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ABSTRAK 

Nama :  Dina Nurul Ihsani 

Jurusan  :  Ilmu Komunikasi 

Judul :  Model Komunikasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan 

Olahraga, dan kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dalam 

Mempromosikan Wisata Pantai Solop 

 

Pantai Solop pulau cawan merupakan alah satu objek wisata pantai/bahari yang 

terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir. Suatu pantai yang unik untuk dikunjungi, 

terdapat kawasan rawa/lumpur berpasir putih dan kulit-kulit kerang yang dibawa 

ombak ke daratan pantai. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya 

kunjungan wisatawan di Pantai Solop sejak bulan Februari 2016 hingga saat ini, 

sehingga penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

Model komunikasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan 

Kabupaten Indragiri Hilir dalam mempromosikan wisata pantai Solop. Dalam 

penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan 

Kabupaten Indragiri Hilir sudah melakukan komunikasi pariwisata sesuai dengan apa 

yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Komunikasi dilakukan dengan cara bekerja 

sama dengan stakeholder seperti komunitas-komunitas yang ada di Indragiri Hilir. 

Namun dari semua kegiatan pemasaran dan promosi yang dilakukan tidak mampu 

menjangkau seluruh masyarakat dan wisatawan. Karena masih banyak masyarakat 

dan wisatawan yang belum mengetahui pembaharuan-pembaharuan yang terjadi di 

Pantai Solop. Oleh karena itu, Pihak Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 

dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir berupaya menggerakkan berbagai media 

yakni media cetak, media elektronik, dan media sosial dengan tujuan untuk 

membantu mempromosikan objek wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.   

Kata kunci : Model Komunikasi, Pariwisata, Pantai Solop, Kabupaten Indragiri 

Hilir 
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ABSTRACT 

Name :  Dina Nurul Ihsani 

Department :  Communication 

Title :  The Communication Model of Sport, Youth and Tourism 

Government Agency of Kabupaten Indragiri Hilir in Promoting 

the Pantai Solop Tourism Object 

 

Pantai Solop of  cawan island is a beach / marine tourist attraction located in Indragiri 

Hilir Regency. It is a unique beach to visit since there are areas of white sandy mud 

and shells brought by the waves to the coast. This research was motivated by the 

increasing tourist arrivals at Solop Beach since February 2016 until now. Therefore, 

the author conducted a study to find out how the communication model of Tourism, 

Youth and Sports, and Culture Agency of Indragiri Hilir Regency in promoting Solop 

beach tourism was. This research used a descriptive qualitative research method. Data 

were collected from observation, interview and documentation. The results showed 

that the Tourism, Youth and Sports, and Culture Agency of Indragiri Hilir Regency 

had carried out tourism communication in accordance with what was studied in this 

study. Communication is carried out by working with stakeholders such as 

communities in Indragiri Hilir. However, all marketing and promotional activities 

conducted were unable to reach all people and tourists. There were still many people 

and tourists who did not know the updates of Solop Beach. Therefore, the Tourism, 

Youth and Sports, and Culture Agency of Indragiri Hilir Regency seeked to mobilize 

a variety of media namely print media, electronic media, and social media to promote 

the tourism objects in Indragiri Hilir Regency. 

Keywords: Communication Model, Tourism, Solop Beach, Indragiri Hilir 

Regency. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang 

digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang 

sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa 

negara di samping sektor migas.
1
 Fungsi dan tujuan pengembangan pariwisata di 

Indonesia terlihat dengan jelas dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang 

Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, khususnya Bab II Pasal 3 dan 4, yang 

menyebutkan “Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan 

intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan 

pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.”  

Berdasarkan undang-undang tersebut, dikatakan bahwa tujuan pengembangan 

pariwisata di Indonesia adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 

meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; melestarikan alam, 

lingkungan, dan sumber daya alam; memajukan kebudayaan; mengangkat citra 

bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; 

dan mempererat persahabatan antar bangsa.
2
 

Pengembangan dan pendayagunaan pariwisata secara optimal mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempertimbangkan hal tersebut maka 

penanganan yang baik sangat diperlukan dalam upaya mengembangkan objek-objek 

wisata di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan guna mengetahui potensi dan 

permasalahan pada setiap objek untuk kemudian mencari solusinya.
3
 

                                                             
1
 Oka Yoeti, Perencanaan Strategis Pemasaran. (Bandung, PT Pradya Paramita, 1996, hlm 

151  
2
 Undang – Undang Republik Indonesia tentang Kepariwisataan nomor 10 tahun 2009. 

3
 Dewi Kusuma Sari, skripsi : “Pengembangan Pariwisata Obyek Wisata Pantai Sigandu 

Kabupaten Batang”. Semarang : Universitas Diponogoro, 2011), hlm 1. 
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Langkah lainnya adalah promosi dengan media cetak, elektronik, maupun 

multimedia agar masyarakat juga mengetahui akan keberadaan obyek-obyek tersebut 

dan turut berpartisipasi dalam pengembangannya.
4
 

Promosi dalam konsep Kotler menurut Kertajaya adalah berkaitan dengan 

positioning dan marketing mix. Promosi produk selain untuk memperkenalkan produk 

dan menyokong penjualan produk di masyarakat, sejauh suatu produk sudah melekat 

di dalam alam pikiran seseorang. Selain itu untuk memperkenalkan dan menjaring 

pelanggan sebanyak-banyaknya, maka promosi juga menggunakan semua chanel 

(saluran) pemasaran, menggunakan berbagai cara untuk meraih pelanggan sebanyak-

banyaknya dengan melibatkan berbagai strategi promosi sehingga menjadi marketing 

mix.
5
 

Betapa pun Indonesia memiliki objek-objek pariwisata menarik, akan tetapi 

Indonesia juga memiliki banyak kendala yang datangnya dari lingkungan ekonomi, 

lingkungan teknologi, lingkungan politki dan hukum, lingkungan sosial dan budaya 

serta keamanan.
6
  

Menurut Kodhyat, pembenahan-pembenahan dan langkah-langkah yang serius 

dalam pengambilan kebijakan untuk peningkatan sektor pariwisata dikarenakan 

beberapa alasan: (1) Berkurangnya minyak sebagai penghasil devisa utama; (2) 

Menurunnya nilai ekspor non migas; (3) Prospek pariwisata yang mempunyai 

kecenderungan meningkat; (4) Potensi pariwisata. Kesadaran akan pentingnya sektor 

kepariwisataan sebagai salah satu pemasukan bagi pemerintah dari sektor non migas 

sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum krisis minyak di pasaran internasional pada 

tahun 1980-an, pemerintah Indonesia telah melihat potensi kurang lebih 17.000 pulau 

yang ada dengan berbagai adat Istiadat dan kebudayaan yang mempunyai keunikan 

tersendiri. Dunia kepariwisataan harus mulai meninggalkan tentang perencanaan 

                                                             
4
 Wahab salah, Menejemen kepariwisataan. (Jakarta: PT Pradya Paramita, 1992) 

5
 Burhan Bungin, Komunikasi Pariwisata pemasaran dan brand destinasi. (Jakarta, 

Prenamedia Group 2015), hlm 65 
6
 Ibid, hlm 227  
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jangka pendek dan harus mampu mel ihat dalam prespektif jangka panjang dengan 

memperhitungkan segala pengaruh yang  mungkin akan timbul dan berpengaruh 

terhadap dunia kepariwisataan.
7
 

Pantai Solop Pulau Cawan merupakan salah satu obyek wisata pantai/bahari 

yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir. Suatu pantai yang unik untuk dikunjungi, 

terdapat kawasan rawa/lumpur berpasir putih dan kulit kerang-kerangan yang dibawa 

ombak ke daratan pantai. Keindahan Pantai Solop adalah terdapatnya pulau-pulau 

kecil di depan pantai dan disini juga juga dapat dinikmati pemandangan matahari 

terbenam di waktu sore. Objek Wisata Pantai Solop terdiri dari : Pantai Serasah, 

Hutan Mangrove, Tracking  Mangrove, Satwa Unik Pesut, Elang Bandai, Festival 

Solop, Kuliner  khas Solop, Memancing Pari. Pepohonan Bakau (Mangrove) yang 

terpadu dengan pasir putih, Pantai yang terbentuk dari pecahan kulit hewan dan 

tumbuhan laut.
8
 

Pariwisata termasuk satu diantara Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, 

Joko Widodo. Hal ini sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 

dalam mencapai visi Spirit Baru Indragiri Hilir menuju kabupaten yang bermarwah 

dan bermartabat yaitu pengembangan sektor pariwisata. Pantai Solop memiliki daya 

tarik yang tidak ada di daerah lain yaitu pasir sersah dan hutan mangrove (bakau). 

