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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Jika kita perhatikan sejak zaman kono, banyak pedagang-pedagang 

Yunani, Arab, India, dan Eropa Barat melakukan perjalanan, disamping bertujuan 

mencari peluang bisnis juga untuk memenuhi keigintahuan untuk menyebarkan 

agama dengan tujuan mempelajari budaya-budaya bangsa yang dikunjung. Cukup 

banyak bukti prasasti yang menunjukan bahwa mereka selama kunjungannya 

mengajarkan budayanya sendiri, dan segaligus pula mempelajari budaya seperti 

yang dapat ditemui disitus-situs bekas Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kutai, 

Kerajaan Banten, Kerajaan Mataran dan lain-lain. Selain dorongan keagamaan 

dorongan untuk memperlebar hubungan ekonomi dan kemajuan suatu bangsa. 

penemuan-penemuan dunia baru yang berakibat terjadinya pertemuan budaya 

berbagai bangsa dan terjadi pula pegesetan-pergeseran nilai-nilai hidup didalam 

masyarakat. Menyadari hal ini maka langkah-langkah pengamanan dan 

pelestarian nilai-nilai budaya yang terancam kelangsungannya dan terus menggali 

upaya-upaya untuk mengembangkan sesuai peruntungan ilmu dan teknologi. 

Dengan meningkatnya peradapan manusia dorongan untuk melakukan 

perjalanan semakin kuat sehingga kebutuhan yang harus dipemuhi semakin 

komles. Pada saat ini, melakukan perjalanan pariwisata merupakan salah-satu 

kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama bagi penduduk-penduduk diri Negara-

negara maju. 
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Manfaat dan peran pariwisata bagi suatu wilayah atau Negara dan dunia 

yang banyak diakui sehingga periwisata telah menjadi salah satu bidang yang 

sangat penting si samping bidang-bidang lainnya, seperti budaya pertanian, 

pertambangan, perindustrian, politik, budaya, social, dan lain-lain. Motifasi atau 

dorongan orang untuk melakukan perjalanan akan menimbulkan permintaan-

permintaan berupa jasa pariwisata yang disidiakan untuk masyarakat, sehingga 

permintaan akan jasa pariwisata juga akan meningkat apabila terjadi peningkatan 

jumlah orang yang melakukan perjalanan pada saat ini. Pariwisata sebagai suatu 

aktifitas yang wajar dan merupakan suatu permintaan yang wajar pula untuk 

dipenuhi.  

Fenomena pariwisata, baik dalam arti sempit adalah kenikmatan 

perjalanan atau kunjungan sebagai dorongan atau motivasi. Sendangkan dalam 

arti luas fenomena pariwisata adalah segala macam mativasi dan penyampayan 

dampak pada sendi-sendi kehidupan orang dan masyarakat, antara lain social 

ekonomi, politik dan lingkungan hidup.  

Istilah pariwisata (tourism) batu muncul dikalangan masyarakat kita-kira 

abad ke-18, khususnya sesudah Revolusi Industri di inggris. Istilah pariwisata 

berasal dari dilaksanakan kegiatan (tour) yaitu suatu aktivitas perubahan tempat 

tinggal sementara dari seseorang, diluar tempat tinggal sehari-hari. Pariwisata 

merupakan aktivitas, pelayanan dan produk hasil industry pariwisata yang mampu 

menciptakan pengelaman pariwisata bagi wisatawan. McIntosh (1995:10), 

menyatakan pariwisata adalah:   



3 
 

‘’…a composite of activities, survice and industries that delevers a trevel 

experience: transportation, accommodation, eating and dringking 

establishment, shops, entertainment, activity, and other hospitality survice 

available for individuals or groub that are away from home”. 

Unsur pembentuk wisatawan yang utama adalah adanya daya tarik dari 

suatu tempat atau lokasi. Menurut Gartner (1996), arti pariwisata belum banyak 

ungkapan oleh para ahli dalam bahasa pariwisata Indonesia. Kata ‘pariwisata’ 

diambil dari dua suku kata, yaitu para dan wisata. Para berarti banyak, berkali-kali 

dan berputar-putar, sendangkan wisata perjalanan atau berpergian. Jadi pariwisata 

berarti berpergian yang dilakukan secara berkali-kali arau berkeliling. Pariwisata 

adalah padanan bahasa indonesia untuk istilah tourism dalam bahasa inggris.  

Selain devinisi menurut McIntosh seperti yang diketemukan diawal ini, 

Norval menyarakan bahwa pariwisata atau tourism adalah: 

“the sum total of operations, mainly of an economic nature, which directly 

relate to the entry, stay and movement of foreigners inside and outside a 

certain country, city or region.”(pariwisata adalah keseluruhan kegiatan 

yang berhubungan dengan masuknya, tinggal, dan pergerakan penduduk 

asing didalam atau diluar suatu Negara, kota, atau wilayah tertentu). 

