kedua mencakup

tindakan untuk memasukkan temuan yang diperoleh pada langkah pertama

kedalam kebijakan dan program organisasi.

3. Melakukan tindakan dan berkomunikasi(taking action and communicatio)Lang

kah ketiga mencakup kegiatan melaksanakan tindakan dan melakukan

komunikasi yang sejak awal dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

4. Evaluasi Program (Evaluataing the program). Langkah terakhir ini mencakup

penilaian atau evaluasi atas persiapan, pelaksanaan dan hasil-hasil program.

Fungsi-fungsi utama yang dilakukan oleh seorang humas dalam organisasinya,

dibawah ini terdapat beberapa fungsi humas yang paling utama23, Sebagai

komunikator dalam menyampaikan kebijakan kepada komunikan, komunikan disini

adalah karyawan dan publik masyarakat :

1. Berhubungan baik dengan media untuk menyampaikan informasi kepada

publik atau masyarakat

2. Pengemasan pesan berupa mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan

perusahaan kepada publik

3. Mengadakan analisa dan perbaikan terhadap kebijakan yang sedang dijalankan,

guna mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan dengan tidak melupakan

kepentingan publik.

23Nova Firsan.Crisis Publik Relations, PT Remaja Rosdakarya (Bandung :2011) hlm 49
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3. Promosi

Kata “promosi” sebenarnya berasal dari kata “promo” yang sehari-hari

diartikan sebagai upaya untuk memperkenalkan “sesuatu” kepada pihak lain.24

Hubungan erat antara promosi dan publisitas, dua konsep memang dapat

dibedakan namun tidak bisan dipisahkan.Konsep promosi merupakan managemen

pemasaran sebuah perusahaan, namun konsep ini kemudian digunakan pula dalam

kehidupan yang lain, misalnya mempromosikan staf kejabatan yang lebih tinggi,

mempromosikan kader dalam partai politik dan mempromosikan seseorang menjadi

doctor. Promosi sama dengan Memperkenalkan kualitas. Peranan promosi dalam arti

sesungguhnya berkomunikasi dengan individu, kelompok, organisasi baik secara

langsung maupun tidak langsung.Dalam perkembangannya, konsep promosi yang

sebelumnya selalu berkaitan dengan bisnis. Promosi diartikan sebagai keputusan untuk

memperkenalkan sebuah produk diluar arena bisnis, misalnya promosi jabatan,

promosi pasangan pilkada, promosi doctor, promosi guru dan promosi ratu kecantikan.

Dalam semua jenis promosi ini dibutuhkan media. Media diharapkan membantu

melipatgandakan informasi melalui kerja yang disebut publisitas25

Promotion26, mengandung empat makna yaitu :

1. Aktivitas untuk menyebarkan pesan tentang satu/beberapa produk dalam bentuk

gagasan atau barang dan jasayang dihasilkan oleh orang perorangan atau lembaga

(perusahaan, bisnis, dan keuangan).

2. Tindakan mengenalkan pangkat atau jabatan yang diberikan kepada seseorang

karena prestasi

24Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna, Kencana (Jakarta :2011) hlm.494
25Ibid hlm.494-495
26Ibid hlm. 502-203
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3. Usaha untuk mendorong kemajuan, pertumbuhan atau penerimaan dari suatu

produk

4. Kemajuan dari beberapa perusahaan : (Kata benda) selalu merujuk pada, (1) isi

pesan, dan (2) proses komunikatif. Sinonim: Publikasi, bahan promosi , promosi

dan kemasan, konteks : kemasan ide-ide baru.

Pesan-pesan promosi tidak dapat dilakukan hanya dengan satu atau dua media

saja melainkan melalui beberapa media, inilah yang disebut dengan bauran

promosi.Dalam pemasaran, promosi yang baik adalah promosi yang menggunakan

beragam media, artinya beberapa media menyalurkan informasi yang bertubu-tubi

kepada target audiens. Setiap media mempunyai karakteristik tersendiri sehingga ada

dua hal yang patut dipertimbangkan: (1) pesan-pesan promosi selalu dirancang sesuai

dengan karakteristik media; dan akan ditujukan pada (2) target audiens yang memang

mempunyai hubungan erat dengan media ini27

Aktivitas promosi dapat diakatakan sebagai bagian dari komunikasi

pemasaran.Beberapa aspek yang berkaitan dengan promosi sebagai bagian dari

komunikasi pemasaran yaitu28.

