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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada

undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-

Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan

bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya.

Otonomi daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat

kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait yang

sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah

tersebut, tidak terkecuali dengan pembangunan sektor kepariwisataan.

Sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya sekarang ini, merupakan

salah satu sektor unggulan (leading sector) dalam perekonomian nasional

yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari

aspek sosial ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan

penerimaan devisa meningkatkan kewirausahaan nasional dan turut

mendorong pembangunan di daerah. Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor: 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan digariskan bahwa

pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan
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kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta

memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia.

Dalam perkembangan dunia saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa

kegiatan berwisata sudah menjadi kebutuhan sekunder bagi setiap orang.

Semakin padatnya aktivitas yang dilakukan seseorang akan berimbas pada

besarnya kebutuhan untuk mendapatkan hiburan yang menyenangkan untuk

melepaskan penat dari rutinitas sehari-hari ataupun sekedar berkumpul

bersama keluarga. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku usaha pariwisata

untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana pariwisata apabila ditinjau

dari tingginya kenaikan jumlah kedatangan wisatawan di Indonesia.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi

masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan

pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman,

keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan

sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Pariwisata adalah salah satu industri yang mampu mempercepat

pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan

penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif

lainnya. Pengembangan dan pendayagunaan pariwisata secara optimal

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempertimbangkan hal

tersebut maka penanganan yang baik sangat diperlukan dalam upaya

pengembangan objek wisata di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan guna
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mengetahui potensi dan permasalahan yang ada pada setiap objek untuk

kemudian mencari solusinya. Langkah lainnya adalah promosi dengan media

cetak, elektronik maupun multimedia agar masyarakat juga mengetahui akan

keberadaan objek-objek tersebut dan turut berpartisiasi dalam

pengembangannya.

Kegiatan promosi tidak hanya dimanfaatkan pada perusahaan–

perusahaan swasta yang bersifat mencari keuntungan (profit) saja, namun

juga diberbagai bidang atau instansi yang bersifat nonprofit, instansi atau

organisasi yang bersifat nonprofit merupakan badan atau bidang pekerjaan

yang tidak mengharapkan profit dalam setiap aktivitas yang dilakukan.

Keuntungan atau profit yang diharapkan oleh pihak internal organisasi jenis

ini adalah perhatian, partisipasi, dan kerjasama publik atau masyarakat pada

setiap aktivitas promosi yang dilakukan.

Setiap perusahaan atau organisasi mengharapkan perhatian dan

apresiasi dari masyarakat karena merupakan cita-cita dari semua jenis

organisasi baik yang bertujuan untuk mencari keuntungan maupun yang

bersifat nirlaba. Salah satu organisasi nonprofit yang juga membutuhkan

perhatian adalah pada bidang pariwisata, contohnya dalam bidang

permuseuman. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 4 tahun

2004 Bab II pasal 3 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah

Riau yang bertujuan memberikan arahan agar upaya pengembangan

kepariwisataan dapat menjadi sektor andalan bagi Daerah Riau. Museum juga

diharapkan dapat menjawab tantangan zaman sehingga dapat mengantarkan
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Provinsi Riau menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan Melayu

sesuai dengan Visi Riau 2020.

Demikian pula terhadap promosi pariwisata yang diadakan adalah

untuk memberitahukan, membujuk atau meningkatkan konsumen atau

wisatawan supaya wisatawan yang bersangkutan mempunyai keinginan untuk

datang berkunjung ke daerah yang telah dipromosikan. Oleh karena itu,

promosi harus dilakukan melalui media komunikasi yang efektif, sebab

orang-orang yang menjadi sasaran promosi mempunyai selera dan keinginan

yang berbeda-beda.

Media relations yang dikenal dengan menjalin hubungan yang baik

dengan media merupakan salah satu cara untuk menjaga dan meningkatkan

citra atau reputasi organisasi dimata publik. Media relations merupakan

barometer atau tolak ukur mengenai berhasil tidaknya pekerjaaan pada

sebuah lembaga atau instansi. Namun demikian harus ditekankan pula bahwa

media relations hanyalah merupakan bagian dari public relations (Iriantara,

2005: 28).

