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ABSTRAK 

 

Nama  :  Aldi Irpan 

Jurusan :  Ilmu Komunikasi 

Judul :  Manajemen Isu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kampar Tentang Pro Kontra Pembangunan Biopori di Candi 

Muara Takus 

Setiap keputusan yang diambil pasti akan selalu menimbulkan Pro dan Kontra di 

tengah masyarakat, untuk itu di butuhkan Manajemen Isu yang baik agar Isu yang 

berkembang tidak berubah menjadi Krisis yang akan berdampak negatif dalam 

keberlangsungan keputusan yang sudah diambil. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Manajemen Isu yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar tentang Pro Kontra yang terjadi akibat 

pembangunan biopori di Candi Muara Takus. Penelitian ini menggunakan teori 

Manajemen Isu yang dikembangkan oleh Chase, Jones dan Crane. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik 

wawancara dan informan sebanyak lima orang. Berdasarkan hasil penelitian 

dilapangan Manajemen Isu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

tentang pro kontra pembangunan biopori di Candi Muara Takus sebagai berikut: 

(1) Identifikasi Isu, bertujuan untuk mengenali isu yang sedang berkembang; (2) 

Analisis Isu, sebuah langkah yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran sebuah 

isu,penyebab dan sumbernya; (3) Merumuskan Strategi, suatu langkah 

perencanaan aksi, respon atau sikap terhadap isu yang sedang berkembang; (4) 

Melakukan Program, melakukan langkah yang telah disusun, di siapkan dan di 

rencanakan untuk merespon isu; (5)  Evaluasi Hasil, Melihat hasil dari 

Manajemen Isu yang telah dilakukan, apakah isu tersebut sudah berhasil di redam 

atau malah berubah menjadi krisis 

Kata kunci :  Manajemen Isu, Pro Kontra pembangunan Biopori, Candi 

Muara Takus  
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ABSTRACT 

 

Name :  Aldi Irpan  

Department :  Communication Science 

Title :  Issue Management of the Kampar Regency Tourism and 

Culture Office About the Pros and Cons of Biopori 

Development at Muara Takus Temple 

 

Every decision taken will always cause pros and cons in the community, for that it 

is necessary to have good Issue Management so that the developing issue does not 

turn into a crisis which will have a negative impact on the sustainability of the 

decisions that have been taken. The purpose of this study was to determine the 

Issue Management carried out by the Department of Tourism and Culture of 

Kampar Regency regarding the Pros and Cons that occurred due to the 

construction of biopori at Muara Takus Temple. This study uses the Issue 

Management theory developed by Chase, Jones and Crane. The method used in 

this research is descriptive qualitative with interview techniques and five 

informants. Based on the results of research in the field of Issue Management of 

the Department of Tourism and Culture of Kampar Regency regarding the pros 

and cons of biopori development at Muara Takus Temple as follows: (1) 

Identification of Issues, which aims to identify developing issues; (2) Issue 

Analysis, a step taken to find out the truth of an issue, its causes and sources; (3) 

Formulating a strategy, a planning step for action, response or attitude towards 

developing issues; (4) Conducting programs, taking steps that have been prepared, 

prepared and planned to respond to issues; (5) Evaluation of Results, Seeing the 

results of the Issue Management that has been carried out, whether the issue has 

been reduced or has turned into a crisis. 

 

Keywords:  Issue Management, Pros and Cons of Biopori development, 

Muara Takus Temple 
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KATA PENGANTAR 

 

 
 الساّلم عليكن ورحمة هللا وبركاتة

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karuniaNya yang banyak sekali kepada penulis sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. 

Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad 

SAW dengan ucapan Allahumma Sholli „Ala Muhammad Wa „ala Ali 

Syaidinaa Muhammad mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bershalawat 

kepada beliau kelak di Yaumil Akhir nanti kita mendapatkan syafaat. Amiin ya 

Rabbal „Alamiin. 

 Skripsi ini berjudul “Manajemen Isu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar tentang Pro Kontra pembangunan Biopori di Candi Muara 

Takus” merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis sebagai salah satu persyaratan 

mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.IKOM) di Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi pada Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini tentunya terdapat kesalahan-

kesalahan dalam hal penulisan dan sebagainya, oleh karena itu kritik dan saran 

dari saudara/i pembaca sangat penulis perlukan dalam rangka mengwujudkan 

suatu pembelajaran yang lebih baik lagi.  

Selanjutnya, tidak dapat penulis lupakan orang-orang yang telah banyak 

berjasa didalam hidup sehingga apapun pekerjaan selalu diawali dengan do’a dan 

restunya yaitu teristimewa kepada kedua orang tua Ibunda Azizah dan Ayahanda 

Suhaimi yang selalu mendorong agar penulisan skripsi ini terealisasi dengan baik. 

Untuk kedua abang penulis semoga menjadi orang yang sukses dalam dunia kerja 

yaitu Ari Amrizal S.Kom dan Hamdani S.Sy dan untuk seluruh keluarga besar 

penulis ucapkan Jazakumullah Khairan atas cinta dan kasih sayangnya sehingg 

penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini Inshallah dengan baik. 
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 Dan sebagai penutup, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada 

berbagai pihak yang memberikan bantuan moril maupun materil dalam penulisan 

skripsi ini yaitu: 

1. Bapak Prof. DR.KH. Ahmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor 

Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak DR. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

3. Bapak Dr. Masduki, Bapak Dr. Toni Hartono dan Bapak Dr. Azni, S.Ag,. 

M.Ag selaku wakil dekan 1, 2 dan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

4. Ibu Dra.Atjih Sukaesih M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan 

Bapak Yantos M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

5. Bapak DR. Nurdin, MA  selaku Pembimbing Akademik (PA) 

6. Ibuk Rohayati M.I.Kom selaku pembimbing yang telah membantu penulis 

dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu dosen serta pegawai selingkungan Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas kepada penulis 

dalam mencari dan mengumpulkan literatur yang diperlukan terkait 

dengan skripsi yang di kaji. 

9. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kampar Bapak Oyon, Kordinator Lapangan Balai Pelestarian Cagar 

Budaya Candi Muara Takus Ibuk Wasdinar, Pemerhati Budaya Kabupaten 

Kampar yaitu Datuk Abdul Latif, Pedagang di Candi Muara Takus Bapak 

Bambang Muharram Syah, Perwakilan masyarakat Desa Muara Takus 

Ibuk Susi Susanti, yang telah membantu penulis dalam melakukan riset 

dalam hal pemberian data dan informasi untuk menyelesaikan penelitian 

ini. 

10. Seluruh kawan-kawan sekelas Public Relations A. 

11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
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Terakhir, semoga penulisan skripsi ini membawa manfaat bagi saudara/I 

pembaca dan dapat dijadikan Mukaranah atau study komparasi bagi dunia 

akademisi dalam membahas penelitian yang sejenis. Aamiin. 

 

Pekanbaru, September 2020 

Penulis  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada bulan September 2019 yang lalu, Balai Pelastarian Cagar Budaya 

(BPCB) memutuskan membangun sumur resapan dan biopori di situs cagar 

budaya Candi Muara Takus. Menurut keterangan dari pihak BPCB 

pembangunan ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga perkarangan Candi 

Muara Takus agar terhindar dari bencana banjir dan genangan air saat hujan 

turun yang apabila tidak dilakukan perubahan maka dapat merusak dan 

memperpendek umur dari bangunan candi ke banggaan masyarakat Kabupaten 

Kampar ini.  

BPCB Kota Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera 

Barat, merupakan salah satu Dinas yang memiliki kekuasaan paling tinggi 

terhadap pengelolaan dan pelestarian Candi Muara Takus. Keputusan pihak 

BPCB Batu Sangkar Pada bulan September 2019 yang lalu tentang 

pembangunan Biopori dan sumur resapan di Situs Candi Muara Takus 

mendapatkan dukungan (Pro) dan Penolakan (kontra) diantara masyarakat 

Desa Muara Takus, Pemerhati Budaya Kabupaten Kampar dan Dinas 

Pariwsisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. 

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan Kabupaten Kampar adalah sebuah 

lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas membantu pemerintahan 

Kabupaten Kampar dalam bidang pariwisata dan budaya. 

Hubungan BPCB Batu Sangkar dengan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar adalah sama-sama memiliki tanggung jawab 

dalam pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan pariwisata dan 

kebudayaan. Ruang lingkup BPCB yang besar mengakibatkan kurangnya 

fokus dan perhatian kepada wisata yang berada di Kabupaten Kampar 

khususnya Candi Muara Takus.Karena BPCB Batu Sangkar bertanggung 

jawab atas tiga Provinsi yaitu, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Riau dan 

Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kampar 
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membentuk sebuah dinas yang bisa menjadi perpanjangan tangan BPCB 

dalam pengelolaan, pengembangan dan pemanfaaatan objek wisata yang lebih 

terfokus pada wisata di Kabupaten Kampar. 

Berdasarkan pra riset yang telah peneliti lakukan, maka peneliti 

mendapatkan informasi bahwa pada awal keputusannya, pembangunan sumur 

resapan air dan biopori ini sempat mendapatkan reaksi penolakan yang sangat 

besar dari masyarakat maupun dari Pemerhati Kebudayaan Kabupaten 

Kampar, namun berkat peran serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan maksud dan tujuan 

pembangunan sumur resapan dan biopori di Candi Muara Takus sehingga 

pembangunan nya tetap terlaksana sampai selesai tampa mengalami masalah 

atau penghambatan yang berarti. 

Berdasarkan pra riset yang telah peneliti lakukan juga, maka peneliti 

memperoleh fakta bahwa sekarang terdapat 1500 lubang biopori di sekeliling 

perkarangan Candi Muara Takus dan 51 sumur resapan air yang memiliki 

kedalaman 3 meter dengan diameter 1 meter yang di perkirakan mampu 

menampung tiga debit air dalam air satu lubang. Biopori merupakan sebutan 

untuk lubang yang dibuat sengaja secara vertikal ke dalam tanah yang 

bertujuan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap 

air pada tanah, Selain mampu meningkatkan daya penyerapan tanah terhadap 

air, Biopori juga dapat menjadi tempat air tersimpan dan ini dapat menjaga 

kelembaban tanah bahkan di musim kemarau. 

Pembangunan Biopori dan sumur resapan di perkarangan Candi Muara 

Takus menimbulkan pro dan kontra baik sesama masyarakat Desa Muara 

Takus, Pemerhati Kebudayaan Kabupaten Kampar dengan Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batu Sangkar. 