1. Pengantar Komunikasi pemasaran

2. Tentang merek

3. Empat strategi alternative tentang merek

4. Menapakai tangga loyalitas

5. Personal selling

6. Advertising

27 Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna, Kencana (Jakarta :2011) hlm. 513

28Ibid, hlm. 514
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7. Public relations

8. Lembaga periklanan

9. Pemasaran langsung

10. Sales promotion.

4. Event Pacu Jalur

Pacu Jalur merupakan sebuah perlombaan mendayung di sungai dengan

menggunakan sebuah perahu panjang yang terbuat dari kayu pohon. Panjang perahu

ini bisa mencapaii 25 hingga 40 meter dan lebar bagian tengah kira-kira 1,3 m sampai

dengan 1,5 dalam bahasa penduduk setempat, kata jalur berarti perahu. Setiap

tahunnya, sekitar tanggal 23-26 Agustus diadakan Festival Pacu Jalur sebagai sebuah

acara budaya masyarakat tradisional Kabupaten Kuantan Singingi.29

a. Sejarah Pacu Jalur

Sejarah pacu jalur berawal pada abad ke 17, dimana jalur merupakan alat

transportasi utama warga didesa di Rantau Kuantan, yaknidaerah di sepanjang sungai

kuantan yang terletak antara kecamatan hulu kuantan dibagian hulu hingga kecamatan

cerenti di hilir. Pada awalnya, pacu jalur diselenggarakan di kampong-kampung di

sepanjang sungai kuantan untuk memperingati hari besar islam, namun seiring dengan

perkembangan zaman akhirnya pacu jalur diadakan untuk memperingati Hari

Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda Pacu Jalur untuk

memeriahkan perayaan adat, kenduri rakyat dan untuk memperingati hari kelahiran

29Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Setanggi Lestarikan Budaya, kembangkan pariwisata
(Pekanbaru: 2012) hlm. 5
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ratu Belanda Whilemina yang jatuh pada tanggal 31 Agustus.Kegiatan pacu Jalur pada

zaman Belanda dimulai pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September.30

b. Aturan Permainan

Event Pacu Jalur Taluk Kuantan memakai permainan system gugur, sehingga

peserta yang kalah tidak boleh turut bermain kembali, sedangkan para pemenangnya

akan diadu kembali untuk mendapatkan kembali pemenang utama, selain itu juga

memakai sistem setengah kompetisi. Dimana setiap regu yang akan bermain beberapa

kali, dan regu selalu menang hingga perlombaan terakhir akan menjadi juaranya.

Perlombaan meriah ini dimulai dengan tanda yang unik , dengan menyembunyikan

meriam sebanyak tiga kali, meriam ini digunakan karena bila memakai peluit, suara

peluit tidak akan terdengar oleh peserta lomba karena luasnya arena pacu jalur dan

riuhnya penonton yang menyaksikan perlombaan.31

Pada dentuman pertama jalu-jalur yang telah ditentukan urutannya akan

berjejer digaris start dengan anggota setiap regu telah berada didalam jalur, pada

dentuman kedua, mereka akan berada diposisi siap siaga untuk mengayuh dayung,

Setelah wasit menyembunyikan meriam untuk yng ketiga kalinya, maka setiap regu

bergegas mendayung melalui jalur lintasan yang telah ditentukan.32

5. Teori yang Relevan

Teori sebagai pendukung dari masalah yang akan di teliti, yaitu Kontribusi

Humas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau dalam Mempromosikan

Event Pacu Jalur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori model Two Way

30Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Setanggi Lestarikan Budaya, kembangkan pariwisata
(Pekanbaru: 2012). hlm. 9

31Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Setanggi Lestarikan Budaya, kembangkan pariwisata
(Pekanbaru: 2012) hlm. 10

32Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Setanggi Lestarikan Budaya, kembangkan pariwisata
(Pekanbaru: 2012) hlm. 10
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Symmetrical (model komunikasi simetris dua arah timbal balik) yang dikemukakan

oleh Grunig. Bentuk komunikasi yang dilakukan adalah seperti pada gambar dibawah

ini :