Pasir sersah adalah pasir dari fosil hewan laut seperti kerang-kerangan dan 

sejenisnya, pasir-pasir ini terbentuk melalui proses yang panjang dan terjadi akibat 

dari hempasan gelombang pasang. Hal ini kemudian menyebabkan pasir sersah 

terhampar di sepanjang Pantai Solop sehingga pantai ini terlihat indah dan memiliki 

keunikan serta daya tarik tersendiri yang tidak ditemui di pantai-pantai lain, apalagi 

tersorot sinar matahari. Sebagai satu di antara objek wisata kebanggan masyarakat 

                                                             
7
 Hari Kodhyat, Sejarah pariwisata dan perkembangannya di Indonesia (Jakarta: PT 

Grasindo, 1997)  
8
 Raden Heru Dikali, “Eko Wisata Solop: Bilik Destinasi”, diakses dari  

http://bilikdestinasi.pariwisata.riau.go.id/detail.php?&shlink=53/Ekowisata_Solop, pada tanggal 02 

Agustus 2018 pukul 22.42 

http://bilikdestinasi.pariwisata.riau.go.id/detail.php?&shlink=53/Ekowisata_Solop
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Inhil, Pantai Solop yang mempunyai jarak tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan air dari 

Kota Tembilahan ini, mempunyai potensi yang besar untuk lebih dikembangkan lagi.
9
 

Sempat terbengkalai cukup lama, kawasan ekowisata Pantai Solop di Desa 

Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, kembali 

menggeliat. Keseriusan Menteri Pariwisata Arief Yahya menggarap potensi wisata 

nasional, tak disiasiakan oleh Pemkab Inhil untuk lebih kreatif memanfaatkan potensi 

wisata daerahnya. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Budaya Inhil 

Junaidy Ismail, mengaku mulai fokus membehani kawasan Pulau Cawan seluas 4 

hektar sejak Februari 2016. Upaya yang didukung Bupati Inhil HM Wardan 

membuahkan hasil. Pantai Solop yang dicanangkan sebagai lokasi wisata oleh 

Gubernur Riau Rusli Zainal (2003-2013), kini ramai pengunjung.
10

 

Menurut hasil pra riset penulis dan sesuai dengan keadaan lapangan, Dinas 

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir 

telah melakukan beberapa komunikassi seperti pemberitaan yang berkala, event 

eksternal dan juga peningkatan Infrastruktur. Salah satu program pemerintah pada 

tahun 2016 adalah paket wisata. Meskipun paket wisata ini masih tahap uji coba, akan 

tetapi sudah melihatkan peningkatan jumlah pengunjung. Meski promo liburan ke 

Pantai Solop belum dibuka pemerintah, akan tetapi keberadaan Pantai Solop sudah 

banyak mendapat perhatian dari masyarakat.
11

  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis berminat untuk meneliti 

fenomena tersebut apakah ada upaya lain yang lebih mengekspose Pantai Solop 

tersebut dan penulis mengangkat hal tersebut menjadi judul dari penelitian penulis 

yaitu: “Model Komunikasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan 

Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Mempromosikan Wisata Pantai 

Solop”. 

                                                             
9
 TribunTembilahan.com, 28 November 2017 

10
 BatamPos.co.id, 09 Juli 2017 

11
 hasil pra riset penulis 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap 

istilah-istilah dalam penelitian “Model Komunikasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan 

dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Mempromosikan 

Wisata Pantai Solop” Maka penulis merasa perlu adanya penegasan istilah dalam 

judul penelitian ini, antara lain : 

1. Komunikasi  

Secara etismologi, Komunikasi berasal dari bahasa latin Communico yang 

berarti membagi. Yang dimaksud dengan membagi yaitu membagi gagasan, idea 

atau pikiran antara seseorang dengan orang lain. Communico berakar dari kata 

Communis yang berarti sama, sma arti atau sama makna. Dalam komunikasi, 

hakekatnya terkandung kesamaan makna atau kesamaan pengertian. Tidak ada 

kesamaan kesamaan pengertian diantara mereka yang melakukan komunikasi, 

komunikasi tidak akan berlangsung. Tegasnya tidak ada komunikasi.
12

 

Secara Terminologis, para ahli komunikasi mendefinisikan komunikasi 

dari berbagai perspektif, yaitu perspektif filsafat, sosiologis, dan psikologis. 

Sementara itu menurut Charles Choley membuat defenisi komunikasi sebagai 

berikut, “Komunikasi adalah mekanisme yang menyebabkan adanya hubungan 

antar manusia dan mengembangkan semua lambang pikiran bersama-sama 

dengan sarana tertentu dan menyiarkanya dalam ruang dan merekamnya dalam 

waktu.
13 

 

2. Model Komunikasi 

Model komunikasi menurut Sureno dan Mortensen merupakan deskripsi 

ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Suatu model 

                                                             
12

 Shoelhi Mohammad, Komunikasi Internasional Perspektif Jurnalistik, (Bandung: 

Sembioasa Rekatama Media, 2004), hlm 2 
13

 Ibid, hlm 3 
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mempresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan menghilangkan rincian 

komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata.
14

 

3. Promosi  

Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi, atau membujuk dan mengingatkan pasar 

sasaran.
15

 Sedangkan menurut Simamora, Promosi adalah segala bentuk 

komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan (to inform), membujuk (to 

persuade), atau mengingatkan orang–orang tentang produk yang dihasilkan 

organisasi, individu, ataupun rumah tangga.
16

 

4. Wisata Pantai Solop 

Pantai Solop yang berada di Mandah, Kabupaten Inhil memiliki berjuta 

keindahan yang tersembunyi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Inhil 

serius akan menjadikan pantai yang dikenal dengan Sersah ini menjadi salah satu 

tempat wisata unggulan di Kabupaten Inhil. Di Pantai ini kita tidak hanya bisa 

menikmati keindahan Pantai Sersah, kita juga bisa menikmati kawasan mangrove 

serta sunrise yang indah. Pantai Solop ini memiliki pasir putih yang terdiri dari 

hasil fosil hewan laut seperti kerang, siput dan sejenisnya yang dikenal dengan 

pasir sersah.
17

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat merumuskan masalah yang 

akan diteliti secara ilmiah, sebagai berikut: “Bagaimana Model Komunikasi Dinas 

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir 

dalam Mempromosikan Wisata Pantai Solop?” 

 

                                                             
14

 Dedi Mulyana, Ilmu Komunikasi, suatu pengantar. (Bandung, Remaja Rasdakarya 2001), 

hlm 132 
15

 Tjiptono Fandi, “Manajemen Jasa”(Yokyakarta: Andi Offset, 2006),hlm 219 
16

 Bilson Simamora, Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitable, 

(Jakarta,PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 285 
17

 Harianriau.co, 21 Februari 2017 
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D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti adalah untuk mengetahui model komunikasi Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dalam 

mempromosikan wisata pantai Solop. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis  

1) Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan dibidang Ilmu 

Komunikasi khususnya kehumasan. 