Pada dasarnya perkembangan isu yang terjadi di tengah masyarakat 

merupakan hal yang wajar, hal ini terjadi karena pada hakikatnya manusia 

memang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, namun apabila isu yang 

berkembang tidak diatasi dengan baik maka isu yang berkembang tersebut 

akan berubah menjadi krisis. 
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Masyarakat Desa Muara Takus beranggapan bahwa Pembangunan 

Biopori ini hanya merupakan topeng untuk menggali dan mengambil artefak 

yang masih terkubur di Candi Muara Takus demi kepentingan individu atau 

kelompok, Seperti yang di kutip dari situs berita online Bekawan.com “Untuk 

apa membangun sumur resapan, sejak saya kecil sampai sekarang kompleks 

Candi Muara Takus tidak pernah sekalipun tergenang air, apalagi sampai 

banjir, jangan-jangan ini hanya merupakan topeng, tujuan penggalian di 

sekeliling kompleks candi bertujuan untuk mencari dan mengambil artefak 

yang masih terkubur di kompleks Candi.” pernyataan dari ibuk Susi yang 

merupakan salah satu warga Desa Muara Takus pada hari Minggu (22-09-

2019).
1
 

Selanjutnya pernyataan yang di sampaikan oleh Datuk Abdul Latif 

salah seorang pemerhati budaya Kabupaten Kampar dan juga merupakan 

Datuk Melayu Bendang “Apakah Arkeolog itu bermaksud menyelamatkan 

candi atau menyelamatkan tempat parkir. Jika pembangunan ini tetap 

dilakukan maka saya rasa Candi Muara Takus Akan tenggelam atau roboh 4 

hingga 5 tahun mendatang”,Pada hari Rabu (25-09-2019).
2
 

Dalam Pro dan Kontra mengenai Pembangunan Biopori di 

perkarangan Candi Muara Takus, setidaknya ada 3 (tiga) situs berita online 

yang mempublikasikan mengenai hal ini, Redaksi Bekawan.com merupakan 

situs berita Online pertama yang mempublikasikan berita ini dengan Judul 

“Kontroversi pembangunan Sumur Resapan di Areal Candi Muara Takus” 

yang di unggah pada tanggal 25 September 2019.  Kemudian di ikuti oleh 

situs berita Online RiauMandiri.id dengan Judul ”Pembuatan Sumur Resapan 

di Candi Muara Takus Menuai Kontroversi” yang juga di Unggah Pada 

tanggal 25 September 2019
3
. Dan yang terakhir adalah situs Berita Online 

HaluanRiau.co dengan Judul yang sama dengan Bekawan.com yaitu 

                                                             
1
https://bekawan.com/2019/09/25/kontroversi-pembangunan-sumur-resapan-di-areal-

candi-muara-takus/ diakses pada tanggal 21 desember 2019 pukul 09.15 WIB 
2
https://www.riaumandiri.id/read/detail/74696/pembuatan-sumur-resapan-di-candi-

muara-takus-menuai-kontroversidiakses pada tanggal 21 desember 2019 pukul 09.25 WIB 
3
https://haluanriau.co/2019/09/26/kontroversi-pembangunan-sumur-resapan-di-areal-

candi-muara-takus/ diakses pada tanggal 21 desember 2019 pukul 09.20 WIB 

https://bekawan.com/2019/09/25/kontroversi-pembangunan-sumur-resapan-di-areal-candi-muara-takus/
https://bekawan.com/2019/09/25/kontroversi-pembangunan-sumur-resapan-di-areal-candi-muara-takus/
https://www.riaumandiri.id/read/detail/74696/pembuatan-sumur-resapan-di-candi-muara-takus-menuai-kontroversi
https://www.riaumandiri.id/read/detail/74696/pembuatan-sumur-resapan-di-candi-muara-takus-menuai-kontroversi
https://haluanriau.co/2019/09/26/kontroversi-pembangunan-sumur-resapan-di-areal-candi-muara-takus/
https://haluanriau.co/2019/09/26/kontroversi-pembangunan-sumur-resapan-di-areal-candi-muara-takus/
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“Kontroversi pembangunan Sumur Resapan di Areal Candi Muara Takus” 

yang di unggah pada tanggal 26 September 2019. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang: “Manajemen Isu Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar tentang Pro Kontra pembangunan 

Biopori di Candi Muara Takus”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah merupakan pedoman bagi penulis dalam penelitan 

agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami kajian, adapun penegasan ini 

apat di jabarkan sebagai berikut: 

1. Manajemen merupakan cara atau perinsip yang berkaitan dengan 

perencanaan, pengarahan bahkan pengendalian. Sedangkan Isu adalah 

sebuah informasi yang beredar dan berkembang ditengah masyarakat yang 

biasanya terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan publik 

dengan realitas yang ada. Jadi Manajemen Isu adalah sebuah proses 

proaktif dalam mengelola isu-isu, tren ataupun peristiwa pontensial, 

eksternal dan internal, yang memiliki dampak positif maupun negatif yang 

menjadikan isu ibarat dua mata pisau yang bisa dijadikan peluang untuk 

meningkatkan reputasi organisasi atau malah menjadi sebab  jatuhnya 

sebuah organisasi tersebut.
4
 

2. Hubungan Masyarakat (humas) adalah sebuah seni dalam menciptakan 

pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam 

kepercayaan publik terhadap suatu individu/organisasi. Humas merupakan 

terjemahan istilah bahasa inggris Public Relations (PR) atau (Hubungan 

Publik). 

3. Biopori adalah sebutan untuk lubang yang dibuat sengaja secara vertikal 

ke dalam tanah yang bertujuan untuk mengatasi genangan air dengan cara 

meningkatkan daya resap air pada tanah. Selain mampu meningkatkan 

daya penyerapan tanah terhadap air, Biopori juga dapat menjadi tempat air 

                                                             
4
 Prayudi, “Manajemen Isu dan Tantangan Masa Depan: Pendekatan Publick Relation”. 

Jurnal Ilmu Komunikasi Vol,  4, 2007, 26 
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tersimpan dan ini dapat menjaga kelembaban tanah bahkan di musim 

kemarau. 

 

C. Ruang Lingkup Kajian 

Ruang lingkup masalah merupakan hal yang sangat penting untuk 

ditentukan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan pembahasan 

selanjutnya. Agar pembahasan ini terarah dan untuk menghindari penjelasan 

yang terlalu luas, maka penulis memberikan batasan masalahnya yakni hanya 

membahas mengenai Manajemen Isu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar tentang pro kontra pembangunan biopori di perkarangan 

Candi Muara Takus dengan menggunakan Metode Kualitatif. 

 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka 

identifikasi masalahdari penelitian ini adalah: 

1. Kenapa masyarakat Desa Muara Takus beranggapan bahwa pembangunan 

biopori hanya merupakan topeng dalam upaya mengambil artefak yang 

masih terkubur di perkarangan Candi Muara Takus? 

2. Isu apa yang sebenarnya berkembang di masyarakat sehingga terjadi pro 

kontra tentang pembangunan biopori di perkarangan Candi Muara Takus ? 

3. Apakah Candi Muara Takus memang memerlukan biopori? 

4. Apa alasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan Kabupaten pembangunan 

biopori di Candi Muara Takus? 

 

E. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Manajemen Isu Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupoaten Kampar tentang Pro Kontra 

pembangunan Biopori di Candi Muara Takus. 

 

 

 

 



6 

 

 

F. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Manajemen Isu 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar tentang Pro Kontra 

pembangunan Biopori di Candi Muara Takus. 

 

G.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Akademik 

a. Untuk mengetahui bagaimana Manajemen Isu Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupoaten Kampar tentangpro kontra pembangunan 

biopori di Candi Muara Takus. 

b. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

2. KegunaanPraktik 

a. Sebagai bahan informasi dan masukan kepada Dinas Pariwisata 

danKebudayaan Kabupaten Kampar dalam Manajemen Isu tentangpro 

kontra pembangunan biopori di Candi Muara Takus. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian 

selanjutnya khususnya penelitian mengenai Manajemen IsuDinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar tentangpro kontra 

pembangunan biopori di Candi Muara Takus. 

c. Untuk menambah wawasan pembaca pada umumnya dan penulis pada 

khususnya mengenai permasalahan dalam penelitian ini. 
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H. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat mengetahui secara jelas keseluruhan terhadap penelitian 

ini, dapat penulis lampirkan susunan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Merupakan bab pendahuluan yang meliputi Latar Belakang 

Masalah, Penegasan Istilah, Ruang Lingkup Kajian, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika 

Penulisan. 

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR 

  Pada bagian ini, peneliti menguraikan tentang definisi dan apa-

apa saja yang terkait dengan Manajemen Isu, Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Pro dan Kontra, biopori, 

kajian terdahulu dan kerangka pikir. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITI 

  Pada bab Metodologi Penelitian meliputi Jenis dan Pendekatan 

Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik 

Pengumpulan Data, Validasi Data serta Teknik Analisis Data. 

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM 

  Bab ini berisi tentang sejarah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar, gambaran lokasi penelitian, visi dan misi, 

bagian atau unit kerja serta struktur Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar. 

BAB V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang menggunakan metode 

deskriptif kualitatif 

BAB VI  :  PENUTUP 

  Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Teori merupakan sebuah penjelasan/keterangan dari gejala secara 

cermat sehingga memungkinkan  untuk dapat melakukan prediksi. Bila 

penjelasan ini telah diuji berkali-kali dan terbukti benar, penjelasan ini 

dinamakan teori. Karena itu, Kerlinger menyebutkan bahwa tujuan utama ilmu 

sebenarnya teori. “Teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan 

proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan 

menjabarkan relasi di antara variabel, untuk menjeklaskan dan meramalkan 

gejala tersebut.
5
 

 Maka dalam menjelaskan atau memaparkan tujuan penelitian ini 

penulis perlu memberikan sebuah teori dan ketentuan-ketentuan beserta 

aturan-aturan yang memberikan solusi berkaitan dengan masalah-masalah 

penelitian ini yang telah dirumuskan diatas, agar memberikan suatu 

pemecahan penellitian dan menganalisa data dengan jelas. Kajian teori ini 

adalah gambaran terhadap seperangkat kumpulan konsep/konstruk, definisi, 

dan proposisi yang terkait secara sistematis untuk menjelaskan dan   

memprediksi tentang suatu fenomena/gejala.  

1. Manajemen Isu 

Manajemen Isu terdiri dari dua kata, yang pertama Manajemen 

yang berarti cara atau perinsip yang berkaitan dengan perencanaan, 

pengarahan bahkan pengendalian. Sedangkan Isu adalah sebuah informasi 

yang beredar dan berkembang ditengah masyarakat yang biasanya terjadi 

karena adanya ketidaksesuaian antara harapan publik dengan realitas yang 

ada.  