Gambar 1.1 : Teori Grunig33

Balanced

Two way Communications

Model komunikasi simetris dua arah timbale balik menggambarkan

propaganda atau kampanye melalui komunikasi dua arah timbale balik yang

berimbang.Model ini mampu memecahkan atau menghindari terjadinya suatu konflik

dengan memperbaiki suatu pemahaman public secara strategis agar dapat diterima dan

dianggap lebih etis dalam penyampaian pesan-pesan (informasi) melalui tekhnik

komunikasi membujuk saling pengertian, dukungan dan menguntungkan kedua belah

pihak.34

Model komunikasi dua arah timbal balik yang dikemukakan oleh Grunig

tersebut merupakan komunikasi yang biasa yang digunakan oleh Humas dalam rangka

untuk menciptakan hubungan baik dengan organisasi dengan public dalam maupun

public luar organisasi, memperkecil konflik yang merugikan, memperbaiki dan

menciptakan pemahaman bersama, membujuk dan mempengaruhi public untuk

33Rosady Rulan, Kiat & Strategi Kampanye Public Relations, PT. Raja Grafindo persada,
(Jakarta :2010) hlm 105

34Ibid. hlm 105

Source

(Organization)

Receiver

(public)
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membangun pengertian, mendukung, mempercayai, dan saling menguntungkan kedua

belah pihak.35

Adapun yang harus diperhatikan seorang pemimpin dalam menjalankan

strategi komunikasi36, antara lain :

1. Credibility

Komunikasi itu dimulai dari suasana saling percaya yang diciptakan oleh pihak

komunikator secara sungguh-sungguh untuk melayani public yang memiliki

keyakinan.

2. Contest

Menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan kehidupan sosial,

pesan yang harus disampaikan dengan jelas serta sikap partisipasif Komunikasi efektik

diperlukan utnuk mendukungh lingkungan sosialisme memlalui pemberitaan

diberbagai media massa.

2. Conten (isi)

Pesannya menyangkut kepentingan orang banyak untuk public sehingga

informasi dapat diterima sebagai suatu yang bermanfaat.

3. Clarity (kejelasan)

Pesan harus tersusun dengan kata-kata yang jelas, mudah dimengerti, serta

memiliki pemahaman yang sama antara komunikator dan komunikan dalam maksud,

tema dan tujuan.

4. Continity and consistency(kontiniutas dan konsisten)

35Rosady Rulan, Kiat & Strategi Kampanye Public Relations, PT. Raja Grafindo persada,
(Jakarta :2010) hlm 105

36Ibid.hlm 113-114
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Komunikasi merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Oleh karena itu,

dilalukan berulang-ulang dengan berbagai variasi pesan. Dengan cara demikian

mempermudah proses belajar, membujuk, serta tema dari pesan-pesan tersebut

konsiten.

5. Channels (saluran)

Menggunakan saluran media informasi yang tepat dan terpercaya serta terpilih

oleh khalayak berbagai target sasaran, pemakaian saluran media berbeda maka ajan

berbeda pula efeknya. Dengan demikian seorang humas dapat memahami perbedaan

proses penyebaran informasi secara efektif.

6. Capabilty of the audience (Kapabilitas Khalayak)

Memperhitungkan kemampuan yang dimiliki oleh khalayak, komunikasi dapat

menjadi efektif bila berkaitan dengan factor-faktor yang bermanfaat seperti kebiasaan

dan peningkatan kemampuan membaca dan pengembangan pengetahuan.

B. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan untuk menghindari

duplikasi pada desain dan temuan dalam penelitian ini maka dicantumkan beberapa

penelitian terdahulu. Selain itu dengan mengenal peneliti terdahulu, maka sangat

membantu peneliti dalam memilih dan mendapatkan desain penelitian yang sesuai

karena peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan dari desain-desain yang telah

dilaksanakan. Adapun penelitian yang relavan dengan penelitian penulis adalah Yulius

Reilexander Model  Strategi Humas Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya  Kabupaten