2) Penelitian ini adalah suatu penelitian dibidang kehumasan yang 

diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran dan fungsi humas 

antara teori dan praktek. 

b. Secara Praktis  

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dalam 

mempromosikan wisata Pantai Solop. 

c. Secara Akademisi 

Sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan program strata satu (S1) 

guna memperoleh gelar sarjana ilmu Komunikasi pada jurusan ilmu 

komunikasi UIN Suska Riau 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari; Latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian dan sistematik penulisan. 
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BAB II  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

 Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

pembahasan masalah yang diteliti. Termasuk di dalamnya kajian teori, 

kajian terdahulu dan kerangka pikir.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian 

sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas 

data dan teknik analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM (SUBJEK PENELITIAN)   

 Bab ini berisikan gambaran umum tentang lokasi penelitian.  

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Pada bab ini berisikan uraian secara umum tetang hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB VI PENUTUP  

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori  

Secara umum teori adalah serangkaian sistem konsep abstrak yang 

mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu 

kita memahami sebuah fenomena.
18

 

Teori dalam arti luas bertujuan untuk menjelaskan mengenai semua perilaku 

komunikasi dengan cara yang benar secara umum. Di luar disiplin Ilmu Komunikasi, 

marxisme adalah contoh grand theory. Grand theory mampu untuk meyatukan semua 

pengetahuan tentang komunikasi yang kita miliki ke dalam suatu kerangka teori yang 

terintegrasi.
19

  

1. Model Komunikasi   

Model merupakan kerangka kerja konseptual yang menggambarkan 

penerapan teori untuk kasus tertentu. Sebuah model membantu kita 

mengorganisasikan data-data sehingga dapat menyusun kerangka konseptual tentang 

apa yang kita ucapkan atau yang akan kita tulis. Model teoritis, termasuk ilmu 

komunikasi, digunakan untuk mengekspresikan “defenisi” komunikasi, bahwa 

komunikasi adalah proses transmisi dan resepsi informasi antara manusia melalui 

aktivitas encoder yang dilakukan pengiriman dan decoder terhadap sinyal yang 

dilakukan oleh penerima.
20

 

Irwin D.J. Bross menyebutkan beberapa keuntungan model, model 

menyediakan kerangka rujukan untuk memikirkan masalah, bila model awal tidak 

berhasil memprediksi keuntungan lain pembuatan model adalah terbukanya problem 

abstraksi. Model berguna bagi kita untuk membuat seleksi, menemukan elemen-

                                                             
18

 West Richard dan Turner H lynn, pengantar Teori Komunikasi analisis dan aplikasi. 

(Jakarta, Salemba Humanika, 2014) hlm 49 
19

 Ibid, hlm 50 
20

Alo liliweri, Komunikasi  serba ada serba makna, (Jakarta, PT Kencana Prenada Group, 

2011), hal. 77 
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elemen kunci, dan cara untuk mengindikasikan interaksi dan relasi antara beberapa 

elemen-elemen. Model komunikasi digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi 

sehingga terlihat rangkaian aktivitas transaksi komunikasi mulai dari yang sifatnya 

statis hingga kesifatnya dinamis.
21

 

Model Komunikasi Harold D Laswell 

Model ini dikemukakan oleh Harold Lasswell tahun 1948 yang 

menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya dalam 

masyarakat. Lasswell mengemukakan tiga fungsi komunikasi, yaitu: pengawasan 

lingkungan, korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon 

lingkungan, transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke  generasi lainnya. 

Lasswell mengaku bahwa tidak semua komunikasi bersifat dua arah. Model Lasswell 

sering diterapkan dalam komunikasi massa. Model tersebut mengisyaratkan bahwa 

lebih dari satu saluran dapat membawa pesan. Model Lasswell dikritik karena model 

itu tampaknya mengisyaratkan kehadiran komunikator dan pesan yang bertujuan. 

Proses Komunikasi:  

a. Who (siapa/sumber) 

Who dapat diartikan sebagai sumber atau komunikator yaitu, pelaku 

atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan juga yang 

memulai suatu komunikasi. Pihak tersebut bisa seorang individu, kelompok, 

organisasi, maupun suatu Negara sebagai komunikator. 

b. Says what (pesan)  

Says menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan 

kepada komunikan (penerima), dari komunikator (sumber) atau isi informasi 

c. In which channel (saluran/media) 

Suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) 

kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka) maupun 

tidak langsung (melalu media cetak/elektronik). 

                                                             
21

Ibid, hlm. 75 
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d. To whom (siapa/penerima) 

Sesorang yang menerima siapa bisa berupa suatu kelompok, individu, 

organisasi atau suatu Negara yang menerima pesan dari sumber. Hal tersebut 

dapat disebut tujuan (destination), pendengar (listener), khalayak (audience), 

komunikan, penafsir, penyandi balik (decoder). 

e. With what effect (dampak/efek) 

Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) seteleh 

menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya 

pengetahuan.
22 

 

Gambar 2.1  

Model Komunikasi Harold D Lasswell 

 

 

 

 

Sumber : Buku Pengantar Ilmu Komunikasi 

 

2. Promosi 

a. Defenisi Promosi 

Promosi adalah proses menginformasikan, membujuk, dan 

mempengaruhi suatu keputusan pembelian.
23

 Menyusun strategi untuk suatu 

promos adalah bagian tersulit dari proses pelaksanaannya, jika tepat maka 

segalanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Anna Gregory (2004:98) 

menyebutkan bahwa strategi public relations merupakan pendekatan secara 

keseluruhan untuk suatu program yang terus di bentuk, ia menjadi penuntun ide 

utama, dan pembicaraan dibalik taktis dan menjadi pondasi program taktis. 

                                                             
22

 Mulyana Deddy, Ilmu Komunikasi,Suatu Pengantar, PT. Emaja Rosdakarya, Bandung, 

2000, Hal. 133. 
23

 Boonee, Louis E dan Kurtz, David L. pengantar bisnis. Jilid ke-1 .terjemahan Anwar 

Fadriansyah (Jakartal: Erlangga, 2002) Hal.129 
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Masih menurutnya, strategi adalah prinsip yang menggerakkan anda dari titik 

anda berada saat ini kearah yang anda inginkan.
24

 

Menurut Laksana promosi adalah suatu komunikasi dari penjual dan 

pembeli yang berasal dari informasi yang tepat yang bertujuan untuk merubah 

sikap dan tingkah laku pembeli, yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal 

sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat produk tersebut. Berdasarkan 

pengertian tersebut maka promosi merupakan aktivitas komunikasi yang berasal 

dari informasi yang tepat.
25

 

Sedangkan menurut Swastha promosi dipandang sebagai arus informasi 

atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mempengaruhi seseorang atau 

organisasi kepada tindakan yang menciptakan kedadaran, memberi sosialisasi 

dan mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk yang 

ditawarkan perusahaan.
26

 

b. Tujuan Promosi 

Perlu menetapkan tujuan promosi yang akan membantu tercapainya 

tujuan perusahaan secara lebih luas.
27

 Adapun tujuan promosi adalah sebagai 

berikut : 

1) Memberikan informasi 

2) Meningkatkan penjualan 

3) Menstabilkan penjualan 

4) Mempromosikan produk 

5) Membentuk citra produk 

 

 

 

                                                             
24

 Chatamallah, Mamam. Strategi “public relations” dalam promosi priwisata: Studi kasus 

dengan pendekatan “Marketing Public Relations” di Provinsi Banten. 
25

 Laksana Fajar, Manajemen Pemasaran,(Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008), hlm 133 
26

 Basu Swastha.Manajemen Pemasaran. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan. (Jakarta: Penerbit 