Jadi, manajemen isu adalah sebuah proses proaktif dalam 

mengelola informasi , tren ataupun kejadian pontensial baik yang datang 

dari luar(eksternal) dan dalam (internal) yang memiliki dampak positif 

                                                             
5
Jalaluddin Rakhmat, M.SC (Metode Penelitian Komunikasi 2014), 6 
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ataupun negatif yang menjadikan isu ibarat dua mata pisau yang bisa 

dijadikan peluang untuk meningkatkan reputasi organisasi atau malah 

menjadi sebab  jatuhnya sebuah organisasi tersebut. Pada hakikatnya, 

Pengembangan isu di masyarakat dapat dikontrol bahkan dikendalikan 

oleh sebuah instansi atau perusahaan, namun hal itu tergantung lagi kepada 

Humas dalam memonitor publiknya. 

a. Isu 

Isu adalah sebuah informasi yang berkembang, Apabila tidak 

dikekola dengan baik akan berubah menjadi krisis yang akan 

menimbulkan konflik. Isu biasanya terjadi karena perbedaan harapan 

publik dengan kebijakan yang di buat, dalam hal ini Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. 

Ada 3 tahapan yang harus diperhatikan dalam menghadapi isu, 

yaitu: 
6
 

1) Munculnya opini publik (isu) yang menjadi perhatian publik.  

2) Reaksi perusahaan terhadap isu.  

3) Upaya perusahaan dalam mengelola isu (management issue) dan 

membuat perubahanuntuk mengatasi isu sampai hilang.  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa isu muncul dan 

berkembang ketika ada perubahan atau ketidaksesuaian antara 

lingkungan atau harapan publik terhadap sebuah organisasi. Jika 

sebuah isu diabaikan, maka isu tersebut dapat menjadi sebuah krisis  

yang akan menimbulkan dampak buruk bagi perusahaan.  Isu dapat 

meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi kebijakan, atau nilai 

yang tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat.  

b. Tahapan Isu 

Isu dapat teridentifikasi jika dikelola dengan baik sehingga 

dibutuhkan pemahaman perkembangan siklus isu. Tterdapat empat 

tahapan siklus hidup isu, yaitu: 
7
 

                                                             
6
Agus Triyono, Asri Wardani,“Strategi Manajemen Isu perusahaan di KJUB puspetasri 

Klaten”.  Jurnal The 4th University Research Coloquium ISSN 2407-9189, 2016, 57 
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1. Tahap Origin ( Potensial Stage) Pada tahap ini, seseorang dapat 

memberikan pendapat karena masalah yang baru muncul agar 

segera di identifikasi sebelum berkembang.Public relationsharus 

segera mengambil tindakan untuk menangani isu yang sedang 

terjadi.  

2. Tahap Mediation dan Amplification( Immiment Stage/ Emerging) 

Pada tahap ini, isu sudah mulai berkembang dan sudah mulai 

menjadi perhatian publik.Isu sudah mulai menyebar dimedia. 

Karena kurang cepatnya tim manajemen mengeidentifikasi isu. 

Dalam situasi ini pihak manajemen harus segera melakukan 

mediasi agar isu tidak meluas di media.  

3. Tahap Organization ( Current Stage dan Critical Stage) pada tahap 

ini, organisasi mulai membentuk tim untuk mecari solusi agar isu 

yang sudah beredar di media segera teratasi dengan baik. Humas 

harus memberikan informasi yang jelas kepada media massa 

karena humas mempunyai peran penting dalam menangani isu 

yang sedang terjadi di perusahaan.  

4. Tahap Resolution (Dormant Stage) Dalam tahap ini, penyelesaian 

isu yang dilakukan oleh tim manajemen berjalan dengan baik tetapi 

harus tetap melakukan perbaikan agar isu yang terjadi tidak 

terulang kembali dan perusahaan harus mengembalikan citra yang 

sempat memburuk di mata publik agar publik menerima kembali 

dengan perubahan yang sudah ditetapkan. 

c. Langkah-langkah Manajemen isu 

Terdapat lima langkah dalam manajemen isu:
8
 

1. Identifikasi isu ( issue identification ) 

Isu dapat muncul karena adanya tren (trend), perubahan 

atau peristiwa. Oleh karena itu identifikasi isu menjadi langkah 

                                                                                                                                                                       
7
Ibid 19 

8
ISSN 2579-5899. Kiki Kustiawati, Aan Setiadarma, Anjang Priliantini “ Strategi Publik 

Relation dalam Manajemen Isu keamanan pangan pizza Hut di Indonesia”. Jurnal Komunikasi, 

Media dan Informasi, Vol, 8, 2019, 56 
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utama dalam proses manajemen isu yang dikembangkan oleh 

Chase, Jones dan Crane. Dengan secara khusus pihak manajemen 

bisa memikirkan strategi antisipasi isu agar isu tidak berkembang. 

Maka dari itu proses identifikasi memiliki tujuan untuk membantu 

menjaring dan memilih beberapa isu potensial untuk ditangani.  

2. Analisis isu (issue analysis) 

Pada langkah kedua ini hal pertama yang dilakukan adalah 

menentukan sumber isu. Dalam hal ini sangat diperlukan 

pengetahuan data dan informasi untuk mendukung peranan 

manajemen, jika data dan informasi yang ada saat ini tidak 

mendukung, maka perlu dikembangkan analisis situasi terhadap 

isu. 

3. Pilihan strategi perubahan isu (issue change strategi options) 

Pada langkah ini diperlukan strategi alternatif yang dapat 

menjadi kebijakan organisas dari isu yang muncul. 

4. Pemograman aksi isu (issue action programming) 

Pilihan cara dalam merespon isu telah dilakukan, 

manajemen harus menerapkan kebijakan untuk mendukung strategi 

yang dipilih. Tahapan ini menjadi standar untuk melihat dan 

mengevaluasi kineja manajemen isu. Pentingnya tahapan ini adalah 

untuk mencermati bagaimana tim manajemen isu mengaplikasikan 

kebijakan manajemen isu organisasi dengan perencana strategi 

bisnis organisasi. 

5. Evaluasi hasil (result evalution) 

Evaluasi juga diperlukan untuk tim manajemen sebelum 

proses manaeemen isu dinyatakan selesai. Hal ini evaluasi menjadi 

bagian penting dari proses manaemen isu karena melalui proses ini 

akan menghasilkan kesimpulan tentang keberhasilan program aksi 

isu yang dilakukan.  

d. Jenis isu 

1. Aspek dampaknya 
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a) Defensive issues adalah isu-isu yang membuat cenderung 

memunculkan ancaman terhadap organisasi, dan oleh karena 

itu organisasi harus mempertahanakan diri agar tidak 

mengalami kerugian reputasi.  

b) Offensive issues adalah isu-isu yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan reputasi perusasahaan. 

2. Aspek Keluasan  

a. Isu-isu universal, yaitu isu-isu yang memengaruhi banyak 

orang secara langsung, bersifat umum dan berpotensi 

memengaruhi secara personal. 

b. Isu-isu advokasi,yaitu isu-isu yang tidak memengaruhi 

sebanyak orang seperti isu universal. Isu ini muncul karena 

disebarkan kelompok tertentu yang mengaku representasi 

kepentingan publik. 

c. Isu-isu selektif, yaitu isu-isu yang hanya memengaruhi 

kelompok tertentu.  

d. Isu-isu praktis, yaitu isu-isu yang hanya melibatkan atau 

berkembang di antara para pakar.Isu bisa meliputi masalah, 

perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan atau nilai yang tengah 

berlangsung dalam kehidupan mayarakat.Walaupun isu dapat 

berkembang secara tidak terduga dan bisa menghasilkanhasil 

yang tak diharapkan, isu dapat diantisipasi.
9
 

Saat sebuah masalah masih berupa isu, seharusnya seorang 

Humas yang baik seharusnya sudah melakukan langkah-langkah 

pencegahan sebelum sebuah isu tersebut berubah menjadi krisis. 

Sebuah isu yang sudah berubah menjadi krisis akan berdampak negatif 

terhadap citra atau nama baik instansi atau perusahaan di mata publik 

atau masyarakatnya. 

                                                             
9
Asityo saputra “Manajemen Isu terkait pemberitaan kebakaran hutan dan lahan Humas 

PT.RAPP mempertahankan citra perusahaan di Provinsi Riau” Jurnal Jom Fisip Vol, 4, 2017, 5 
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Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi pada era sekarang 

ini, industri media massa memiliki peranan yang sangat penting 

mengenai tercukupinya informasi bagi masyarakat. Mungkin pada 

beerapa tahun yang lalu, masyarakat hanya menghandalkan media 

cetak, media televisi dan radio dalam mencari informasi. Namun pada 

dekade ini, informasi yang di perlukan sudah dapat di akses dengan 

menggunakan media internet, contohnya saja media online. 

Hal ini seharusnya dapat di manfaatkan oleh seorang Humas 

dalam menyikapi sebuah isu yang sedang beredar di masyarakat. 

Dengan menggunakan peran media, isu yang seharusnya berkembang 

pesat sehingga dapat berubah menjadi krisis ini bisa di tangani dengan 

baik sehingga tidak menyebar luas di tengah masyarakat sehingga 

dapat menjaga nama baik dari instansi atau perusahaan tempat humas 

tersebut bekerja. 

e. Komunikasi Antarbudaya 

Kita pasti akan lebih merasa nyaman jika berbicara atau 

melakukan komunikasi dengan orang memiliki kesamaan dengan kita, 

baik itu kesamaan bahasa, pemikiran, keyakinan, suku, dan  budaya. 

Hal itu bukanlah sesuatu hal yang aneh karena pada dasarnya semua 

orang pasti merasakan hal itu. Namun tak mungkin untuk selamanya 

kita terus berada pada zona nyaman itu, Siap tak siap, mau tak mau 

kita memag diharuskan keluar dari situasi dan kondisi itu. Indonesia 

merupakan sebuah Negara yang memiliki beranekaragam ras, suku, 

agama dan budaya sehingga kemungkinan untuk bertemu dengan 

orang yang memmiliki latar belakang yang berbeda sangatlah besar 

dan bisa dikatakan sesuatu hal yang pasti. 

Menurut B. Hart II mendefenisikan bahwa studi komunikasi 

antar budaya bisa dikatakan sebagai hl yang menekankan efek 

kebudayaan terhadap komunikasi.
10

 Guo-ming dan William J.Starosta 

                                                             
10

Alo Liliweri, Dasar-dasar Komunikasi antarbudaya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), 8 
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berpendapat bahwa Komunikasi Antarbudaya merupakan pertukaran 

sistem simbolik atau proses negosiasi.
11

Manusia selalu melakukan 

interaksi karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial 

yang tidak dapat hidup sendiri, di mana dalam interaksi sosial terjalin 

hubungan timbal-balik antara dua orang atau lebih dan masing-masing 

orang yang terlibat di dalamnya memainkan perannya secara aktif. 

Salah satu syarat terjadinya interaksi adalah melalui 

komunikasi yang merupakan hal penting dalam kehidupan karena akan 

menunjang interaksi sosial. Namun manusia dalam melakukan 

interaksi melalui komunikasi kadang kala merasakan komunikasi itu 

tidak berjalan efektif di karenakan kesalahan dalam penafsiran pesan 

oleh komunikan (penerima pesan) di sebabkan oleh setiap persepsi 

individu yang berbeda. 

Hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya keberanekaragaman 

manusia yang masing-masing masih memegang erat 

budayanya.Budaya sendiri merupakan segala sesuatu yang dihasilkan 

oleh akal budi (pikiran) manusia yang sudah mendarah daging dan 

berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan terjadi secara turun-

temurun, Setiap manusia hidup dalam suatu lingkungan sosial budaya 

tertentu dan budaya itu senantiasa memberlakukan nilai-nilai sosial 

budaya yang dianut oleh warga masyarakat di lingkungan 

tersebut.Kekuatan nilai-nilai maupun segala sumberdaya sosial budaya 

membentuk dan mempengaruhi tingkah laku individu dalam 

melakukan interaksi. 

Sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok dan 

berkomunikasi dengan sesamanya, manusia/masyarakat itu juga terdiri 

dari latar belakang budaya yang berbeda.Mereka saling berinteraksi 

baik secara langsung mupun melalui media masa karena pada saat ini 

perkembangan dunia saat ini menuju ke arah yangh hampir tidak 

                                                             
11

Ibid 11 
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memiliki batas-batas lagi sebagai akibat dari perkembangan teknologi 

modern, khususnya teknologi komunikasi. 

Bersamaan dengan pertukaran informasi tersebut terjadi pula 

proses pertukaran nilai-nilai sosial budaya sehingga hal ini 

menimbulkan anggapan bahwa komunikasi antarbudaya saat ini sangat 

penting di bandingkan masa-masa sebelumnya. Komunikasi 

antarbudaya yaitu proses komunikasi yang melibatkan orang-orang 

yang berasal dari latar belakang sosial budaya yang berbeda. 

Dalam keadaan ini komunikator dan komunikan sering 

dihadapkan pada kesalahan penafsiran pesan, karena masing-masing 

individu memiliki budaya berbeda, karenanya ikut menentukan tujuan 

hidup yang berbeda, juga menentukan cara berkomunikasi kita yang 

sangat dipengaruhi oleh bahasa, aturan dan norma yang ada pada 

masing-masing budaya.  

Dalam komunikasi antarbudaya menggunakan komunikasi 

verbal (bahasa) merupakan hal yang sangat jarang bias terealisasikan, 

Hal ini dakarenakan oeleh setiap budaya biasanya memiliki bahasa 

yang berbeda antara satu dan lainnya. Jadi komunikasi antarbudaya 

adalah kegiatan berkomunikasi antara satu individu dengan individu 

lainnya, antara individu dengan kelompok atau antara kelompok 

dengan kelompok yang memiliki latar budaya yang berbeda. Namun 

memiliki tujuan untuk mencapai dan memperoleh pemahaman kalau 

perbedaan itu bukanlah alasan untuk tidak bersama, dan berbeda bukan 

berarti halangan untuk tetap hidup saling berdampingan. 

Seiring dengan kemajuan teknologi, industri media masa 

menjadi semakin beragam dan persaingan di antara mereka menjadi 

semakin ketat dalam memperoleh berita yang sensasional.Sudah 

menjadi rahasia umum bahwa biasanya berita yang menjadi topik 

hangat adalah berita yang mengandung suatu masalah yang 

kontroversial ataupun hal-hal buruk yang sedang menimpa seorang 

tokoh, sebuah organisasi/perusahaan hingga sebuah negara.Terutama 
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bila isu yang muncul tersebut memiliki dampak tertentu (biasanya 

dampak yang buruk) pada masyarakat luas.Semakin hangat topik 

tersebut dibicarakan publik, semakin giat para wartawan menggali 

topik tersebut dan mengejar-ngejar para narasumber. 

Saat sebuah masalah masih berupa isu, seharusnya seorang 

humas harus bisa menangani isu tersebut dengan baik sehingga isu 

tersebut tidak berubah menjadi krisis karena dapat memperburuk citra 

perusahaan maupun instansi pemerintah di mata publik (masyarakat). 

Seorang Humas seharusnya mampu menciptakan hubungan baik 

dengan wartawan, karena hal ini akan sangat membantu apabila 

instansi yang menjadi tanggung jawabnya terkena isu yang dapat 

memperburuk citra perusahaannya.  

Jika seorang Humas mampu membangun, menjaga, dan 

menciptakan hubungan yang baik dengan media atau wartawan 

tentunya hal ini akan sangat membantu  Humas tersebut dalam 

menangani isu yang berkembang sehingga tidak berubah menjadi krisi. 

Singkatnya isu adalah krisis yang belum berkembang dan krisis adalah 

isu yang sudah berkembang. 

2. Humas 

Menurut Marston humas adalah seni untuk membuat perusahaan 

lebih disukai dan dihormati, baik oleh karyawan, konsumen maupun para 

penyaluran. Kata kunci “dusukai” bermakna membuat perusahaan lebih 

disukai banyak orang, dan perusahaan akan terhindar dari opini negatif.
12

 

The Mexican Statement menyatakan bahwa humas sebagai sebuah 

seni, sekaligus ilmu sosial yang menganalisis berbagai tren, 

memperkirakan setiap kemungkinan dari konsekuensi, memberikan saran-

saran kepada pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan tindakan 
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Popy Ruliana, Komunikasi Organisasi: Teori Dan Studi Kasus, (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2014), 178 
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dari program-program yang direncanakan, melayani kebutuhan organisasi 

dan kepentingan public.
13

 

Cutlip, Center dan Broom menyatakan bahwa humas adalah fungsi 

manajemen yang mengevaluasi sikap public, mengidentifikasi kebijakan 

dan procedural individu dan organisasi yang punya kepentingan public 

serta merencanakan dan melaksanakan program aksi dalam rangka 

mendapatkan pemahaman dan penerimaan public.
14

 

Setiap lembaga dan organisasi mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Seberapa 

jauh berhasil atau tidak tergantung dari usaha dan kemampuan pengelola 

lembaga dan organisasi itu sendiri, salah satunya kehumasan.
15

 

Istilah “Hubungan Masyarakat” yang disingkat Humas sebagai 

terjemahan dari istilah public relations, di Indonesia benar-benar telah 

memasyarakat dalam arti kata telah dipergunakan secara luas oleh 

departemen, jawaban, perusahaan, badan, lembaga dan lain-lain organisasi 

kekaryaan.
16

  

Hubungan Masyarakat merupakan bagian dalam sebuah 

manajemen komunikasi dimana kegiatan ini harus dilakukan secara 

berkesinambungan oleh organisasi, lembaga, perusahaan, intansi dalam 

upaya memelihara, membentuk, memperbaiki citra dan membentuk opini 

yang positif dari masyarakat (khalayak ramai/ publik). 

Dalam hakikatnya kegiatan humas selalu berkaitan antara instansi 

dan masyarakat, sehingga seorang humas diwajibkan mempunyai 4  ciri-

ciri mutlak untuk menjadi seorang praktisi humas, yaitu: 

1. Humas merupakan kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang 

berlangsung dua arah/timbal balik. 

                                                             
13

Popy Ruliana, Komunikasi Organisasi: Teori Dan Studi Kasus, (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2014), 178 
14

Widjaja, Komunikasi: Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat (Ed 1, Cet 5) , Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2008), 32 
15
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2. Humas adalah penujang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh 

manajemen dalam suatu organisasi 

3. Publik yang menjadi sasaran humas adalah publik internal dan 

eksternal 

4. Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dan publiknya 

serta mencegah terjadinya rintangat psikolog, baik yang timbul dari 

organisasi maupun publiknya.
17

 

a. Peran Humas 

Peran publik relations/hubungan masyarakat/humas dalam 

sebuah organisasi, intitusi, lembaga dan sebagainya tidak bisa 

dipisahkan dari tujuan dan fungsi manajemen perusahaan. Adapun 

fungsi dasar manajemen merupakan kegiatan atau tujuan pokok dari 

perusahaan/instansi yang biasanya selalu berkaitan dengan 

pemanfaatan berbagi potensi sumber daya yang dimiliki oleh lembaga 

tersebut. 

Berbicara tentang peran hubungan masyarakat, sangat erat 

hubungannya dengan fungsi humas. Menurut F. Rachmadi “Fungsi 

utama hubungan masyarakat adalah menumbuhkan dan 

mengembangkan hubungan baik antara lembaga/organisasi dengan 

publiknya, intern maupun ekstern, dalam rangka menanamkan 

pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi public dalam upaya 

menciptakan iklim pendapat (opini public) yang menguntungkan 

lembaga atau organisasi”. 
18

 

Peran humas dalm suatu organisasi berkaitan dengan tujuan 

utama dan fungsi-fungsi manajemen perusahaan. Fungsi dasar 

manajemen tersebut merupakan suatu proses kegiatan atau pencapaian 

suatu tujuan pokok dari organisasi atua lembaga dan biasanya 

berkaitan dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang 

                                                             
17 Rosady Ruslan, etika kehumasan konsepsi dan aplikasi (Jakarta PT. Rajagrafindo 

persada  2002), 109 
18

 Rachmadi, Public Relations Antara Teori Dan Praktek. (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka 
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dimiliki oleh organisasi atau lembaga tersebut.
19

  Selanjutnya Rosady 

Ruslan menjelaskan secara rinci empat peran utama hubungan 

masyarakat adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai communicator atau penghubung antara organisasi atau 

lembaga yang diwakili dengan publiknya. 

2. Membina relationship, yaitu berupaya membina hubungan yang 

positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya. 

3. Peranan back upmanagement, yakni sebagai pendukung dalam 

fungsi manajemen organisasi atau perusahaan.  

4. Membentuk corporate image, artinya peranan Humas berupaya 

menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya.
20

 

b. Fungsi Humas 

Humas dalam menjalankan fungsi dan operasionalnya, baik 

sebagai komunikator maupun organisator dalam konsepnya adalah: 

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dan mencapai tujuan 

bersama  

2. Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan public 

sebagai khalayak dan sasaran. 

3. Melayani keinginan publicnya dan memberikan sumbang saran 

kepada pemimpin manajemen untuk tujuan dan manfaat bersama. 

4. Mengidentifikasi yang termasuk opini masyarakat terhadap 

organisasi yang diwakili atau sebaliknya. 

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

informasi, publikasi, serta pesan dari badan atau organisasi kepada 

public atau terjadi sebaliknya demi terciptanya citra yang positif.
21

 

Sedangakan Fungsi humas menurut Edward.I. Bernays yaitu: 

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat 

2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan 

masyarakat secara langsung. 
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3. Berupaya untuk mengintegrasi sikap dan perbuatan suatu 

badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau 

sebaliknya.
22

 

c. Tujuan Humas 

Tujuan pokoko Humas adalah: 

1. Untuk mengubah citra dimata khalayak sehubungan dengan adanya 

kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan atau 

lembaga. 

2. Untuk meningkatkan bobot atau kualitas perusahaan atau lembaga 

yang akan direkrut. 