Karimun dalam Mengembangkan Pariwisata Kabupaten Karimun dalam penelitian ini

mengamati strategi Humas Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya  Kabupaten Karimun

yaitu dengan menyusun tahapan perencanaan berupa program-program kerja yang
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akan dilakukan 5 tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi misalnya,

adapun program-program kerjanya seperti pembuatan VCD profil pariwisata

Kabupaten Karimun, peningkatan objek wisata dan atraksi wisata, pengembangan seni

dan budaya, pembinanaan dan adat istiadat dan nilai-nilai sejarah.37

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Ayu Ambrawati

Mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tahun 2011

tentang Evaluasi Strategi Promosi Dinas Pariwisata Provinsi Bali Dalam Event

Kesenian Bali Untuk Menarik Wisatawan Mancanegara.Penelitian ini mengamati

strategi yang digunakan dinas pariwisata Promosi Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Dalam mempromosikan wisata yang ada di Bali dan dalam mempromosikan event

pesta kesenian Bali. Adapun yang digunakan oleh dinas Pariwisata Provinsi Bali

berupa elemen-elemen bauran komunikasi  pemasaran yaitu pemasaran langsung

kepada wisatawan dengan mengiktui pameran ataupun event yang ada di luar negri.

Penggunaan komunikasi pemasaran secara langsung yaitu komunikasi verbal seperti

kegiatan publikasi, direct selling dan promosi penjualan untuk meningkatkan

kunjungan wisatawanasing.Sedangkan untuk mempromosikan pesta kesenian Bali

Dinas Pariwisata Bali menggunakan periklanan.38

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahma pada tahun 2008 tentang

Kinerja Humas Dalam Menggalakkan Pengembangan Potensi Pariwisata Siak (Studi

Pada Disparsenibudpera Kabupaten Siak). Penelitian ini mengamati kinerja

Disparsenibudpera Kabupaten Siak dalam menggalakkan potensi pariwisata dengan

37Yulius Reilexander Model  Strategi Humas Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya  Kabupaten
Karimun dalam Mengembangkan Pariwisata Kabupaten Karimun tahun 2008

38Agung Ayu Ambrawati Mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Yogyakarta tentang Evaluasi Strategi Promosi Dinas Pariwisata Provinsi Bali Dalam Event Kesenian
Bali Untuk Menarik Wisatawan Mancanegara tahun 2011
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mengadakan kerja sama dengan stakeholder untuk mengelola objek wisata dan daya

tarik wisata sebagai daerah tujuan wisata alam yang masih alami dan masih melekat

tradisional masyarakat melayu melalui media massa, baik media cetak maupun media

elektronik.39

Dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian ,

penulis menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian.

Adapun penelitian yang akan dilakukan Kontribusi Humas Dinas Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif dalam Mempromosikan Event Pacu Jalur yang membedakan

penelitian ini lebih memfokuskan Kontribusi Humas Dinas Pariwisata dan Ekonomi

kreatif dalam Mempromosikan Event Pacu jalur 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 dariproses

penelitian. Kerangka pikir digunakan untuk mengukur variabel.

Indikator Kontribusi Humas Dinas pariwisata dalam Mempromosikan Event Pacu

Jalur.

39Siti Rahma tentang Kinerja Humas Dalam Menggalakkan Pengembangan Potensi
Pariwisata Siak (Studi Pada Disparsenibudpera Kabupaten Siak) pada tahun 2008
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Gambar.1.2 kerangka pikir

Humas adalah seorang yang melaksanakan salah satu kegiatan untuk

memberikan kotribusi/sumbangan ide baru di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

dengan tujuan untuk mensosialisasikan Event Pacu Jalur. Untuk mencapai tujuan

dalam Mempromosikan Event Pacu Jalur ini maka Humas melakukan hal sebagai

berikut :

1. Upaya memberikan penerangan informasi kepada msayarakat

a. Memberikan penerangan kepada masyarakat  melalui media.

b. Menjalin kerjasama dengan media.

c. Penyelenggaraan wisata pers.

d. Mengundang media di berbagai kegiatan.

Dinas pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Kontribusi Mempromosikan Event
Pacu Jalur

Humas

 Upaya memberikan penerangan
informasi kepada msayarakat

 Mampu mengajak masyarakat dalm
partisiapasinya mempromosikan
event pacu jalur

 Kejujuran dalam pelayanan dan
pengabdi dari aparatur pemerintah
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2. Mampu mengajak masayarakat dalam partisipasinya mempromosikan event pacu

jalur.

a. Mengajak masyarakat melihat secara langsung event pacu jalur.

b. Mempengaruhi audiens untuk menggalakkkan event pacu jalur.

c. Membujuk masyakarat untuk mengapreasi kegiatan event pacu jalur.

3. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah

a. Humas sebagai komunikator memliki kriteria kejujuran dalam pelayanan dan

promosi event pacu jalur.

b. Melakukan kegiatan yang menarik wisatawan.