Liberty, 2000), hlm.222 
27

 Gugup Kismono. Bisnis Pengantar. (Yogyakarta: BPFE,2001),  hlm.374 
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3. Wisata Pantai Solop  

Pantai Solop Pulau Cawan merupakan salah satu obyek wisata pantai/bahari 

yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir. Suatu pantai yang unik untuk dikunjungi, 

terdapat kawasan rawa/lumpur berpasir putih dan kulit kerang-kerangan yang dibawa 

ombak ke daratan pantai. Keindahan Pantai Solop adalah terdapatnya pulau-pulau 

kecil di depan pantai dan disini juga juga dapat dinikmati pemandangan matahari 

terbenam di waktu sore. Objek Wisata Pantai Solop terdiri dari : Pantai Serasah, 

Hutan Mangrove, Tracking  Mangrove, Satwa Unik Pesut, Elang Bandai, Festival 

Solop, Kuliner  khas Solop, Memancing Pari. Pepohonan Bakau (Mangrove) yang 

terpadu dengan pasir putih, Pantai yang terbentuk dari pecahan kulit hewan dan 

tumbuhan laut.
28

 

Gambar 2.2 

Wisata Pantai Solop 

 

Sumber :Tribunnews.com/MTMA Riau jelajahi wisata Pantai Solop 

 

                                                             
28

 Raden Heru Dikali, “Eko Wisata Solop: Bilik Destinasi”, diakses dari  

http://bilikdestinasi.pariwisata.riau.go.id/detail.php?&shlink=53/Ekowisata_Solop, pada tanggal 02 

Agustus 2018 pukul 22.42 

http://bilikdestinasi.pariwisata.riau.go.id/detail.php?&shlink=53/Ekowisata_Solop
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Pariwisata termasuk satu diantara Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, 

Joko Widodo. Hal ini sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 

dalam mencapai visi Spirit Baru Indragiri Hilir menuju kabupaten yang bermarwah 

dan bermartabat yaitu pengembangan sektor pariwisata. Pantai Solop memiliki daya 

tarik yang tidak ada di daerah lain yaitu pasir sersah dan hutan mangrove (bakau). 

Pasir sersah adalah pasir dari fosil hewan laut seperti kerang-kerangan dan 

sejenisnya, pasir-pasir ini terbentuk melalui proses yang panjang dan terjadi akibat 

dari hempasan gelombang pasang. Hal ini kemudian menyebabkan pasir sersah 

terhampar di sepanjang Pantai Solop sehingga pantai ini terlihat indah dan memiliki 

keunikan serta daya tarik tersendiri yang tidak ditemui di pantai-pantai lain, apalagi 

tersorot sinar matahari. Sebagai satu di antara objek wisata kebanggan masyarakat 

Inhil, Pantai Solop yang mempunyai jarak tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan air dari 

Kota Tembilahan ini, mempunyai potensi yang besar untuk lebih dikembangkan 

lagi.
29

  

Sempat terbengkalai cukup lama, kawasan ekowisata Pantai Solop di Desa 

Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, kembali 

menggeliat. Keseriusan Menteri Pariwisata Arief  Yahya menggarap potensi wisata 

nasional, tak disiasiakan oleh Pemkab Inhil untuk lebih kreatif memanfaatkan potensi 

wisata daerahnya. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Budaya Inhil 

Junaidy Ismail, mengaku mulai fokus membehani kawasan Pulau Cawan seluas 4 

hektar sejak Februari 2016. Upaya yang didukung Bupati Inhil HM Wardan 

membuahkan hasil. Pantai Solop yang dicanangkan sebagai lokasi wisata oleh 

Gubernur Riau Rusli Zainal (2003-2013), kini ramai pengunjung.
30

 

 

 

 

 

                                                             
29

   TribunTembilahan.com, 28 November 2017 
30

 BatamPos.co.id, 09 Juli 2017 
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B. Kajian Terdahulu 

1. Skripsi oleh Nova Serliana Sari dengan judul “Model Komunikasi Dalam 

Mengembangkan Image Obyek Wisata Alam Oleh Humas Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui model komunikasi dalam mengembangkan image 

obyek wisata alam oleh Humas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Rokan Hilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif yakni menggambarkan dan menjelaskan permasalahan 

yang diteliti dalam bentuk kalimat dan bukan dalam bentuk angka. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu model komunikasi schramm yaitu 

komunikasi senantiasa membutuhkan tiga unsur yaitu sumber, pesan dan sasaran. 

Model ini akan membantu dalam proses mengembangkan citra paket wisata alam 

oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan 

Hilir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model komunikasi yang 

digunakan oleh Humas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan proses komunikasi mulai dari 

komunikator, pesan, media, komunikan sampai mencapai citra. Citra yang 

berkembang dapat digambarkan dengan meningkatnya permintaan kunjungan 

dari berbagai lapisan masyarakat untuk berkunjung ke Pulau, apalagi sedang ada 

event bakar tongkang di Rokan Hilir dan pada saat inilah permintaan pengunjung 

melonjak tinggi.
31

 

2. Jurnal penelitian oleh Maman Chatamallah Strategi Public Relations dalam 

Promosi Pariwisata: Studi Kasus dengan Pendekatan “Marketing Public 

Relations” di Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai 

strategi public relations dalam promosi wisata Banten serta untuk mengetahui 

dan menganalisis secara mendalam strategi media public relations, kegiatan 

                                                             
31

 Nova Serliana Sari, Skripsi : “Model Komunikasi dalam Mengembangkan Image Obyek 

Wisata Alam Oleh Humas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan 

Hilir” (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2013) hlm. 14 
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khusus (special event), pengembangan produk wisata dan strategi menjalin 

kerjasama dengan publik dalam promosi wisata. Metode yang digunakan adalah 

kualitatif dengan studi kasus kategori tunggal yang bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran yang menyeluruh serta mendalam berdasarkan situasi wajar dari kasus 

yang diteliti. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah three ways 

strategy, yakni pull strategy (membujuk), push strategy (merangsang) dan pass 

strategy (memengaruhi opini). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi 

marketing public relations yaitu menggunakan media. Penggunaan media ini 

pada sejumlah kegiatan public relations dan programnya dibuat sangat 

bervariasi, mendirikan kantor penghubung yang berada di Ibu Kota Negara yaitu 

Jakarta, bukan saja menjadi etalase dan miniatur yang ditampilkan tentang 

Provinsi Banten sebagai upaya kerjasama dengan publik-publiknya. 
32

 

3. Jurnal penelitian Ambarwati dengan berjudul: “Evaluasi Strategi Promosi Dinas 

Pariwisata Provinsi Bali dalam Event Pesta Kesenian Bali Untuk Menarik 

Wisatawan Mancanegara”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi 

komunikasi pemasaran dan elemen-elemen yang digunakan oleh Dinas 

Pariwisata Provinsi Bali dalam mempromosikan Pesta Kesenian Bali, selain itu 

juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata 

dalam mempromosikan Pesta Kesenian Bali. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Aktifitas hubungan masyarakat yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali salah satunya dengan mengikuti 

pameran di dalam negeri maupun di luar negeri. Mendatangkan buyer dari luar 

negeri. Bertujuan untuk mempromosikan pariwisata Bali, terdapat pada program 

Semiliem Seven Three yaitu program yang mendatangkan jurnalis dari luar 

negeri dengan tujuan agar para junalis menulis tentang pariwisata Bali dan event 

Pesta Kesenian Bali, yang sekaligus bertujuan sebagai promosi gratis. Selain itu 

                                                             
32

 Maman Chatamallah Strategi Public Relations dalam Promosi Pariwisata: Studi Kasus 

dengan Pendekatan “Marketing Public Relations” di Provinsi Banten. Jurnal Komunikasi Vol. 9, 2009, 

hlm 394 
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Dinas Pariwisata Provinsi Bali juga membuat buku petunjuk wisata, calender of 

event, booklet, peta wisata pada setiap tahunnya. Aktifitas Direct Selling, 

dilakukan dengan mengirim email. Bauran komunikasi dalam aktifitas promosi 

oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali terkesan stagnan dari tahun ke tahun. 