Di era informasi saat ini, menjalin hubungan baik antara

perusahaan/instansi dengan media massa bukanlah hal yang mudah. Begitu

banyak sumber berita bagi media massa dan peluangnya menjadi sangat kecil

bagi masing-masing perusahaan atau organisasi untuk terpilih sebagai sumber

berita. Disisi lain media massa masih menggunakan prinsip “bad is news”

atau segala sesuatu yang negatif dan kontroversial memiliki nilai berita yang

tinggi padahal bagi perusahaan yang menjadi obyek berita tersebut, akan
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memperoleh penilaian buruk dari masyarakat serta berdampak bagi

kelancaran roda bisnis perusahaan atau instansi. Maka dari itu aktivitas media

relation dalam sebuah perusahaan sangat diperlukan untuk menstabilkan

berbagai informasi yang disampaikan ke kahalayak pasar (Wardhani, 2008:

1).

Informasi yang disampaikan di media massa pada umumnya dinilai

masyarakat memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga apa yang diungkapkan

dianggap kebenaran yang ada di masyarakat. Informasi tersebut juga mampu

mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku manusia. Karena itu

media dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan pesan atau aspirasi (termasuk

didalamnya pendapat juga kritik) dari berbagai pihak, pemerintah, masyarakat

dan termasuk organisasi (Wardhani, 2008: 7).

Aktivitas media relations di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Riau dilakukan oleh seorang public relations/humas, Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Riau dalam menjalankan tugasnya bekerjasama dengan

media, agar tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Riau diketahui oleh

masyarakat dalam negeri maupun manca negara dan khususnya bagi

masyarakat Riau.

Hal tersebut menjadi masalah bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Riau dalam mewujudkan visi dan misinya, yaitu Provinsi Riau

menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan Melayu sesuai dengan

Visi Riau 2020. Oleh karena itu, sangat perlu dijalin kerjasama yang lebih

intens antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau dengan media,
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mengingat media merupakan saluran informasi yang sangat handal. Kerja

sama antara petugas public relations dan publik yang saling menghargai akan

memaksimalkan hasil dari aktivitas media relations yang dilakukan

(Thandowidjojo, 2002: 33).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu

penelitian dengan judul ”Aktivitas Media Relations Dinas Kebudayan dan

Pariwisata Provinsi Riau dalam Mempromosikan Tempat-Tempat

Wisata ”.

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Judul tersebut relevan dengan keilmuan penulis sebagai mahasiswa

Fakultas Dakwah dan  Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

2. Judul ini diteliti karena memiliki relevansi dengan spesialisasi ilmuan

penulis, yaitu jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi Public Relations.

3. Penulis merasa memiliki kemampuan untuk mengkaji secara ilmiah yang

didukung oleh waktu, ekonomi, keadaan lokasi penelitian, dan dari segi

referensi yang mendukung dalam penelitian.

C. Penegasan Istilah

Guna menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang digunakan

dalam penelitian ini,maka penulis perlu menegaskan istilah-istilah dalam

penelitian ini sebagai berikut:
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1. Aktivitas

Aktivitas secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan pelaksanaan

tugas-tugas dan fungsi pokok dalam sistem (Widjaja, 2005: 57). Aktivitas

juga merupakan kegiatan kesibukan kerja yang dilaksanakan dalam tiap

bagian didalam perusahaan atau organisasi (Anwar, 1999: 18).

2. Media Relations

Media relations merupakan bagian dari public relations eksternal

yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa

sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan publik untuk

mencapai tujuan organisasi (Iriantara, 2005: 57).

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Riau

Dinas pariwisata Provins Riau adalah instansi pemerintahan yang

berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman merupakan unsur pelaksana

pemerintah didalam menelenggarakan urusan kepariwisataan di Provinsi

Riau (www.DisBudPar.Riau.go.id).

4. Promosi

Pengertian promosi menurut siswanto dalam David (2002: 21)

sebagai berikut: “Promosi adalah kegiatan memperkenalkan produk,

meyakinkan dan meningkatkan kembali produk sasaran pembeli dengan

harapan mereka tergerak hatinya dan secara sukarela membeli produk”.

5. Tempat Wisata

Tempat wisata adalah suatu tempat atau keadaan alam yang

memiliki sumber daya alam yang dibangun dan dikembangkan sehingga
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mempunyai daya tarik yang diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi

wisatawan  (SK Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM 98

PW. 102 MPPT – 87).

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana aktivitas media relations Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Riau dalam mempromosikan tempat-tempat wisata?

b. Apa saja faktor penghambat dan pendukung aktivitas media relations

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau dalam

mempromosikan tempat-tempat wisata?

c. Bagaimana pengaruh media relations bagi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Riau dalam mempromosikan tempat-tempat wisata?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka batasan

masalah dalam penelitian ini adalah mengenai aktivitas media relations

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau dalam mempromosikan

tempat-tempat wisata?