3. Untuk menyebar luaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai 

oleh perusahaan atau lembaga kepada masyarakat dalam rangka 

mendapatkan pengakuan 

4. Untuk memperkenalkan perusahaan atau lembaga kepada 

masyarakat luas serta membuka pasar baru. 

5. Untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat karena terjadi 

suatu peristiwa nyang melibatkan salah paham. 

6. Untuk menyebarkan informasi mengenai masalah yang berhak 

diketahui oleh masyarakat.
23

 

d. Bentuk Kegiatan Humas 

Membicarakan mengenai bentuk kegiatan humas pada 

prakteknya, humas itu sifatnya berdiri sendiri dan merupakan salah 

satu bagian dari bentuk organisasi fungsional atau organisasi yang 

direncanakan dan disusun berdasarkan sifat dan jenis fungsi yang harus 

dilaksanakan. 

Dengan demikian, adapun ciri atua karakteristik dari organisasi 

fungsional antaraa lain: 

1. Pembidangan tugas secara jelas dan tegas dapat dibedakan. 
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2. Dalam operasionalnya, terhadap program kerja yang dijalankan 

banyak memerlukan koordinasi. 

3. Pembidangan dan pembagian divisi atau unit organisasinya selalu 

bertolak ukur berdasarkan spesialisasinya tugasnya. 

4. Para direktur dari masing-masing divisi atau unit mempunyai 

wewenang komando berdasarkan unit yang dipimpinnya dan selalu 

atas namanya sendiri, tidak perlu atas nama direktur utama. 

Analisis peneliti mengenai bentuk kegiatan humas diatas adalah 

setiap bidang memiliki tugas berbeda-beda terhadap program kerja 

yang dijalankan. Setiap tugas yang disusun berdasarkan sifat dan jenis 

tugas yang akan dilaksanakan dan setiap bidang mudah diawasi karena 

setiap unit memiliki kepala divisi masing-masing.
24

 

3. Biopori 

Biopori adalah sebutan untuk lubang yang dibuat sengaja secara 

vertikal ke dalam tanah yang bertujuan untuk mengatasi genangan air 

dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Selain mampu 

meningkatkan daya penyerapan tanah terhadap air, Biopori juga dapat 

menjadi tempat air tersimpan dan ini dapat menjaga kelembaban tanah 

bahkan di musim kemarau. 

Pada dasarnya biopori hanya berdiameter sekitar 10 hingga 15 cm 

dengan kedalaman sekitar 100 hingga 120 cm, Sedangkan sumur resapan 

biasanya berdiametr kisaran 80 hingga 100 cm dengan kedalaman 1,5 

meter namun tidak melebihi kedalaman permukaan air tanah. Dinding 

sumur diperkuat dengan buis beton atau pasangan bata atau batu kosong 

tanpa diplester.Bagian dasar diisi dengan batu koral setebal 15 cm, 

sedangkan bagian atasnya ditutup dengan pelat beton. 

Berdasarkan hasil pra riset yang telah penulis lakukan, maka 

penulis memperoleh infirmasi bahsa sekarang terdapat  51 sumur resapan 

yang sudah di bangun di perkarangan Candi Muara Takus, Memiliki 

kedalaman 3 meter dengan diameter 1 meter yang di perkirakan mampu 
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menampung debit air 3 kubik air satu lubang. Selain itu BPCB juga 

membangun 1500 lubang biopori di sekeliling candi perkarangan Candi 

Muara Takus. 

Sebagai salah satu Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi 

kebebasan dalam menyampaikan pendapat, Maka tidak heran rasanya jika 

Pro dan Kontra menjadi bagian yang tidak bisa di pisahkan ditengah 

kehidupan bermasyarakat di Negara ini. karena setiap individu memiliki 

pendapat dan sudut pandang tersendiri dalam menyikapi suatu persoalan 

yang tengah dihadapi. 

 Pro Kontra sendiri merupakan sebuah pandangan atau pendapat 

yang menunjukkan sikap setuju atau tidak setuju, positif atau negatif, 

mendukung atau menolak dan sebagainya. Pada dasarnya Pro dan Kontra 

dalam negara yang demokratis merupakan hal yang wajar, namun apabila 

tidak ditangani dengan serius maka pro dan kontra ini malah akan menjadi 

masalah yang serius apabila keduanya sama-sama egois dan tidak berusaha 

mencari jalan keluar tetapi malah menurutkan ego dan kepentingan 

masing-masing. 

Dalam penelitian kali ini Pro dan Kontra terjadi anatara sebagian 

besar masyarakat Desa Muara Takus, tokoh adat Kabupaten Kampar 

mengenai pembangunan biopori dan sumur resapan air di perkarangan 

Candi Muara Takus pada bulan September 2009 yang lalu dengan Dinas 

Balai Adat Cagar Budaya (BPCB) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu adalah upaya, usaha dan cara yang dilakukan peneliti 

untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk 

penelitiannya di samping itu kajian terdahulu juga berfungsi untuk membantu 

penelitian dalam memposisikan penelitiannya. 

1. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah skripsi Romi Atmaja NST, 

Mahasiswa Universitas Sumatra Utara, Program Studi Ilmu Komunikasi, 



23 

 

 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang berjudul “Strategi Manajemen 

Isu Humas RSU Dr Pirngadi Medan dalam Menangani Pemberitaan 

Negatif Terkait Dugaan Malpraktik Terhadap Ganda Hermanto” pada 

tahun 2017.  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatitf. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles 

Hubermen yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi, penyajiandata dan 

penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

mendalam sebagai data primer dan sumber literature sebagai data 

sekunder. Dalam manajemen isu ini, mereka melakukan tindakan yanga 

bersifat reaktif sebab RS Pirngadi meyakini apa yang dilakukan pada 

Ganda Hermanto sudah benar. dari penelitian yang dilakukan juga, 

terdapat pemahaman yang berbeda dari Humas dalam menyikapi sebuah 

isu. Isu hanya akan direspon dan ditanggapi apabila telah ada 

“konfirmasi”. Hal ini tidak mencerminkan sika seorang humas yang 

proaktif dan preventif dalam mengelola sebuah isu, melainkan sika yang 

reaktif. Penelitian ini memperdalam proses manajemen isu yang dilakukan 

oleh tim humas dimana secara teori ada lima tahapan didalamnya. Tahapan 

itu adalah issue identify, issue analysis, strategy options, action plan, and 

evaluation. 

2. Skripsi Nurul Diva Kautsar, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, 

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial 

Budaya, dengan judul “Manajemen Isu Oleh PT. Madubaru Yogyakarta 

(PG.PS Madukismo) Dalam Dugaan Peristiwa Pencemaran Lingkungan Di 

Sungai Bedog” pada tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan 

paradigma konstruktivistik dengan pendekatan Kualitatif melalui teknik 

pengambilan data secara observasional dan wawancara berdasarkan data 

utama dan pembanding yang berasal dari Stakeholders penelitian sebagai 

upaya menganalisis tindakan komunikasi perusahaan yang dilakukan. 

Hasil penelitian disini menunjukan bahwa, aktivitas Manajemen Isu di PT. 

Madubaru dilakukan berdasarkan inisiatif dari unit PLL (pengelolaan 

limbah dan lingkungan) sudah sesuai tahapap,  Namun tidak terstrukturnya 
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langkah tersebut menjadi kendala yang dihadapi PT. Madubaru karena 

langkahnya lebih mengandalkan inisiatif dari divisi PLL sehingga 

dikhawatirkan bisa menghambat kegiatan Manajemen Isu ketika terjadi 

perubahan struktur organisasi di divisi PLL. 

3. Jurnal yang berjudul “Manajemen Isu terkait pemberitaan kebakaran hutan 

dan lahan Humas PT.RAPP dalam mempertahankan citra perusahaan di 

Provinsi Riau”oleh Astriyo Saputra pada tahun 2017. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

menugaskan lima subjek penelitian sebagai informan melalui teknik 

purposive. Pengelolaan Strategi Masalah Hubungan Masyarakat PT.RAPP 

Dalam Mempertahankan Citra Perusahaan Terkait Berita Kebakaran Hutan 

dan Lahan di Provinsi Riau. Data informasi diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakanmodel data interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa masalah manajemen dilakukan dengan mengambil 

strategi perencanaan dengan lingkungan memantau, mengumpulkan data 

seputar masalah dan mengembangkan strategi komunikasi. Implementasi 

dilakukan dengan mengembangkan kebijakan proaktif, menganalisis 

organisasi hubungan dengan para pemangku kepentingan, menyiapkan 

rencana darurat dan mengatur pesan,tujuan dan media. Pengawasan 

dilakukan dengan memonitor isu-isu yang mengancam danmemantau 

dinamika masalah, pemantauan media, sosialisasi dan evaluasi. 

4. Jurnal yang berjudul “Strategi Manajemen Isu perusahaan di KJUB 

Puspetasari Klaten” oleh Agus Triyono dan Asri Wardani pada tahun 

2016. Penelitian yang digunakan Deskriptif Kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan 

studi pustaka. Informan dipilih 2 orang dengan menggunakan teknik 

Purposive Sampling yaitu pemilihan informan berdasarkan pada 

karateristik tertentu yang mempunyai kompetensi dalam dalam manajemen 

isu. Teknik validitas menggunakan triangulasi data/ sumber.Teknik 

analisis data menggunakan teknik model Miles and Huberman. Penelitian 
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ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen isu di KJUB 

Puspetasari Klaten dalam upaya mengembalikan citra perusahaan. Hasil 

daripenelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam menangani isu ini 

humas KJUB Puspetasari Klaten melakukan klarifikasi dengan 

mengundang peternak, masyarakat, dokter hewan, dinas kesehatan dan 

peternakan serta wartawan media cetak maupun media elektronik untuk 

melakukan konferensi pers dengan menunjukkan hasil dari BPOM bahwa 

susu aman untuk dikonsumsi. 

5. Jurnal yang berjudul “Strategi Publik Relation dalam Manajemen Isu 

keamanan pangan pizza Hut di Indonesia”oleh Kiki Kustiawati, Aan 

Setiadarma, Anjang Priliantini pada tahun 2019. Penelitian deskriptif 

kualitatif ini berusaha menggambarkan upaya yang dilakukan oleh Pizza  

Hut  Indonesia terkaitManajemen Isu keamanan pangan pizza Hut di 

Indonesia,  Upaya tersebut  terbagi  dalam  beberapa  tahap,  yaitu  tahap  

analisis, eksplorasi informasi, pembuatan keputusan, implementasi, dan 

penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima tahap tersebut 

sesuai dengan tahapan manajemen isu menurut Chase dan Jones.  Oleh 

karena itu dapat  disimpulkan bahwa Pizza  Hut  Indonesia  telah  

menerapkan  strategi  yang  baik  dalam  mengelola  isu  tersebut  melalui  

mediasi  dengan pelanggan yang merasa dirugikan. Hal ini dibuktikan 

dengan meningkatnya jumlah pembeli di restoran tersebut. 