Dikarenakan tidak terdapat perubahan strategi promosi namun menariknya tetap 

ada kenaikan kunjungan wisatawan setiap tahunnya. Tetapi walaupun tingkat 

kunjungan wisatawan ke Bali terus meningkat perlu sebuah terobosan promosi 

pariwisata Bali terutama promosi Pesta Kesenian Bali yang berpotensi 

mendatangkan wisatawan seperti promosi melalui jejaring sosial yang lebih 

personal untuk menjaring pasar wisatawan yang potensial.
33

  

4. Jurnal oleh Zahrotul Umami dengan judul “Social Strategy Pada Media Sosial 

Untuk Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta” Peneltian ini dilakukan 

untuk melihat sebuah strategi komunikasi dengan menggunakan social strategy 

untuk melakukan sebuah promosi pariwisata dengan membangun hubungan 

antara pelaku pariwisata dengan pelanggan dalam hal ini wisatawan. Social 

strategy melalui social impact dan strategy impact memudahkan penggunaan 

media sosial sebagai sarana promosi di era digital saat ini. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pelaku 

pariwisata Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Social Strategy 

melalui social strategy dan strategy impact untuk promosi pariwisata Yogyakarta 

dapat menjalin hubungan antara pelaku pariwisata dengan wisatawan baik online 

maupun offline. Kegiatan promosi dapat dengan mudah memberikan awareness 

dan diteruskan oleh follower media sosial kepada pengguna media sosial 

lainnya.
34

 

                                                             
33

Ambarwati, thesis dengan judul: “Evaluasi Strategi Promosi Dinas Pariwisata Provinsi Bali 

dalam Event Pesta Kesenian Bali Untuk Menarik Wisatawan Mancanegara”, Yogyakarta : UPN 

Veteran  
34

 Zahrotul Umami dengan judul Peneltian ini dilakukan untuk melihat sebuah strategi 

komunikasi dengan menggunakan social strategy untuk melakukan sebuah promosi pariwisata dengan 

membangun hubungan antara pelaku pariwisata dengan pelanggan dalam hal ini wisatawan. Jurnal 

Interaksi, Vol 4, 2007, hlm 195-201. 
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5. Skripsi oleh Diannor Mayasari dengan judul “Strategi Promosi Pariwisata Pulau 

Derawan (Deskriptif Kualitatif Strategi Promosi Dinas Pariwisita Kabupaten 

Berau Kalimantan Timur Dalam Upaya Menjadikan Pulau Derawan Sebagai 

Tujuan Wisata)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana strategi promosi yang dilakukan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dalam menjadikan Pulau Derawan 

sebagai objek wisata utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

wawancara dengan narasumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Berau yang memiliki peran penting dalam menjalankan strategi 

promosi tersebut. Observasi dilapangan juga penulis lakukan guna mengetahui 

bagaimana jalannya proses strategi promosi Pulau Derawan. Penulis juga 

menggunakan studi pustaka untuk lebih menjelaskan penelitian ini agar lebih 

jelas. Dari hasil penelitian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau 

melakukan strategi promosi dengan beberapa cara. Pertama, melakukan kerja 

sama dengan media elektronik, online dan surat kabar. Kedua, melakukan kerja 

sama dengan maskapai Sriwijaya Airlines dan tiga bandara di Indonesia. Ketiga 

membuat booklet dan leaflet serta mengadakan pameran dan event-event besar. 

Keempat, penyuluhan kepada pelaku wisata di Pulau Derawan.
35

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

riset.
36

 Kerangka pemikiran yang penulis gunakan dalam menjawab semua 

permasalahan pada rancangan penelitian ini adalah teori Laswell, yang bertujuan 

untuk menngkatkan pemahaman kita terhadap kinerja komunikasi. 

                                                             
35

Skripsi oleh Diannor Mayasari dengan judul “Strategi Promosi Pariwisata Pulau Derawan 

(Deskriptif Kualitatif Strategi Promosi Dinas Pariwisita Kabupaten Berau Kalimantan Timur Dalam 

Upaya Menjadikan Pulau Derawan Sebagai Tujuan Wisata)” Surakarta : Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2014, hlm 21. 
36

 Umar Husein, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, (Jakarta, Rajawali, 2013) hlm 

208 
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Penulis melihat setelah fenomena yang timbul yaitu turunnya popularitas 

pantai Solop sebagai destinasi wisata yang harus dikunjungi, pemerintah kabupaten 

indragiri hilir melakukan upaya-upaya strategis untuk menarik minat pengunjung 

seperti event-event serta pemberitaan yang berkala dan perbaikan insfrastruktur. Hal 

ini dimaksudkan agar pengunjung pantai Solop dapat meningkat. 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2020 

 

Jika di sesuaikan dengan paradigma  Lasswell, maka menunjukkan  bahwa  

komunikasi  meliputi  lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, 

yaitu :  

1. Who   (Siapa) : Dalam hal ini adalah Hj. Erni Yusnita, SE, MH Kepala Bidang 

Pariwisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan 

Kabupaten Indragiri Hilir 

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  

Kabupaten Indragiri Hilir 

Who 

Kepala Bidang 

Pariwisata 

 

Say What 

Pesan atau 

informasi terkait 

objek Wisata 

Pantai Solop 

Channel 

 

Media cetak, 

Media elektronik 

Media sosial 

To Whom 

Calon 

pengunjung 

Objek Wisata 

Pantai Solop 

With What Effect 

Meningkatnya 

minat pengunjung 

wisata pantai olop 

Model Komunikasi 

Lasswell 

Komunikator Pesan Media Komunikan Feedback 
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2. Say What  (Mengatakan  Apa) :  Pesan,  pernyataan  yang  didukung  oleh 

lambang, dapat berupa ide atau gagasan, dalam hal ini adalah objek wisata pantai 

Solop. 

3. In   Which   Channel  (Saluran apa) : Media, sarana atau saluran yang   

mendukung  pesan,  Jika  komunikan  berada di  lokasi  yang  jauh  dari  

komunikator atau banyak jumlahnya, dalam hal ini adalah media yang digunakan 

oleh Dinas Pariwisata, kepemudaan dan olahraga dan kebudayaan Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

4. To Whom (Kepada Siapa) : dalam hal ini adalah masyarakat calon pengunjung 

5. With  What  Effect  (Dampak) : menarik minat pengunjung pada objek wisata 

pantai Solop 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penyajian analisis 

secara deskriptif yang dipaparkan ke dalam deskripsi dengan bahasa. Cara pandang 

subjek penelitian yang berkenaan dengan masalah yang diteliti juga merupakan data. 

Penelitian kualitatif menunjukan pada penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, 

tingkah laku, atau hubungan kekerabatan.
37

  

Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-

dalamnya. Penelitian kualitatif tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling 

bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah 

mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari 

sampling lainnya. Penelitian kualitatif menekankan persoalan kedalaman (kualitas) 

dan bukan banyaknya (kuantitas) data.
38

  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan 

kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir, bertempat di jalan Telaga Biru, Tembilahan, 

Kabupaten Indragiri Hilir, 29214. Telp (0768) 22231, fax (0768) 23085. Adapun 

waktu penelitian ini dilaksanakan sejak Mei hingga Juli 2019 

C. Sumber Data  

Sumber data sangat ditentukan oleh metodologi. Riset kualitatif adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data digunakan 

adalah :

                                                             
37

 Lexy J meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung :  PT. Remaja Rosdakarya), 2013. 