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas

media relations Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau dalam

mempromosikan tempat-tempat wisata dan apa saja faktor penghambat
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dan pendukung aktivitas media relations Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Riau dalam mempromosikan tempat-tempat wisata?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

aktivitas media relations Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau

dalam mempromosikan tempat-tempat pariwisata.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Sebagai sumbangan ilmiah bagi penulis khususnya dan mahasiswa Ilmu

Komunikasi  pada umumnya.

2. Sebagai pengembangan Ilmu Komunikasi umumnya, dan Public

Relations khususnya dalam melaksanakan kegiatan media relations.

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi bagi

khalayak pembaca yang ingin mendalami Media Relations.

b. Secara Praktis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi public

relations umumnya, dan khususnya bagi instansi dalam merumuskan dan

menyusun kebijakan untuk meningkatkan aktivitas media relations dalam

mencapai sasarannya.

2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Jurusan

Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada

konsentrasi Public Relations.
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3. Judul tersebut diharapkan dapat menjadi sumbangan baik bersifat

akademisi maupun praktis tentang bagaimana Aktivitas Media

relations Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau dalam

Mempromosikan Tempat-Tempat Wisata.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

a. Media Relations

Media relations merupakan bagian dari public relations eksternal

yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media

massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan publik untuk

mencapai tujuan organisasi (Iriantara, 2005: 57).

Media relations adalah suatu kegiatan humas dengan maksud

menyampaikan pesan komunikasi mengenai aktivitas yang bersifat

kelembagaan, perusahaan atau instansi, produk, serta kegiatan yang

sifatnya perlu dipublikasikan melalui kerja sama dengan media massa

untuk menciptakan publisitas dan citra positif dimata masyarakat

(Ruslan, 2005: 160).

Media relations adalah sebuah usaha mencapai publikasi atau

penyiaran maksimum atas suatu pesan atau informasi public relations

dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahanan bagi khalayak

dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan (Jefkins, 1995: 98).
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Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan pokok

media relations sebenarnya menciptakan pengetahuan dan pemahaman,

bukan hanya menyebarkan informasi atau pesan demi citra yang indah

saja di hadapan khalayak.

Aktivitas-aktivitas media relations ini dijalankan oleh petugas

media relations yang biasanya bertindak sebagai juru bicara bagi

organisasi, akan tetapi jelas bahwa ia harus menyesuaikan diri dengan

kebijaksanaan yang berlaku dalam organisasi. Memang sebaiknya

segala informasi yang berkaitan dengan organisasi dapat disalurkan dan

diperoleh melalui bagian dari organisasi yang berkomponen dengan

masalah informasi tersebut.

Pekerjaan petugas media relations dapat digolongkan menjadi

tiga kategori, yaitu:

1. Menyiarkan berita dan mengambil prakarsa untuk menulis artikel,

karangan-karangan atau laporan.

2. Menjawab pertanyaan-pertanyaan pers dan memberikan informasi-

informasi yang lengkap.

3. Memantau pers, radio dan televisi serta mengevaluasi hasil-hasilnya

setalah itu mengambil langkah-langkah untuk mengoreksi

pernyataan yang salah atau melancarkan publisitas tandingan (Black

dan Sharpe, 1988: 45).

Melalui aktivitas media relations, maka hubungan antara

organisasi dengan media yang diwakili oleh praktisi public relations
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dan wartawan diharapkan akan lebih baik dan positif. Dengan demikian

manfaat media relations dapat dirasakan oleh kedua pihak.

Manfaat media relations antara lain (Nova, 2009: 211).

1. Membangun pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab organisasi

dan media massa.

2. Membangun kepercayaan timbal balik dengan prinsip saling

menghormati dan menghargai, serta kejujuran dan kepercayaan.

Penyampaian atau perolehan informasi yang akurat, jujur dan

mampu memberikan pencerahan bagi publik.

Dengan adanya manfaat media relations tersebut hendaknya

dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu PR dan media massa,

diharapkan hubungan media dapat mempermudah kedua belah pihak

saling memahami situasi dan kondisi kerja masing-masing. Selain itu,

bisa saling mendiskusikan hal-hal terbaik untuk kerjasama antara

kedua belah pihak.

b. Menciptakan hubungan media yang baik

Perubahan dan perbaikan agar hubungan dengan media yang

selama ini tercipta terus terjaga dengan baik. Frank Jefkins pernah

memberikan kiat agar hubungan media bisa terbina secara baik, antara

lain sebagai berikut: (Nurudin, 2008: 46).