6. Terakhri Jurnal yang berjudul “Manajemen Krisis Public Relation PT. 

Indah Kiat Pulpand Paper TBK (IKPP) Perawang terhadap 

berkembangnya isu pencemaran lingkungan” olehLuthfi Noppy Safitri, 

Intan Kemala dan Asliati pada tahun 2019. Dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif (interview, observasi dan dokumentasi). Hasil 

penelitian menunjukkan identifikasi krisis yang dilakukan dengan 

berkoordinasi dengan unit yang berkompeten dibidang lingkungan dengan 

melakukan beberapa program yang salah satunya adalah penanaman pohon 

Barembang disepanjang pinggiran Sungai Siak. 
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Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukana dari enam 

peneleitian sebelumnya terletak pada pokok penelitian dan fokus penelitian. 

Kajian terdahulu ini akan penulis jadikan sebagai patokan awal dalam 

penelitian yang akan dilakukan. Penelitian penulis adalah mengenai 

Manajemen Isu Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar tentang Pro kontra 

Pembangunan biopori di perkarangan Candi Muara Takus. 

Adapaun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah penelitian kali ini lebih memfokuskan pada Manajemen 

Isu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar tentang pro kontra 

Pembangunan biopori dandi Candi Muara Takus. 

 

C. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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Kerangka pikir berarti pemetaan yang sengaja  dibuat oleh peneliti 

dalam menggambarkan alur atau jalan dari penelitian yang akan dibuat dengan 

memaparkan teori yang relevan. Public Relations atau dalam bahasa Indonesia 

lebih dikenal dengan sebutan Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan 

suatu kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi dimana komunikasi ini 

dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka 

mengorganisasikan dan mengkomunikasikan segala sesuatu untuk 

membangun, menjaga, dan mempererat hubungan baik antara organisasi 

dengan publiknya baik internal maupun ekternal. 

Humas pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan suatu opini yang 

positif supaya dapat memberikan keuntungan bagi organisasi atau lembaga 

tempatnya bekerja. Mengingat tugas Humas sangat berpengaruh pada 

tercapainya tujuan dari organisasi, maka dalam penelitian ini peneliti akan 

memaparkan bagaimana pelaksanaan Humas yang terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi dari kegiatan yang dilakukan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam pembangunan biopori 

di Candi Muara Takus. 

Kerangka ini merupakan rancuan sebagai tolak ukur dalam penelitian 

kali ini yang bertujuan agar penelitian ini terarah terarah sehingga penulis bisa 

melanjutkan kejenjang skripsi. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan 

teori dari manajemen isu menurut Chase, Jones & Crane. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi dari mengidentifikasi 

isu, analisis isu, merumuskan strategi, melakukan strategi, dan yang terakhir 

evaluasi hasil.Jika sudah mengetahui hasil dari penelitian ini maka dapat 

disimpulkan bagaimana Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kampar tentang pro kontra pembangunan biopori serta sumur resapan air di 

Candi Muara Takus. 

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat disimpulkan bahwa Isu bisa 

datang karena komunikasi yang kurang baik antara kedinasan dan publiknya. 

Pro dan kontra yang terjadi dalam pembangunan sumur resapan dan biopori 

ini merupakan dampak yang ditimbulkan akibat kurangnya sosialisali dan 
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komunikasi yang baik antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kampar dengan masyarakat Desa Muara Takus dan juga Pemerhati 

Kebudayaan Kabupaten Kampar. Berdasarkan Kerangka Pikir diatas maka 

dapat penulis simpulkan bahwa manajemen isu bisa diminimalisir sebelum 

berubah menjadi krisis atau konflik apabila ditangani dengan baik, cepat dan 

tepat. Salah satu dampak yang akan timbul karena perubahan isu menjadi 

krisis adalah reputasi atau citra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupatek 

Kampar menjadi kurang baik dimata masyarakat. Berdasarkan kerangka pikir 

di atas dapat disimpulkan bahwa Isu bisa datang karena Komunikasi yang 

kurang baik antara kedinasan dan publiknya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Pendekatan dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun metode yang digunakan adalah menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan 

yang diteliti dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka. Nantinya 

peneliti hanya memaparkan situasi dan peristiwa, dimana peneliti tidak 

mencari dan menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau 

membuat prediksi. 

2. Lokasi Penelitian 

Agar penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik sebagaimaan 

yang diharapkan, maka penulis melakukan penelitian dilakukan di Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang terletak di JL. Di 

panjaitan, Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar dan 

Situs Budaya Candi Muara Takus yang terletak di Desa Muara Takus, 

Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena 

semaksimal mungkin melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset 

kualitatif tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan 

populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data tidak terkumpul sudah 

mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka  tidak perlu 

mencari sampling lainnya. Disini yang ditekankan adalah persoalan 

kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.
25

 

 

C. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata oleh 

pelaku informan, serta dokumen yang mendukung.
26
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Informan sendiri berarti orang-orang yang memberi informasi kepada 

peneliti dalam melakukan penelitian ini. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Bapak Oyon selaku Kepala Bidang Kebudayaan di Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar 

2. Ibuk Wasnidar selaku Kordinator Lapangan Balai Pelestarian Cagar 

Budaya Batu Sangkar 

3. Datuk Abdul Latif selaku Pemerhati Budaya Kabupaten Kampar  

4. Ibuk Susi Susanti selaku masyarakat Desa Muara Takus 

5. Bapak Bambang Muharram Syah selaku pedangang di Candi Muara Takus 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data 

untuk mendapatkan keterangan lisan, melalui tanya jawab dan berhadapan 

langsung kepada orang atau informan yang dapat memberikan keterangan 

dan data.
27

Wawancara (interview) adalah teknik pencarian data/ informasi 

mendalam yang diajukan kepada responden/informan dalam bentuk 

pertanyaan susulan setelah teknik angket dalam bentuk pertanyaan lisan.
28

 

b. Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah setiap kegiatan untuk 

melakukan pengukuran, dalam arti sempit, pengamatan yang dilakukan 

dengan menggunakan panca indera dengan tidak mengajukan pertanyaan-

pertanyaan. 

Keuntungan memilih observasi adalah data yang diperoleh adalah 

datasegardalam arti data yang dikumpulkan diperoleh dari subjek pada saat 

tingkah laku terjadi dan keabsahan alat ukur dapat diketahui secara 

langsung.
29
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Observasi yang peneliti lakukan adalah mengamati bagaimana 

Manajemen Isu yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar tentang pro kontra pembangunan biopori di Candi 

Muara Takus. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil 

data-data dari catatan, foto/video, administrasi, file, berkas yang sesuai 

dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu Manajemen Isu Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar tentangpro kontra 

pembangunan biopori di Candi Muaara Takus. 

Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya yang relatif 

murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Kelemahannya yaitu data yang di 

ambil dari dokumen cenderung sudah lama dan apabila salah cetak maka 

peneliti akan salah dalam mengambil datanya.
30

 

 

E. Validitas Data 

Penelitian ini menggunakan validasi triangulasi sumber data, dimana 

triangulasi ini mengarahkan penelitian agar di dalam mengumpulkan data, 

peneliti wajib menggunakan beragam data yang ada.Triangulasi 

memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang 

sejenis. 

Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan 

metode wawancara, obervasi, dan survei.Untuk memperoleh kebenaran 

informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, 

peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara 

terstruktur.Atau, peneliti menggunakan wawancara dan obervasi atau 

pengamatan untuk mengecek kebenarannya.Selain itu, peneliti juga bisa 

menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi 

tersebut.Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil 

yang mendekati kebenaran.Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data 
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atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan 

kebenarannya.Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks 

atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu 

dilakukan.Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap hal tersebut.
31

Pada dasarnya triangulasi 

merupakan teknik yangdidasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi 

perspektif.
32

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis 

untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data 

menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara 

sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
33

Analisis data kualitatif bersifat induktif, 

yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & Huberman 

analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.
34

 

Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 

berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian 

kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak 
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waktu penelitiannya memutuskan (seringkal tanpa disadari sepenuhnya) 

kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan 

pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama 

pengumpulan data berlangsung, terjadilan tahapan reduksi selanjutnya 

(membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, 

membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut 

terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. 

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya 

sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang 

ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam 

satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga 

mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi 

tindakan ini tidak selalu bijaksana. 

2.  Penyajian Data Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa 

penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama 

bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, 

grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. 

Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang 

terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah 

terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan 

oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. 

3. Menarik Kesimpulan Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman 

hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 
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Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam 

pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada 

catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan 

menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di 

antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif 

atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan 

dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul 

dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir 

tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi 

perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara 

skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif 

Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: 

Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman 

Pengumpulan  

Data 
Penyajian Data 

Reduksi Data 
Verifikasi/Penarikan 

Kesimpulan 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM  

 

A. Sejarah Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 

2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kampar, maka dibentuklah Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kampar yang menjadi cikal bakal berdirinya Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
35

 

Kabupaten Kampar sendiri merupakan negeri  yang memiliki julukan 

Serambih Mekkah nya Provinsi Riau. Meskipun merupakan daerah yang 

agamis, tetapi Kabupaten Kampar sudah membudaya dengan karakter yang 

terbuka dan toleran. 

Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kampar 

Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kampar adalah sebuah 

lembaga atau instansi yang bergerak dalam bidang pariwisata dan kebudayaan 

yang mempunyai ruang lingkup di Kabupaten Kampar. Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar mempunyai tugas dalam membantu 

pemerintah Kabupaten Kampar dalam bidang iwisata dan budaya. 

Meskipun tidak memiliki bagian Humas kusus, namun Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Kampar tetap menjalankan fungsi dan peran 

Humas Sebagaimana mestinya. 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar adalah Dinas 

baru yang merupakan pemekaran dari Dinas pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kampar. Karena pariwisata di Kabupaten Kampar 

adalah salah satu faktor yang sangat menjanjikan tentang peningkatan 

kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kampar, maka pemerintah 

Kabupaten Kampar membentuk sebuah dinas baru yang lebih berfokus dalam 
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pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pariwisata dan kebudayaan di 

Kabupaten Kampar. 

Mengingat potensi wisata yang besar maka pembangunan objek wisata 

selalu meningkat disetiap tahunnya, hal ini tentunya juga akan berdampak 

positif bagi perekonomian masyarakat tempatan pada khususnya. Kabupaten 

Kampar menyimpan potensi wisata yang sampai saat ini masih tersembunyi 

dan belum seratus persen dikelola dengan baik, maka karena hal itu 

Pemerintahan Kabupaten Kampar pada tahun 2017 yang lalu membentuk 

sebuah Dinas  baru yang lebih terfokus dalam pengembangan dan budaya di 

Kabupaten Kampar.  