Hlm 2054 
38

 Rachman Kriyantono, Riset komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2008),  

hlm 56 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang yang langsung dapat di lapangan, antara lain 

tentang data-data maupun informasi yang diperlukan.
39

 Dalam penelitian ini data 

primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang akan dilakukan oleh 

peneliti pada saat dilapangan kepada narasumber.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang dimaksud bersumber dari buku-buku referensi yang 

berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumberlainnya, seperti 

dokumentasi, arsip kliping koran dan data-data lainnya. Data tersebut bersumber 

dari media massa, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan 

Kabupaten Indragiri Hilir, dan masyarakat yang sudah pernah berwisata ke pantai 

Solop.
40

 

D. Informan Penelitian 

Informan adalah seseorang atau anggota kelompok Dinas Pariwisata yang 

diharapkan mempunyai informasi penting. Informan terbagi atas dua kategori yaitu  

1. Informan Kunci 

Dalam penelitian ini yang menjadi Informan kunci adalah Hj. Erni 

Yusnita, SE, MH sebagai Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Informan Pendukung 

Dalam penelitian ini informan sekunder atau pendukung adalah subjek 

yang dianggap mengetahui objek yang akan diteliti. Informan pendukung yang 

peneliti gunakan adalah Gustiranda selaku staf Bidang Pariwisata, Dinas 

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri 

Hilir. 

 

                                                             
39

 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif dan Kualitatif , (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm 

40 
40

 Ibid, hlm 41 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 3.1 berikut : 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1 Hj. Erni Yusnita, SE. MH Kepala Bidang Pariwisata 

2 Gustiranda Staff Bidang Pariwisata 

3   

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Secara teknis, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri khas yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. 

Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi 

tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. 

Observasi adalah Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
41

 

2. Wawancara  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur atau 

sering juga disebut wawancara mendalam. Hal ini dikarenakan wawancara mendalam 

bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan 

dapat diubah pada saat wawancara termasuk karakteristik social budaya (agama, 

suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan sebagainya) respon yang 

dihadapai.
42

 

Melalui wawancara penulis melakukan teknik percakapan dengan maksud 

mendapatkan informasi yang lebih dalam dari sekedar observasi. Percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu penulis yang mengajukan pertanyaan dan informan 

                                                             
41

 Ibid hlm 43  
42

 Ibid Hlm 40 
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dalam hal ini adalah subjek yaitu Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga Dan 

Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir.  

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan saat jam kerja dan bertempat di 

kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten 

Indragiri Hilir. Adapaun alat wawancara yang digunakan adalah rekaman dan tulisan 

yang diambil saat informen menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari peneliti. 

Selain itu peneliti juga membawa seorang asisten untuk membantu mengambil 

gambar sebagai data pendukung. 

3. Dokumentasi  

Studi dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari 

data-data yang relevan, yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah, koran-koran, 

yang ada kaitannya dengan penelitian. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah 

berlaku.
43

 

Penulis akan mengumpulkan foto-foto kegiatan, video-video promosi serta 

data-data dokumen lainnya yang diperlukan, data tersebut bersumber dari berbagai 

pihak terutama dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

F. Validitas Data 

Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai 

dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan yang 

sebenarnya ada dan terjadi. Validias data disebut juga keabsahan data sehingga 

instrumen atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. 

Dalam mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, ada 

berbagai cara yang dapat dilakukan, salah satunya yaitu triangulasi. Triangulasi 

bertujuan untuk mengecek data kebenaran data tertentu dengan membandingkan data 

yang diperoleh dari sumber lain, antara hasil dua peneliti atau lebih serta 

                                                             
43

 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif dan Kualitatif , (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm 

46 
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membandingkan dengan menggunakan teknik yang berbeda misalnya observasi, 

wawancara dan dokumentasi.
44

 

Menuru Moleong, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk pembanding, yaitu dengan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori dalam penelitian secara kualitatif. 

Artinya teknik triangulasi adala sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang 

berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa 

peneliti dapat melakukan check dan recheck temuanya dengan cara 

membandingkan.
45

 

Adapun macam-macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan : 

1. Sumber 

Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitain 

kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan 

dengan hasil wawancara dan dokumentasi. 

2. Metode 

Metode yaitu mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data dan mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber 

data dengan meode yang sama. 

3. Penyidik 

Penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau pengamatan leinnya 

untuk keperluan pengecekan kembali derajat pengecekan data. Pengamatan 

kepercayaan lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan 

data. 

                                                             
44

 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 

hlm 106 
45
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4. Teori  

Teori menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat 

diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Dipihak lain, 

Patton berpendapat lain yaitu bahwa hal itu dilaksanakan dan hal itu dinamakan 

penjelasan banding. 

G. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode 

Analisis Deskriptif Kualitatif. Pendekatan deskripsi ini digunakan, karena dalam 

menganalisa data yang dikumpulkan, data tersebut berupa informasi dan uraian dalam 

bentuk prosa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan 

kejelasan terhadap suatu kebenaran, data berupa penjelasan-penjelasan bukan dengan 

angka. 

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan 

metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-

langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moeleong berikut:  

1. Klarifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik 

pembahasan. 

2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data 

yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan. 

3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-

topik pembahasan. 

4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam 

susunan yang singkat dan padat. 

Berdasarkan langkah-langkah yang dlaksanakan dalam pengolahan data, maka 

analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data melalui 

analisis deskriptif kualitatif. Yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, 

dan bukan angka-angka serta dijelaskan dengan kalimat sehingga data yang diperoleh 

dapat dipahami maksud dan maknanya.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hilir 

Kabupaten Indragiri hilir adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi 

Riau, Indonesia yang memiliki motto: “Berlayar sampai kepulau, berjalan sampai 

kebatas”. Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) beribukota Tembilahan. Berdiri pada 

tanggal 20 November 1965 dan saat ini dihuni sekitar 624.450 jiwa.  

Suku-suku bangsa yang tinggal di Inhil yang beragam, terhitung: Suku Bugis, 

Melayu, Banjar, Jawa, Tionghoa dan lain-lain. Dengan agama yang mendominasi 

adalah Islam, serta diikuti dengan Budah dan Kristen. 

Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) periode sebelum kemerdekaan 

Republik Indonesia di mulai dari : 

1. Kerajaan Keritang 

Kerajaan keritang berdiri sekitar awal abad ke-6 di Kecamatan Keritang 

sekarang. Seni budayanya dipengaruhi oleh Hindu, terlihat pada arsitektur istana 

yang terkenal dengan sebutan Puri Tujuh (Pintu Tujuh) atau Kedaton Gunung 

Tujuh. 

2. Kerajaan Kemuning 

Kerjaaan Kemuning didirikan oleh Raja Singapura ke-V, Raja Sampu atau Raja 

Iskandarsyah Zulkarnain atau Prameswara. Tahun 1231 diangkat seorang Raja 

muda yang bergelar Datuk Setiadiraja. Letak kerajaan ini diperkirakan berada di 

desa Kemuning Muda. Bukti peninggalan kerajaan berupa selembar bersluit 

dengan cap stempel kerajaan, bendera dan pedang kerajaan. 

3. Kerajaan Batin Enam Suku 

Pada tahun 1260, di daerah Indragiri Hilir bagian utara, yaitu di daerah Gaung 

Anak Serka, Batang Tuaka, Mandah dan Guntung dikuasai oleh raja-raja kecil 

bekas penguasa kerajaan Bintan, yang karena perpecahan sebagian menyebar ke 

daerah tersebut. 
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4. Kerajaan Indragiri 

Kerajaan Indragiri berdiri sekitar tahun 1298, raja pertama bergelar Raja Merlang 

I berkedudukan di Malaka. Penggantinya Raja Narasinga I dan Raja Merlang II 

juga di Malaka. Untuk urusan harian dilaksanakan oleh Datuk Patih atau Perdana 

Menteri. Pada tahun 1473, Raja Narasinga II, bergelar Paduka Maulana Sri 

Sultan Alauddin Isnadrasyah Johan Zirullah Fil Alam (Sultan Indragiri IV) 

menetap di Ibukota kerajaan di Pekan Tua sekarang. 