1. By serving the media (memahami dan melayani media) yaitu memberikan

pelayanan kepada media. Misalnya public relations harus mampu

menciptakan kerjasama dengan media. Publik relations harus menciptakan

suatu hubungan timbal-balik.
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2. By establishing a reputations for reliability (membangun reputasi

sebagai orang yang dapat dipercaya) yaitu menegakkan suatu

reputasi agar dapat dipercaya. Misalnya selalu menyiapkan bahan-

bahan informasi akurat dimana dan kapan saja diminta. Wartawan

selalu ingin tahu sumber berita paling baik untuk mendapatkan

informasi yang akurat dan hubungan timbal balik terjalin semakin

erat.

3. By supplying good copy (menyediakan salinan yang baik) yaitu

memasok naskah informasi yang baik. Misalnya memberikan naskah

yang baik, menarik perhatian, pengadaan gambar atau foto,

pembuatan teks gambar atau foto yang baik. Juga, pengiriman news

release sehingga hanya sedikit memerlukan penulisan ulang atau

menyunting.

4. By coorperations in providing material (bekerjasama dalam

penyediaan materi) yaitu melakukan kerjasama yang baik dalam

menyediakan bahan informasi. Misalnya, merancang wawancara

pers dengan seseorang yang dibutuhkan pers ketika itu.

5. By providing verifivation facilities (menyediakan fasilitas verifikasi)

yaitu penyediaan fasilitas yang memadai. Misalnya, memberikan

fasilitas yang dibutuhkan wartawan sewaktu menggali berita.

6. By building personal relationship with the media (membangun

hubungan personal yang kokoh) yaitu membangun hubungan secara
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personal dengan media. Hal ini yang mendasari keterbukaan dan

saling menghormati profesi masing-masing.

Selain prinsip umum membangun hubungan baik dengan

wartawan juga yang perlu diperhatikan adalah upaya dalam pembinaan

hubungan pers yang harmonis pada dasarnya menurut Cutlip & Center

(1982) dapat dilakukan melalui hal-hal berikut:

1. Sikap saling menghargai antara kedua belah pihak (mutual appreciation).

2. Saling pengertian tentang peran, fungsi, kewajiban dan tugas sesuai

dengan etika profesinya masing-masing (mutual understanding).

3. Saling mempercayai akan peran untuk kepentingan bersama dan

tidak untuk kepentingan sepihak (mutual confidence).

4. Sikap saling toleransi dari kedua belah pihak (tolerance).

Keempat upaya diatas jika dijalankan dengan baik dalam

hubunngan personal yang baik antara perusahaan dengan pihak media

massa (wartawan). Maka, hubungan dalam profesi juga mempengaruhi

hubungan personal antara public relations atau perusahaan dengan

wartawan dan media.

c. Hal-hal pokok tentang pers

Media menbutuhkan informasi yang bisa menarik perhatian

publik, karena media massa memang menyajikan informasi untuk

kepentingan publik (Iriantara, 2005: 150). Media relations tidak

terbatas dalam pers saja, tetapi juga mencakup semua media berita

seperti koran, radio, televisi, maupun bioskop jika ada. Oleh sebab itu,
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seorang petugas media relations harus mengetahui sifat-sifat media

agar berita yang disebarluskan dapat sampai kepada khalayak sasaran

dengan tepat.

Menurut Jefkins (1996: 100) untuk melaksanakan kegiatan

hubungan pers yang baik, seorang public relations suatu perusahaan

wajib mengetahui  hal-hal tentang pers yaitu:

1. Kebijakan editorial

Hal ini merupakan pandangan dasar dari suatu media yang

dengan sendirinya akan melandasi pemilihan subjek-subjek yang

akan dicetak atau yang akan diterbitkan.

2. Frekuensi penerbitan

Setiap terbitan punya frekuensi penerbitan yang berbeda-beda.

3. Tanggal terbit

Kapan tanggal dan saat terakhir sebuah naskah harus diserahkan

keredaksi untuk penerbitan yang akan datang.

4. Proses percetakan

Apakah suatu media dicetak secara biasa, dengan teknik-teknik

fotografer, litografi atau fleksografi.

5. Daerah sirkulasi

Apakah jangkauan sirkulasi dari suatu media itu berskala lokal,

khusus daerah perdesaan, perkotaan, berskala nasional atau

internasional.

6. Jangkauan pembaca
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Berapa dan siapa saja yang membaca jurnal atau media yang

bersangkutan.

7. Metode distribusi

Apakah dalam mendistribusikan suatu media melalui toko-toko

buku, dijajakan secara langsung dari pintu kepintu, lewat pos atau

sistem langganan atau secara terkontrol.

d. Tujuan media relations

Secara rinci tujuan media relations bagi organisasi adalah

(Wardhani, 2008: l12-13).