Sebelumnya Dinas yang bertanggung jawab tentang kepariwisataan di 

Kabupaten Kampar adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Namun 

pada tahun 2017 yang lalu kepariwisataan dan Kebudayaan dipisahkan dari 

kedinasan Pumuda dan Olahraga di ubah dan menjadi dinas baru yaitu Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Keputusan ini tertuang 

dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 54 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kampar. 
36

 

Setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 

2016, maka Peraturan yang sebelumnya sudah di buat yaitu peraturan Bupati 

Nomor 06 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, maka secara resmi Dinas Pariwisata 

pemuda dan olahraga Kabupaten Kampar di bubarkan dan kemudian 

digantikan dengan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kampar 

sampai sekarang. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 06 tahun 2008 

tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Kampar, maka Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kampar 

memiliki tanggung jawab dan  kewenangan yang diberikan pemerintah 
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Kabupaten kampar dalam bidang Pariwisata dan budaya yang mencakup 

semua wilayah di Kabupaten Kampar.  

Adapun fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

antara lain: 

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan operasional, pembangunan 

dibidang kepariwisataan dan kebudayaan. 

2. Melaksanakan penyusunan program kegiatan operasional dan 

pembangunan bidang kepariwisataan dan kebudayaan.  

3. Penetapan inventaris dan pengaturan obyek wisata. 

4. Pemberian izin dan pengawasan usaha perhotelan, rumah makan, bar dan 

restoran. 

5. Pemberian izin pengawasan usaha festival kesenian dan budaya. 

6. Pemberian izin dan pengawasan usaha obyek wisata dan tempat hiburan 

lainnya. 

7. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan 

kebudayaan. 

8. Penyelenggaraan kerjasama internasional dibidang kepariwisataan dan 

kebudayaan. 

9. Penyelenggaraan standar dan Norma sarana pariwisata dan kebudayaan. 

10. Penyelenggaraan promosi bidang kepariwisata dan kebudayaan daerah.  

11. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa dibidang kepariwisata dan 

kebudayaan daerah 

12. Penylenggaraan sistem bidag kepariwisata dan kebudayaan daerah.  

13. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan organisasi 

Dinas.  

14. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugasnya. 

15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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B. Struktur, Fungsi dan Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

KEPALA DINAS 

Ir. ZULIA DARMA 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

SEKRETARIS 

HERI SUSANTO, SE 

KASUBBAG UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 
KASUBBAG KEUANGAN KASUBBAG PERENCANAAN 

DHESY ELYANTI, SE M.SI BAHRUN, S.sos NAZARUDDIN, S.Sos 

KEPALA BIDANG 

KEBUDAYAAN 

KEPALA BIDANG 

EKONOMI KREATIF 

OYON, S.Sos Drs. ZAINAL ABIDIN, Mpd 

KEPALA KEPALA SEKSI 

BINA ORGANISASI 

BUDAYA 

KEPALA SEKSI SEJARAH 

DAN KONSERVASI 

BUDAYA 

YUHAMAR, S.Sos 

SARANAN, S,Sos 

KEPALA SEKSI EKONOMI 

KREATIF BERBASIS 

MEDIA,DESAIN DAN 

KEPALA SEKSI EKONOMI 

KREATIF BERBASIS 

INDUSTRI 

JON AFRIZAL 

HASRIYA, SE 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

KEPALA SEKSI EKONOMI 

KREATIF, INDUSTRI 

PARIWISATA DAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

KEPALA SEKSI 

PENGEMBANGAN 

PARIWISATA,DAN 

HUBUNGAN ANTAR 

KEPAL SEKSI OBJEK 

DAYA TARIK WISATA 

KEPALA BIDANG 

PENGEMBANGAN 

DESTINASI WISATA 

KEPALA BIDANG 

PEMASARAN 

PARIRIWISATA 

KEPALA SEKSI PROMOSI 

PARIWISATA 

NUR AZMAN, S.Sos, M..SI 

DAVID HENDRA 

NASUTION, S.Pi 

DODDY SUSANTO, SH 

NISMIRANDA, ST 

SURYADI, S.SOS 

CANDRA BUDHI, SE 
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1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

memiliki tugas Memimpin, Mengkoordinasikan, Membina, 

Mengendalikan, dan Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

pariwisata dan kebudayaan, meliputi destinasi pariwisata, industri 

pariwisata, pemasaran dan kebudayaan yang menjadi kewenangan 

Kabupaten, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas 

pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dengan funsi sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan 

kebudayaan 

b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan 

yang menjadi kewenangan Provinsi 

c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan  dan, 

d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan 

kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta 

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. 

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan 

b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan 

c. pelaksanaan urusan umum 

d. pelaksanaan urusan kepegawaian 

e. pelaksanaan urusan keuangan 

f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi 

g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas 

Pariwisata, dan 

KEPALA BIDANG 

KEBUDAYAAN 
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h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan 

Dinas Pariwisata. 

3. Kasubbag bagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan 

bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 

fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan 

kepegawaian; 

c. pengelolaan persuratan dan kearsipan; 

d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan; 

e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan 

pegawai; 

f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata 

usahakepegawaian 

4. Kasubbag bagian Keuangan 

Subbagian Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan 

pelaksanaan urusan keuangan.Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian 

Keuangan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan 

b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan 

c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan 

d. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan. 

e. Kepala Sub Bagian Perencanaan 

Subbagian Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan 

pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.Dalam melaksanakan 

tugasnya, Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan 

Evaluasi; 
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b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan 

perencanaan dan evaluasi 

c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas 

Pariwisata 

d. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan 

e. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat 

dan pelaksanaan kerja Dinas Pariwisata, dan 

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja 

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi. 

f. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata:   

1. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

melaksanakan tugas mengembangkan fasilitas obyek daya tarik wisata, 

atraksi wisata dan ekonomi kreatif.Dalam melaksanakan tugasnya, 

Bidang PengembanganDestinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

mempunyai fungsi: 

a) penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Destinasi 

Pariwisata 

b) perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata 

c) pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata 

d) pengembangan atraksi wisata 

e) pengembangan ekonomi kreatif, dan 

f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang 

Pengembangan Destinasi Pariwisata. 

1. Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata:  

Mempunyai tugas menyiapkan bahanpengembangan Objek Daya 

Tarik Wisata Pariwisata.Dalam melaksanakan tugasnya, S Objek Daya 

Tarik Wisata Pariwisata mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana kerja Objek Daya Tarik Wisata Pariwisata 

b. Perumusan kebijakan teknis pengembangan fasilitas obyek daya tarik 

wisata 
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c. Pembinaan pengelolaan fasilitas obyek daya tarik wisata 

d. Pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata 

e. Pengelolaan data potensi obyek dan daya tarik wisata, dan 

f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Fasilitas 

Pariwisata. 

2. Kepala Seksi Ekonomi Kreatif, Industri Pariwisata dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Bidang Ekonomi Kreatif, Industri Pariwisata dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia melaksanakan tugas membina dan 

mengembangkan sumber daya manusia dan usaha pariwisata.Dalam 

melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

dan Usaha Pariwisata mempunyai fungsi: 

1. penyusunan rencana kerja 

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata 

3. perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia dan 

usaha pariwisata 

4. pengembangan sumber daya manusia dan usaha pariwisata 

5. pembinaan sumber daya manusia pariwisata dan usaha pariwisata 

6. pembinaan kelembagaan dan partisipasi kepariwisataan lokal, nasional 

maupun internasional dan evaluasi serta penyusunan laporan 

pelaksanaan kerja.  

7. Pemberian izin usaha pariwisata serta pelaksanaan kerja sama 

pengembangan destinasi pariwisata. 

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

9. Kepala Bidang Bidang Pemasaran Pariwisata 

Bidang Pemasaran Pariwisata melaksanakan tugas 

pemasaranpariwisata.Dalam melaksanakan tugasnya, Pemasaran 

Pariwisata mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemasaran Pariwisata; 

b. perumusan kebijakan teknis pemasaran pariwisata; 

c. penyusunan analisa pasar kepariwisataan; 
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d. pengelolaan dokumentasi dan informasi pariwisata; 

e. pengembangan promosi pariwisata; dan 

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja BidangPemasaran 

Pariwisata. 

10. Kepala Seksi Promosi Pariwisata 

Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas mengembangkan 

promosi pariwisata.Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Promosi 

Pariwisata mempunyai fungi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Promosi Pariwisata; 

b. perumusan kebijakan teknis promosi pariwisata; 

c. pelaksanaan dan pengembangan promosi pariwisata; dan 

d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja SeksiPromosi 

Pariwisata. 

11. Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata dan Hubungan antar 

Lembaga 

Mempunyai Tugas Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan 

teknis, fasilitasi dan menyelenggarakan pemasaran kepariwisataan 

daerah.Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Promosi Pariwisata 

mempunyai fungi: 

 

1. Penyelenggaraan kebijakan teknis pemasaran kepariwisataan daerah. 

2. Penyelenggaraan penyiapan bahan kebijakan, penetapan dan pedoman 

pelaksanaan pemasaran kepariwisataan skala Provinsi. 

3. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi pemasaran 

kepariwisataan Daerah. 

4. Penyelenggaraan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam 

melaksanakan event promosi kepariwisataan Daerah. 

12. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif 

 Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyusun dan 

melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan 

koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan 
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pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan 

dibidang Ekonomi KreatifDalam melaksanakan tugasnya , Kepala Bidang 

Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis bidang 

b. Pelaksanaan pengembangan Bidang Atraksi Wisata dan Ekonomi 

Kreatif; 

c. pelaksanaan atraksi (event) dan pentas seni di Daerah; 

d. perumusan standar kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis 

media, desain, iptek, seni, dan budaya; 

e. Pelaksanaan pengembangan serta fasilitas sumber daya alam, manusia, 

dan budaya; 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan dengan penetapan 

keputusan ataupun surat penugasan sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

13. Kepala Seksi Ekonomi kreatif berbasis industry  kerjasama/fasilitas 

a. menyiapkan dan merancang dan mesinergikan pengembangan sarana 

dan prasarana ekonomi kreatif untuk meningkatkan kunjungan; 

b. Menganalisis peningkatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi 

kreatif; 

c. Meningkatkan manfaat ekonomi bagi pemegang hak kekayaan 

intelektual di sector ekonomi kraetif; 

d. Merencanakan pembangunan dan penguatan kelembagaan dan regulasi 

disektor ekonomi kreatif dan pariwisata; 

e. Merencanakan dan menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan 

fasilitasi pelaksanaan ekonomi kreatif; 

f. Meningkatkan kerjasama pengembangan ekonomi kreatif baik didalam 

maupun luar negeri dengan menonjolkan kunjungan daerah; 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan dari pimpinan dengan 

penetapan keputusan ataupun surat penugasan sesuai bidang tugasnya.  