Pada 1815, Sultan Ibrahim memindahkan Ibukota kerjaan di Rengat. Masa 

pemerintahannya, Belanda mulai campur tangan dengan mengangkat Sultan 

Muda, berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah ke Hilir dengan batas 

Japura. Pada masa pemerintah Sultan Isa, berdatanganlan orang-orang suku 

Banjar dan suku Bugis ke Indragiri Hilir akibat kurang amannya daerah asal 

mereka. Khusus suku Banjar, akibat kerjaan Banjar dihapus oleh Gubernement 

pada 1859 sehingga terjadi peranagan tahun 1963. 

Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) periode setelah berdirinya Indonesia: 

Pada awalnya kemerdekaan Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih satu 

kesatuan Kabupaten. Indragiri terdiri atas 3 kewedanaan, yaitu kewedanaan Kuantan 

Singini beribukota Teluk Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu beribukota Rengat 

dan Kewedanaan Indragiri Hilir beribukota Tembilahan. 

Masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri dalam Negeri melalui 

Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir di mekarkan menjadi Kabupaten Indragiri daerah 

tingkat II berdiri sendiri (otonom). Setelah melalui penelitian, oleh Gubernur dan 

Departemen dalam Negeri, pemekaran diawali dengan dikeluarkannya surat 

keputusan Kepala Daerah tingkat I Riau (Provinsi Riau) tertanggal 27 April 1965 

nomor 052/5/1965 sebagai daerah. 

Pada 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1965 

Lembaran Negara Republik Indonesia. Daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir 

resmi menjadi sebuah Kabupaten Daerah tingkat II Indragiri Hilir (sekarang 
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Kabupaten Indragiri Hilir) sebagai salah satu Kabupaten di Riau terhitung tanggal 20 

November 1965. 

B. Letak Geografis 

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di bagian selatan Provinsi Riau dengan luas 

wilayah 18.812,92 Km
2 

yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 Km
2
, luas perairan 

laut 6.318 Km
2
 dan luas perairan umum 888,97 Km

2 
serta memiliki garis pantai 

sepanjang 339,5 Km
2 
dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau 

C. Visi Misi Kabupaten Indragiri Hilir 

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, tantangan 

yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan menghitung modal dasar yang 

dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir adalah menjadikan : “Indragiri 

Hilir Berjaya dan Gemilang Tahun 2025”. 

Untuk mewujudkan visi di atas, maka akan ditempuh melalui misi sebagai 

berikut : 

1. Mewujudkan daya saing daerah adalah memperkuat perekonomian daerah yang 

berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan 

pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam yang mampu menguasai IPTEK dengan 

tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur 

yang maju dan mampu diakses secara merata. 

2. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan 

yang demokratis adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang 

terkandung dalam pancasila dan konstitusi Negara dan koridor NKRI, semakin 

mantapnya kelembagaan politik, masyarakat dan kebudayaan, semakin 
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dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam 

memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta 

semakin berkembangnya dengan mantab dan mapannya suasana kehidupan yang 

menjunjung hukum dan perwujudan penegakkan hukum yang adil, konsisten 

secara tidak deskriminatif.  

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil adalah agar seluruh 

wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat 

berkembang, maju dan sejahtera bersama-sama tanpa ada yang tertinggal atau 

ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan menjadi 

prioritas, berkembangnya aksebilitas diseluruh wilayah dan menjangkau 

keseluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya deskriminatif 

termasuk gender. 

4. Mewujudkan suasana aman, damai dan harmonis yang bermoral dan beretika dan 

berbudaya adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang pada berbagai 

aspek seperti ekonomi, sosial budaya dan politik sebagai daerah yang pada 

awalnya yang memiliki heteroginitas namun telah melebur dalam satu nilai 

kultural yang dijunjung secara bersama yakni melaui maka harmonisasi dalam 

kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan terus dan 

dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal 

masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan 

mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada 

kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera. 

5. Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional nasional 

dan internasional adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten 

Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenegaraan dan 

sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional nasional dan 

internasional sehingga perlu semakin dimantapkan infentitas dan integritas yang 

dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat Indragiri Hilir, 

mendorong meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling 
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menguntungkan diberbagai pihak dalam maupun diluar daerah pada skala 

regional, nasional maupun internasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah mengatur dan 

mengurus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

D. Kebudayaan 

Indragiri Hilir memiliki ragam budaya yang harus dijaga dan dilestarikan agar 

dapat diwarikan ke anak cucu. Kondisi Budaya di Kabupaten Indragiri Hilir kental 

dengan budaya Melayu. terdapat 2 budaya yang mempengaruhi penggunaan lahan di 

Kabupaten Indragiri Hiliri, yaitu Melayu Riau dan Melayu. 

Masyarakat Melayu secara tradisional telah memiliki beberapa prinsip 

filosofis yang mengatur konsepsi hidup dan kehidupan masyarakatnya, masyarakat 

melayu telah memasukkan alam sebagai bagian dari kehidupan mereka secara 

integral. Mereka belajar dari alam untuk kemudian menjadikannya sebagai inspirasi 

bagi prinsip hidup dan kehidupannya. 

Namun saat ini pengaurh budaya luar semakin kental terasa di Kabupaten 

Indragiri Hilir, yaitu Banjar. Masyarakat Banjar mampu beradaptasi secara cepat dan 

mampu hidup berdampingan dengan budaya melayu yang berada di Kabupaten 

Indragiri Hilir tanpa ada rasa kecemburuan sosial. Dengan adanya pertambahan 

budaya, Indragiri Hilir semakin menjadi kaya aspek budaya yang beraneka ragam. 

Keuntungan seperti ini harus di jaga agar dapat menjadi warisan untuk generasi 

selanjutnya. 

E. Pariwisata 

Indragiri Hilir selain letaknya yang strategis dan behadapan langsung dengan 

Pusat Pengembangan Pariwisata Internasional, seperti Singapore dan Malaysia juga 

berdekatan dengan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional seperti : Pulau Batam, 

Pulau Bintan, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun serta Tanjung Batu Kundur, 

selain itu Indragiri Hilir Juga mempunyai obyek wisata dan daya tarik wisata ayng tak 

kalah menariknya. Potensi dan daya tarik wisata itu antara lain : 
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1. Ekowisata Solop 

2. Air Terjun 86 dan Bukit Berbunga 

3. Makam Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari 

4. Air Terjun Tembulon Rusa 

5. Kawasan WIsata Kuala Getek 

6. Pulau Basu Habitat Burung Migrasi Dunia 

7. Ekowisata Mangrove 

8. Agrowisata Kelapa 

Jika dikembangkan secara maksimal dan di realisasikan dengan baik, tentu 

potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir dapat menghasilkan PAD 

serta membantu memajukan Kabupaten Indragiri Hilir. 

F. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten 

Indragiri Hilir 

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten 

Indragiri Hilir beralamatkan di Jl. Baharudin Yusuf No. 10, Telp (0768) 22231 fax 

(0768) 23085 Tembilahan Kota. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 30 Tahun 2008 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan 

Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir susunan organisasinya terdiri dari : 

1. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan 

Kabupaten Indragiri Hilir 

2. Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan 

Kabupaten Indragiri Hilir 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian 

3. Kepala Bidang Kebudayaan 

a. Seksi Budaya dan Penyelenggaraan 
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b. Seksi Tradisi, Purbakala dan Sejarah 

c. Seksi Kesenian dan Perfilman 

4. Kepala Bidang Pariwisata 

a. Seksi Pembinaan Pariwisata 

b. Seksi Pengembangan Pariwisata 

c. Seksi Objek dan Produk Wisata 

5. Kepala Bidang Pemuda 

a. Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Pengembangan Organisasi Pemuda 

b. Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda 

c. Seksi Sarana dan Prasaran Pemuda 

6. Kepala Bidang Olahraga 

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 

b. Seksi Pembinaan Atlet dan Prestasi Olahraga 

c. Seksi Sarana dan Prasaran Olahraga 

G. Visi dan Misi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan 

Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir 

1. Visi 

Visi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan 

Kabupaten Indragiri Hilir adalah “Terwujudnya pemuda yang sehat, agamis dan 

berbudaya didukung dengan sistem keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan 

yang berbasis masyarakat tahun 2025”. 

2. Misi  

a. Menetapkan kebijakan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang 

senergi dan terpadu serta mengembangkan potensi dan kreativitas pemuda 

Indragiri Hilir. 

b. Mempersiapkan pemuda Indragiri Hilir sebagai kader pemimpin bangsa yang 

beriman, memiliki wawasan kebangsaan, mandiri yang berjiwa wirausaha serta 

peduli terhadap lingkungan. 
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c. Meningkatkan peran, fungsi dan partisipasi pemuda dalam mewujudkan iklim 

yang kondusif dalam berbagai bidang pembangunan Indragiri Hilir kedepan. 

d. Mewujudkan sistem manajemen keolahragaan dalam upaya menata sistem 

pembinaan pembangunan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan dengan 

memberdayakan dan mengembangkan iptek keolahragaan. 

e. Meningkatkan bidaya dan prestasi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan 

melalui tahap pengenalan olahraga, permasalahan olahraga, pemantauan, 

pemanduan dan pengembangan bakat serta peningkatan prestasi. 

f. Meningkatkan dan memberdayakan organisasi keolahragaan dan meningkatkan 

kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya 

mengembangkan industri olahraga guna mendukung pengembangan sarana dan 

prasaran. 

g. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan asset budaya untuk mendukung 

pengembangan pariwisata di daerah Indragiri Hilir. 

 



 

 

65 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Komunikasi Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dalam 

mempromosikan Wisata Pantai Solop, maka penulis menarik kesimpulan akhir 

sebagai berikut : 

1. Komunikator yang digunakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan 

Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mempromosikan wisata pantai 

Solop adalah komunikator yang memiliki kredibilitas dalam menyampaikan 

pesan dan memiliki pengetahuan tentang Pantai Solop secara menyeluruh 

2. Pesan yang disampaikan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan 

Kebudayaaan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mempromosikan wisata pantai 

Solop dengan cara melakukan penekanan inti pesan, ada dua inti pesan yang 

disampaikan, yaitu tentang perubahan yang terjadi dipantai Solop dan yang 

kedua adalah tentang keunikan pantai Solop serta terkait fasilitas yang disediakan 

oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaaan Kabupaten 

Indragiri Hilir 

3. Media yang digunakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan 

Kebudayaaan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mempromosikan wisata pantai 

Solop adalah dengan menggunakan media cetak seperti koran, brosur dan 

spanduk, media elektronik: radio dan televisi, sedangkan media internet adalah 

facebook, intagram, youtube, dan website. 

4. Khalayak sasaran yang ditargetkan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 

dan Kebudayaaan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mempromosikan wisata 

pantai Solop adalah dengan cara membagi dua komunikan atau khalayak, yaitu 

khalayak primer dan khalayak sekunder. Yang menjadi khalayak primer adalah 

generasi muda yang dilibatkan dalam kegiatan dengan harapan mampu 
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menyebarkan informasi terkait pantai Solop lebih luas lagi, dan khalayak 

sekunder adalah masyarakat umum. 

Efek yang ditimbulkan dari promosi yang dilakukan Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaaan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam 

hal ini efek yang di timbulkan dalam promosi adalah meningkatnya jumlah 

kunjungan wisatawan ke Pantai Solop. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisata 

pantai Solop berjumlah 11.770, pada tahun 2017 jumlah kunjungan berjumlah 

37.002, pada tahun 2018 meningkat 59.384 pengunjung dan pada tahun 2019 

jumlah kunjungan sejak januari hingga juli berjumlah 19.216. 

B. Saran 

Setelah melakukan peneliatan terkait Komunikasi Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaaan Kabupaten Indragiri Hilir dalam 

mempromosikan wisata pantai Solop, peneliti dapat memberikan saran, yaitu: 

1. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaaan Kabupaten 

Indragiri Hilir lebih memaksimalkan media online seperti fecebook, youtube dan 

instagram. Hal ini dikarenakan target sasaran menggunakan media internet untuk 

berinteraksi dan mencari informasi, hingga kebanyakan tanggapan dan respon 

positif didapatkan melalui media internet. 

2. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaaan Kabupaten Indragiri 

Hilir harus menambah teknisi profesional untuk memperkaya desain dan video yang 

diproduksi oleh dinas. Hal ini disebabkan target sasaran akan lebih tertarik untuk melihat 

desain-desan yang menarik. 

3. Acara yang dikerjakan kedepannya harus lebih menarik bagi generasi muda, hal ini 

dikarenakan acara yang diadakan menjadi salah satu faktor penentu masyarakat yang 

sudah tau bagaimana keadaan pantai Solop akan datang ke Pantai Solop atau tidak. 

4. Membuka akses selebar-lebarnya bagi investor yang ingin menanam modal di 

Pantai Solop. 
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LAMPIRAN 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Model Komunikasi  Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan 

Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Mempromosikan Wisata Pantai 

Solop  

Oleh: 

Dina Nurul Ihsani 

A. Menetapkan Komunikator 

1. Siapa sumber atau komunikator yang mempromosikan wisata pantai solop? 

2. Bagaimana cara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan 

komunikator atau sumber yang mempromosikan wisata pantai solop? 

3. Mengapa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memilih atau menunjuk 

komunikator tersebut untuk mempromosikan wisata pantai solop? 

 

B. Isi Pesan 

1. Apa yang disampaikan komunikator kepada target sasaran? 

2. Apakah ada penekanan inti pesan saat menyampaikan informasi? jika ada 

sebutkan. 

 

C. Memilih Media 

1. Apakah dalam mempromosikan wisata pantai solop ini menggunakan atau 

memanfaatkan media? 

2. Media apa yang digunakan dalam mempromosikan wisata pantai solop?  

3. Bagaimana cara menentukan atau memilih media dalam mempromosikan 

wisata pantai solop? 

4. Media apa yang paling dianggap efektif dalam mempromosikan wisata pantai 

solop? 



 

 

 

 

D. Menetapkan Target Sasaran 

1. Siapa komunikan atau target sasaran dalam mempromosikan Wisata Pantai 

Solop? 

2. Seberapa besar antusias masyarakat terhadap adanya Wisata Pantai Solop? 

3. Apakah masyarakat ikut serta dalam mempromosikan Wisata Pantai Solop? 

 

E. Efek Model Komunikasi  

1. Apa efek yang ditimbulkan dalam mempromosikan wisata pantai solop ini? 

Efek yang baik atau buruk? 

2. Jika efek yang ditimbulkan baik, apa alasannya? Jika tidak, mengapa? 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 2. Dokumentasi Hasil Penelitian 

 

Wawancara dengan kepala bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan 

Kabupaten Indragiri Hilir 

 

 
Wawancara dengan staf bidang pariwisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan 

Kabupaten Indragiri Hilir 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Akses menuju Pantai Solop Menggunakan Speed Boat 

 

Pasir Seresah Pantai Solop 

 

Pantai Solop Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 
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