1. Untuk memperoleh publisitas seluas mungkin mengenai kegiatan serta

langkah lembaga atau organisasi yang baik untuk diketahui umum.

2. Untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media (liputan,

laporan, ulasan, tajuk, wajar, objektif dan seimbang (balance)

mengenai hal-hal yang menguntungkan lembaga dan organisasi.

3. Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya

dan kegiatan lembaga atau organisasi.

4. Untuk melengkapi data atau informasi bagi pimpinan lembaga atau

organisasi bagi keperluan pembuatan penilaian (assessment) secara

tepat mengenai situasi atau permasalahan yang mempengaruhi

keberhasilan kegiatan lembaga atau perusahaan.

5. Mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi

oleh rasa saling percaya dan menghormati.
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Dari kelima tujuan media relations tersebut dapat disimpulkan

bahwa dalam mencapai tujuan media relations, public relations

perusahaan harus seimbang dalam memposisikan tujuan serta

memprioritaskan masing-masing dari tujuan media relations tersebut

dengan baik karena masing-masing sangat penting agar hubungan

media berjalan dengan lancar.

e. Bentuk-bentuk media relations

Bentuk-bentuk  hubungan media dapat dilakukan melalui

pendekatan hubungan fungsional  (kelembagaan) maupun melalui

pendekatan antar pribadi antara public relations dan wartawan.

Hubungan baik antara suatu  lembaga dengan media massa/wartawan

perlu dirancang agar dapat terjalin secara berkesinambungan dan dapat

menghasilkan kerjasama yang menguntungkan antara kedua belah

pihak. Dalam kaitan itu public relations perlu merancang berbagai

aktivitas yang dapat mempertemukan atau menghubungkan public

relations dengan pers baik melaui kontak secara resmi melalui event-

event yang sengaja dirancang  maupun kontak tidak resmi. Berbagai

aktivitas yang dapat dilakukan, Menurut Abdullah (2004: 80) adalah

sebagai berikut:

1. Penyebaran siaran pers biasanya berupa lembaran siaran berita yang

dibagikan kepada para wartawan atau media massa yang dituju. Siaran pers

memiliki fungsi yang sama dengan fungsi media massa. Kegiatan

pembuatan dan penyebaran siaran pers ini merupakan kegiatan hubungan

pers yang paling efisien.
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2. Konferensi pers atau jumpa pers biasanya dilakukan menjelang,

menghadapi maupun setelah terjadi peristiwa penting dan besar.

3. Kunjungan pers (press tour) mengajak wartawan untuk berkunjung

ke suatu lokasi, baik yang berada di lingkungannya, maupun ke

tempat lokasi yang memiliki kaitan erat dengan kiprah lembaga atau

instansi terkait.

4. Resepsi pers adalah mengundang para insan media massa dalam

sebuah resepsi atau acara khusus diselenggarakan untuk para

pemburu berita. Acaranya bisa berupa jamuan makan, kemudian

dilanjutkan dengan hiburan.

5. Peliputan kegiatan merupakan kegiatan yang paling dikenal diantara

kegiatan pers lainnya. Peliputan kegiatan yang dilakukan saat sebuah

instansi mengadakan kegiatan tertentu, khususnya yang mempunyai

nilai berita. Media massa diundang untuk meliput kegiatan tersebut.

6. Wawancara pers jika lima kegiatan diatas merupakan prakarsa dari

organisasi maka wawancara pers merupakan inisiatif dari pihak

media massa. Terdapat dua jenis, yaitu wawancara yang

dipersiapkan dan wawancara spontan.

Sedangkan bentuk-bentuk media relations yang dikemukakan

Abdullah diatas, semuanya dapat dikategorikan kedalam bentuk-bentuk

kegiatan media relations secara langsung, karena setiap kegiatan

tersebut antara PR dan wartawan langsung menjalin hubungan, baik

secara formal maupun informal.
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2. Promosi

a. Pengertian Promosi

Pengertian promosi menurut siswanto dalam David (2002: 21)

sebagaiberikut: “Promosi adalah kegiatan memperkenalkan produk,

meyakinkan dan meningkatkan kembali produk sasaran pembeli dengan

harapan mereka tergerak hatinya dan secara sukarela membeli produk”.

Dari pengertian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan

bahwa promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk

memperkenalkan suatu produk barang atau jasa kepada masyarakat agar

tertarik untuk membelinya.