14. Kepala Seksi Ekonomi Kreatif berbasis media, desain dan IPTEK  

a. Penyusuna norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ekonomi 

kreatif berbasis media, desain dan iptek 
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b. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif 

berbasis media, desain dan iptek umtuk pengembangan sumber daya 

alam dan manusia 

c. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas 

d. Pelaksanaan tugas lain oleh atasan 

15. Kepala Bidang Kebudayaan 

a. Menyusun dan melaksanakan program kerja seksi promosi dan 

pemasaran. 

b. Melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi di bidang promosi dan 

pemasaran pariwisata.  

c. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata di bidang usaha jasa 

dan sarana wisata.  

d. Melaksanakan pendataan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian 

serta evaluasi kegiatan terkait program kerja di seksi promosi dan 

pemasaran pariwisata.  

e. Melaksanakan pengaturan dan pengawasan serta pemantauan terhadap 

promosi dan pemasaran pariwisata.  

f. Menetapkan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi 

dan monitoring) penyelenggaraan promosi dan pemasaran pariwisata.  

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. 

16. Kepala Seksi Sejarah dan Komservasi Budaya 

Kepala Seksi Sejarah dan Komservasi Budayamempunyai tugas 

menyiapkan bahan pembinaan sejarah, nilai budaya, adat dan tradisi 

budaya. 

Kepala Seksi Sejarah dan Komservasi Budaya dalam menjalankan 

tugasnya mempunyai  fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan 

Tradisi; 

b. perumusan kebijakan teknis pembinaan sejarah, nilai budaya, adat dan 

tradisi budaya; 

c. pembinaan sejarah, nilai budaya, adat dan tradisi budaya; 
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d. pembinaan terhadap penghayat kepercayaan; 

e. pembinaan tata nilai sosial budaya Yogyakarta; 

f. pembinaan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah; dan 

g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Sejarah, 

Nilai Budaya, Adat dan Tradisi 

Kepala seksi bina organisasi budaya  

Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelestarian, 

pengkajian, penggalian dan pengembangan nilai budaya di kabupaten 

Kampar. 

Kepala Seksi Bina Organisai Budaya memiliki fungsi : 

a. pelestarian nilai budaya tradisional  

b. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pelestarian nilai-nilai 

budaya Kabupaten Kampar 

c. melaksanakan pengkajian tentang nilai-nilai budaya  Kabupaten 

Kampar 

d. pembinaan terhadap nilai budaya religius pada lembaga kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

e. menginventarisir aset-aset budaya daerah Kabupaten Kampar 

f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan nilai-

nilai budaya termasuk budaya spiritual, antara lain penelitian, 

pengkajian, penulisan, pemahaman dan perluasan informasi  

g. pelestarian nilai budaya pada usaha perfilman; h. melaksanakan tugas-

tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. 

 

C. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

1. Visi 

Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar adalah 

“Pariwisata Unggul Berbasis Budaya Melayu”. 

2. Misi 

a. Mengembangkan daerah tujuan wisata yang berdaya saing dan 

brkerkelanjutan yang didukung oleh kebudayaan melayu sebagai 

kekayaan dan kearifan local 
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b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata 

c. Meningkatkan peran serta dan kerja sama stakeholder 

d. Melaksanakan pengembangan sapta pesona dan wisata syariah. 

Karena masih merupakan kedinasan baru, maka peraturan yang di 

pakai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar kebanyakan 

masih mengikuti dinas sebelumnya atau dinas pariwisata, pemuda dan 

olahraga Kabupaten Kampar. Meskipun demikian ada juga peraturan yang 

di tambah, di kurangi bahkan di ganti dan di hilangkan semuanya 

tergantung ke perluan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kampar. 

 

D. Candi Muara Takus 

Candi Muara takus adalah sebuah situs candi budha yang terletak di 

desa MuaraTakus, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, 

Provinsi Riau yang merupakan salah satu cagar budaya nasional
37

. Candi 

Muara Takus terletak sekitar 135 KM dari Kota Pekanbaru yang merupakan 

Ibu Kota Provinsi Riau.
38

 Sampai saat ini kapan pastinya Bangunan Candi ini 

di bangun masih menjadi perdebatan dan misteri, ada yang mengatakan pada 

abad ke 4, 7,9 bahkan 11 Masehi
39

, namun sampai sekarang belum ada bukti 

yang dapat memperkuat semua argumen tersebut. 

Didalam situs candi yang di bangun oleh Kerajaan Sriwijaya ini, 

terdapat 4 bangunan candi utama yang pertama Candi Sulung/Tua, Candi 

Bungsu,Candi Mahligai Stupa dan Candi Palangka.Ciri yang menunjukkan 

bangunan suci tersebut merupakan bangunan agama Budha adalah 

ditemukannya stupa di bangunan Candi Muara Takus.Pada tahun 2009 yang 

lalu Candi Muara Takus Takus sempat dicalonkan untuk menjadi salah satu 

situs warisan dunia (UNESCO) 

 

                                                             
37

I.G.N. Anom,Sri Sugianti, Hadnawati Hasibuan, Hasil Pemugaran dan Temuan Benda 

Cagar Budaya PJP I (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996),57 
38

Garsinia Lestari, Mengenal Lebih Dekat Candi Nusantara (Jakarta: Pacu Minat Baca, 

2008) 12. 
39

Ibid 11 
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1. Bangunan utama Candi Muara Takus 

a. Candi Mahligai  

Bangunan Candi Mahligai merupakan bangunan candi yang 

paling utuh dibandingkan bagunan candi lainnya, bangunan ini terbagi 

atas 3 (tiga) bagian, yaitu: kaki, badan, dan atap bangunan. Bangunan 

ini diduga kuat dibangunan dalam dua tahap pembangunan, dugaan in 

didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam kaki bangunan yang 

sekarang terdapat pondasi kaki bangunan lama sebelum bangunan 

diperbesar.  

 
Gambar 4.2 Candi Mahligai 

Sumber : (Dokumentasi oleh peneliti, perkarangan Candi Muara Takus) 

 

 
Gambar 4.3 Penjelasan mengenai Candi Mahligai 

Sumber : (Dokumentasi oleh peneliti, perkarangan Candi Muara Takus) 
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b. Candi Tua/Sulung 

Candi Tua atau Candi Sulung merupakan bangunan terbesar di 

antara bangunan Candi lainnya 

 
Gambar 4.4 Candi Tua/Sulung 

Sumber : (Dokumentasi oleh peneliti, perkarangan Candi Muara Takus) 

 

 
Gambar 4.45 Penjelasan Candi Tua/ Sulung 

Sumber : (Dokumentasi oleh peneliti, perkarangan Candi Muara Takus) 

 

c. Candi Bungsu 

Candi Bungsu bentuknya tidak jauh beda dengan Candi Tua, 

Hanya saja pada bagian atas berbentuk segi empat dan berada di 

sebelah barat Candi Mahligai. Bangunan ini dibagi menjadi dua bagian 

menurut jenis bahan yang digunakan. Kurang lebih separuh bangunan 

bagian Utara terbuat dari batu pasir, sedangkan separuh bangunan 

bagian selatan terbuat dari batu bata. 
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Gambar 4.6 Candi Bungsu 

Sumber : (Dokumentasi oleh peneliti, perkarangan Candi Muara Takus) 

 

 
Gambar 4.7 Penjelasan Candi Bungsu 

Sumber : (Dokumentasi oleh peneliti, perkarangan Candi Muara Takus) 
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d. Candi Palangka 

Bangunan Candi ini terletak pada sisi timur Candi Mahligai dan 

memiliki pintu masuk yang menghadap ke arah utara, Tanah yang 

digunakan untuk membuat bangunan Candi ini di percaya diambil dari 

sebuah Desa yang bernama “Pongkai” yang berada tidak jauh dari 

kompleks bangunan Candi Muara Takus.  

 
Gambar 4.6 Candi Palangka 

Sumber : (Dokumentasi oleh peneliti, perkarangan Candi Muara Takus) 

 

 
Gambar 4.7 penjelasan Candi Palangka 

Sumber : (Dokumentasi oleh peneliti, perkarangan Candi Muara Takus) 
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2. Batasan wilayah Candi muara Takus adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Sumatra Barat 

b. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten RokanHulu 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Bungsu 

d. Sebelah Timur dengan Desa Koto Tuo Barat 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan Skripsi 

ini maka dapat disimpulkan Manajemen Isu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar tentang Pro Kontra pembangunan biopori di Candi Muara 

Takus,sebagai berikut: 

1. Isu ini muncul karena komunikasi yang kurang baik antara Balai 

Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar dengan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar yang melakukan pembangunan sumur 

resapan dan biopori di Candi Muara Takus tanpa terlebih dahulu meminta 

izin kepada pemerhati budaya Kabupaten Kampar dan masyarakt Desa 

Muara Takus. 

2. Berkat Manajemen Isu yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar yang peneliti teliti menggunakan teori 

Manajemen Isu yang dikembangkan oleh Chase, Jones dan Crane yang 

terbagi kedalam lima langkah yaitu : (1) Identifikasi Isu, bertujuan untuk 

mengenali isu yang sedang berkembang; (2) Analisis Isu, sebuah langkah 

yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran sebuah isu,penyebab dan 

sumbernya; (3) Merumuskan Strategi, suatu langkah perencanaan aksi, 

respon atau sikap terhadap isu yang sedang berkembang; (4) Melakukan 

Program, melakukan langkah yang telah disusun, di siapkan dan di 

rencanakan untuk merespon isu; (5)  Evaluasi Hasil, Melihat hasil dari 

Manajemen Isu yang telah dilakukan, apakah isu tersebut sudah berhasil di 

redam atau malah berubah menjadi krisis. Setelah melakukan peninjauan 

dan penelitian langsung ke lapangan maka dapat peneliti simpulkan bahwa 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar telah melakukan 

Manajemen Isu secara baik dan benar, sehingga isu yang berkembang 

tidak berubah menjadi krisis dan hal ini menjadi bukti bahwa Manajemen 

Isu yang dilakukan berhasil. 
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B. Saran 

1. Diharapkan Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar dan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar selalu berkordinasi 

terlebih dahulu kepada Pemerhati Budaya Kabupaten Kampar dan 

Masyarakat Desa Muara Takus sehingga hal seperti ini tidak terulang 

kembali dikemudian hari. 

2. Diharapkan masyarakat Desa Muara Takus terlebih dahulu dapat mencari 

kebenaran dari isu yang berkembang sebelum akhirnya menyebarluaskan 

informasi yang di terima. 

3. Diharapkan pembuatan sumur resapan dan biopori di Candi Muara Takus 

dikaji ulang secara mendalam, karena semakin berganti nya tahun maka 

jumlah debit air yang terserap ke dalam sumur resapan dan biopori akan 

selalu bertambah, di takutkan air yang terserap itu akan menyebabkan 

kepadatan tanah di Candi Muara Takus akan berkurang sehingga akan 

berdampak terhadap kondisi Candi Muara Takus bebrapa tahun 

kedepannya. 
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