Demikian pula terhadap promosi pariwisata yang diadakan adalah

untuk memberitahukan, membujuk atau meningkatkan konsumen atau

wisatawan supaya wisatawan yang bersangkutan mempunyai keinginan

untuk datang berkunjung ke daerah yang telah dipromosikan. Oleh

karena itu, promosi harus dilakukan melalui media komunikasi yang

efektif, sebab orang-orang yang menjadi sasaran promosi mempunyai

selera dan keinginan yang berbeda-beda.

b. Tujuan Promosi

Promosi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan bertujuan untuk

memperkenalkan produk kepada konsumen agar dapat mengenal

produk yang ditawarkan dan akhirnya tertarik untuk membelinya.

Tujuan Promosi menurut Tjiptono (2002: 21) adalah
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menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan

pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya.

Berikut akan dijelaskan secara terperinci mengenai tujuan

promosi:

1. Menginformasikan

Penjual harus menginformasikan pasar mengenai produk baru

serta memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk.

Dalam hal ini penjual harus menjelaskan cara kerja produk dan

meluruskan kesan yang salah dan menyampaikan perubahan harga

pada pasar serta membangun citra perusahaan.

2. Membujuk pelanggan sasaran

Penjual harus dapat membujuk pelanggan agar dapat

membentuk pilihan merk, mengalihkan pilihan kepada merk yang

ditawarkan, dan terlebih lagi mendorong pembeli untuk belanja pada

saat itu juga, tetapi pada dasarnya promosi ini kurang disenangi oleh

sebagian masyarakat, namun pada kenyataannya promosi ini sering

muncul.

3. Mengingatkan.

Promosi ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa produk yang

bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat dan juga untuk

mengingatkan akan tempat yang menjual produk perusahaan. Tujuan

ini sangat penting karena perusahaan akan mempertahankan pembeli

yang ada dengan mengingatkan mereka kembali kepada kepuasan

yang lalu sehingga mereka tidak berbalik kepada pesaing.
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3. Tempat Wisata

Tempat wista adalah suatu tempat atau keadaan alam yang memiliki

sumber daya alam yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai

daya tarik yang diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan

(SK Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM 98 PW. 102

MPPT – 87).

Menurut Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar (2000: 46-47)

menjelaskan definisi pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilakukan

orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke

tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan

dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat

yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan

pertamsyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka

ragam.

Untuk lebih jelasnya berikut pengertian pariwisata yang

dikemukakan oleh Marapung (2002: 21) sebagai berikut: “Pariwisata

merupakan kegiatan rekresi yang dilakukan di luar rumah yang mengambil

waktu lebih dari 24 jam, seperti kunjungan keluarga diluar kota selama 2

(dua) hari.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataan Bab I Pasal 1dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan

perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan

mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi
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atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang kunjungi dalam jangka

waktu sementara.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya wisata mengandung

unsur yaitu:

a. Kegiatan perjalanan.

b. Dilakukan secara sukarela.

c. Bersifat sementara.

d. Perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati

obyek dan daya tarik wisata.

Ada 3 (tiga) unsur utama yang terkandung dalam pariwisat yaitu:

a. Manusia (Man) yang melakukan perjalan wisata.

b. Ruang (Space) daerah atau ruang lingkup perjalanan.

c. Waktu (Time) waktu yang digunakan selama wisata.

Ada 4 (empat) ktriteria suatu perjalanan dapat disebut sebagai

perjalanan pariwisata, yaitu:

a. Perjalanan itu tujuannya semata-mata untuk bersenang-senang.

b. Perjalanan itu harus dilakukan dari suatu tempat (dimana orang itu

tinggal/berdiam) ke tempat lain (yang bukan kota atau negara dimana

ia biasanya tinggal).

c. Perjalanan itu dilakukan minimal 24 jam.

d. Perjalanan itu tidak dikaitkan dengan mencari nafkah di tempat yang

dikunjungi dan orang yang melakukan perjalanan itu semata-mata

sebagai konsumen di tempat yang dikunjunginya.
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4. Kajian Penelitian Terdahulu

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di

antaranya dalah penelitian yang dilakukan oleh Yuanita (2006) membahas

tentang “ Efektifitas Media Relations dalam Menjaga Citra Positif PT

Unilever Indonesia Tbk”:

Yuanita menyimpulkan bahwa efektivitas kegiatan media relations

yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk berdasarkan frekuensi,

isi, dan value. Publisitas diukur dengan bantuan suatu sistem yang

digunakan, yaitu Media Applications Analysis (MAA). Sedangkan

frekuensi dari publisitas diukur dengan cara melakukan pencarian data di

internet, kemudian dicatat judul dan tanggal berita. Dari hasil analisis data,

maka dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan media relations yang

teleh dilakukan oleh PT. UnileverIndonesia Tbk positif (Yuanita: 2006).

Kemudian kajian terdahulu yang dilakukan oleh Hikmah Muftiana

(2012) meneliti tentang “Aktivitas Media Relations dalam

Menyampaikan Informasi Program Keluarga Berencana diBadan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau” :

Dalam penelitian ini Hikmah Muftiana menyimpulkan bahwa

aktivitas media relations yang dilakukan oleh BKKBN Provinsi Riau

berupa In-hause journal dengan cara menulis release, kemudian dikirim

pada pihak media massa, press conference dengan cara mengundang

wartawan media massa secara resmi, press tour dengan cara mengajak

wartawan pada event-evant khusus kemudian wartawan akan meliput
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kegiatan secara langsung, press gathering dengan mengundang wartawan

media massa dalam acara resepsi atau seremonial dan diakhiri dengan

makan bersama, press brifing dengan melakukan diskusi atau dialog

interaktif dalam kegiatan pelatihan, press statement langsung disampaikan

oleh kepala BKKBN Provinsi Riau dengan cara mengundang wartawan

media massa, press interview dengan cara mengadakan perjanjian antara

kedua belah pihak untuk melakukan wawancara, news clipping dengan

cara mengumpulkan berita-berita yang ada, kemudian digunting dan

disusun sebagai bahan dokumentasi BKKBN Provinsi Riau. Aktivitas

media relations tersebut berisi informasi mengenai arti, manfaat KB,

pengetahuan cara ber-KB, dan metode kontrasepsi serta penjelasan

mengenai penggunaan dan pemilihan alat kontrasepsi.

Dari beberapa kajian terdahulu diatas, peneliti merasa memiliki

kemiripan dengan penelitian ini. Berdasarkan itulah, penulis menggunakan

kajian terdahulu tersebut sebagai pedoman dalam acuan menyelesaikan

penelitian ini, dan membedakan dengan penelitian terdahulu adalah

penelitian sekarang ingin mengetahui bagaimana aktivitas media relations

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau dalam Mempromosikan

Tempat Pariwisata.

2. Konsep Operasional

Dalam mewujudkan penelitian yang telah diterangkan maka perlu

dikemukakan konsep operasional. Adapun penerapan yang penulis maksud
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adalah bagaimana Aktivitas Media Relations Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Riau dalam Mempromosikan Tempat Pariwisata.

Melalui kerangka teoristis yang penulis paparkan sebelumnya, maka

dapat dibuat suatu rumusan konsep operasionl yang akan dijadikan tolak

ukur dalam melakukan penelitian. Adapun indikator yang dijadikan

sebagai measurement permasalahan ini adalah aktivitas media relations.

Indikator dari aktivitas Media Relations adalah sebagai berikut:

a. Subject/pelaku:

Pelaku yang melakukan aktivitas media relations dilakukan oleh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau.

b. Kegiatan media relations meliputi:

1. Penyebaran siaran pers

2. Konferensi pers atau jumpa pers

3. Kunjungan pers (press tour)

4. Resepsi pers

5. Peliputan kegiatan

6. Wawancara pers

c. Anggaran

Anggaran atau dana yang digunakan untuk kegiatan media relations

d. Waktu meliputi:

1. Pendek

2. Menengah

3. Panjang
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e. Sasaran

Sasaran media relations meliputi:

1. Individu

2. Kelompok

3. Masyarakat

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif,

dengan analisis studi kasus dimana berusaha mengambarkan, meringkaskan

berbagai kondisi, situasi atau  berbagai fenomena realitas sosial yang ada di

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau yang  menjadi objek

penelitian. Dengan demikian format deskriptif kualitatif  lebih tepat apabila

digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi

mendalam seperti studi tentang perilaku konsumen, efek media, dan

implementasi suatu kebijakan. (Bungin, 2008: 68) yaitu dengan menggunakan

kalimat-kalimat yang sesuai dengan teori-teori yang terdapat pada penyajian

data.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di  Jl. Jenderal Sudirman No. 200 di  Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek dalam penelitian adalah

divisi media relations sedangkan objek penelitiannya  adalah aktivitas
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media relations Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau dalam

mempromosikan tempat-tempat wisata.

3. Informan

Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi

ataupun sampel seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian

kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu.

(Sugiyono, 2008 : 297).

Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan informan untuk

memperoleh berbagai informasi yang dipelukan selama proses penelitian.

Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik snowball yaitu dengan

mencari informan kunci. Yang dimaksud dengan informan kunci (key

informan) adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai

informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang

yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi informan kunci

dalam penelitian ini adalah Samsun (Staff Humas), Chairul Efendi (Staf

Humas), Purba (staff menjalankan Media Relations), Ica (staff

menjalankan Media Relations) Yulisma ( Staf bina wisata), Nasrijal

(Bidang Pemasaran Pariwisata), T. Alwi (Seksi promosi).
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4. Sumber data

Data apabila digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi

menjadi dua kategori yaitu:

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui

wawancara dan observasi (Subagyo, 1991: 87).

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau instansi

tertentu, seperti biro pusat statistik  dan lain-lain   (Suryanto,  2006:

55).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview yang sering juga disebut dengan wawancara adalah sebuah

dialog yang dilakukan oleh interviewer untuk memperoleh informasi

dari narasumber (Arikunto, 2006: 16). Dalam penelitian ini penulis

melakukan wawancara kepada Samsun, Chairul Efendi , Purba, Ica,

Yulisma, Nasrijal dan T. Alwi.

b. Observasi

Observasi atau yang sering disebut dengan pengamatan, meliputi

kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan

menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2006: 155). Dalam

penelitian ini penulis melakukan observasi bahwa dalam peliputan

kegiatan Dinas kebudayaan dan Pariwisata provinsi Riau mengajak

media atau wartawan.
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c. Dokumentasi

Dokumentasi yang berasal dari kata document yang artinya

barang-barang tertulis. Suharsini (Arikunto, 2006: 158). Dalam

melaksanakan penelitian penulis juga menyelidiki benda-benda tertulis

seperti buku, majalah, news letter, dokumen, peraturan-peraturan,

notulen rapat dan catatan harian yang berada di areal Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau. Dokumentasi penulis dalam

penelitian ini adalah berupa foto ketika melakukan kunjungan pers dan

peliputan kegiatan.

6. Analisi Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengelolaan data

tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan

(Suyanto, 2006: 56). Analisis yang digunakan adalah analisis  kasus

dimana studi kasus itu adalah suatu strategi dan metode analisis data

kualitatif yang menekankan pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada

objek analisis (Bungin, 2008: 229), dan ini menyangkut masalah

perkembangan objek, sejarah dan struktur fenomena.

Miles dan Huberman (1992: 15-21) mejelaskan tentang langkah-

langkah penetian kualitatif, yaitu:

1. Tahap pertama, kategorisasi dan mereduksi data, yakni melakukan

pemgumpulan terhadap semua informasi penting yang terkait dengan

masalah penelitian, selanjutnya data ini dikelompokkan sesuai dengan

topik permasalahan.
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2. Tahap kedua, data yang dikelompokkan selanjutnya di susun dalam

bentuk narasi-narasi, sehingga dalam bentuk rangkain informasi yang

bermakna yang sesuai dengan masalah penelitian.

3. Tahap ketiga, melakukan interprestasi pada data yaitu dengan

menginteprestasikan apa yang telah diberikan dan di interprestasikan

terhadap masalah yang diteliti.

4. Tahap keempat, pengambilan kesimpulan berdasarkan pada kesimpulan

tahap ketiga, sehingga dapat memberikan jawaban atas masalah

penelitian.

5. Tahap kelima, melakukan verifikasi hasil analisa data dengan informan

yang didasarkan pada kesimpulan tahap keempat. Tahap ini

dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interprestasi dari hasil

wawancara dengan sejumlah informan penelitian yang dapat makna

persoalan yang sebenarnya.

H. Sistematika Penulisan

Bentuk sistematika penulisan hasil penelitian ini disusun dalam lima

bab dengan bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang, Latar belakang permasalahan; Alasan

Pemilihan Judul; Penegasan Istilah; Permasalahan yang terdiri dari

Identifikasi Masalah; Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah;
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Tujuan dan Mamfaat Penelitian; Kerangka Teoritis; Konsep

Operasional; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Menjelasakan tentang Sejarah Singkat Provinsi Riau, Sejarah

Singkat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, Visi dan

Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , Struktur Organisasi, Uraian

Kerja/Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau.

BABIII: PENYAJIAN DATA

Menjelaskan tentang bagaimana Aktivitas Media Relations Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau dalam Mempromosikan

Tempat-Tempat Wisata.

BAB IV: ANALISA DATA

Menjelaskan tentang Aktivitas Media Relations Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Riau dalam Mempromosikan Tempat-

Tempat Wisata.

BAB V: PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah

diteliti.