 

Masyarakat Indonesia dengan segala hasil budayanya dalam kehudupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi titik sentral, subjek 

perkembangan dan kukuatan dasar pembangunan pariwisata. Kepariwisatan 

mampu menbangun kondisi semua aspek kehidupan bangsa dan pariwisata akan 

turut membangun. Geografis Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri 

atas kurang lebih 17.508 pulau mencakup wilayah yang luasnya lebih dari 1,9 juta 

km dan dua pertiganya merupakan wilayah perairan dan memiliki garis pantai 

lebih 81.000 km. kondisi geografis yang demikian member peluang besat bagi 

upaya perkembangan pariwisata. 
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      Tujuan ilmu  pariwisata bukanlah sekedar untuk menjadikan teory bagi 

perkembangan praktek dalam bidang kepariwisataan saja tetapi ini murupakan 

ilmu kepariwisataan yang penting dari ilmu ekomoni dunia “Prof Partier.” Hingga 

sekarang pengertian pariwisata masih belum begitu memasyarakat .devinisi 

pariwisata menurut Hermann V. Schulalard, seorang yang berbangsa Australia 

dalam tahun 1910 memberikan batas pariwisata sabagai.Berikut :  

“ Tourism is the sum of oparations, mainly of an economic nature, which  

directly related to the entry,stay and movement of foreigner inside certain 

country ,city region.” (Pariwisata adalah jumlah oparations, terutama yang 

bersifat ekonomi, yang secara langsung berhubungan dengan tinggal, 

masuk dan pergerakan asing dalam beberapa negara, wilayah dan kota).   

 

1. Sistim Pariwisata  

Elemen-elemen dari sebuah sistim pariwisata yang sederhana menyangkut 

sebuah daerah atau Negara asal wisatawan, sebuah daerah atau Negara tujuan 

wisata dan sebuah tempat transit serta sebuah generator yang membalik proses 

tersebut. Namun demikian inti dari ke lima elemen tersebut menyangkut tiga hal 

pokok, yaitu elemen wisatawan, tiga elemen geografis (gabungan dari trevel 

generator, transit route, dan tourist destinations) dan elemen indusrti pariwisata.  

a. Elemen Pariwisata 

Wisatawan adalah actor dari sistim pariwisata. Pariwisata pada 

akhirnya adalah sebuah pengalaman yang berisi humanis, 

menyenangkan dan tidak terlupakan.  

b. Elemen Geografis 

Menyangkut tiga elemen yaitu (1) treveling generation regional (2) 

tourist destination regional (3) tourist route regional.  



5 
 

1) Treveling generation regional, merupakan asal dari periwisata 

dimana calaon wisatawan mencari informasi tentang tujuan wisata 

dan melakukan transaksi pemasaran (bokingan) selama melakukan 

tujuan wisata yang ditujuh. 

2) Tourist destination regional, merupakan tujuan perjalanan wisata.  

3) Tourist route regional, bukan saja mewakilkan kota dan tempat 

sementara dalam waktu dan perjalanan wisata untuk mencapai 

tujuan utama wisata.  

c. Elemen Industri Pariwisata 

Elemen terakhir ini adalah model Leiper adalah indusri pariwisata 

yang dapat kita bayangkan sebagai wisata bisnin dan organisasi yang 

terlibat dalam menghasilkan produk pariwisata. 

2. Industri Pariwisata Dalam Sistim  Pariwisata 

Industry Pariwisata adalah dari perespektif wilaya dan Negara sebagai 

tujuan dari wisata. Pariwisara yang dibangun sendiri ataukah hanya sebagai salah 

satu elemen dalam sistim pariwisata keseluruhan, industry pariwisata dapat di 

pandang sebagai sub-sistem dari sistem pariwisata secara keseluruhan, sruktur 

industry pariwisata dimulai dari treveling generating regional, dari mana calon 

wisatawan  merencanakan dimulai perjalanan wisatanya.  

3. Factor Lingkungan  

Sistim pariwisata merupakan sistim yang terbuka dalam pariwisata pun 

tidak terjadi di dalam ruangan hampa. Sistim pariwisata ini juga berinteraksi 

dengan lingkungan yang lebih luas, seperti ekomoni, social budaya, teknologo, 
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politik, hokum, lingkungan fisiki, dan sebagainya. Yang paling pertama untuk 

factor lingkungan itu sendiri adalah mengenai stuktur dan keanaka rangaman 

sistim pariwisata. Misalnya dalam semuah Megara memiliki pendapatan perkapita 

tinggih dan tingkih tingkat kesejetaraan penduduk yang baik cenderung, menjadi 

sumber wisatawan bagi yang lain. Kedua sistim pariwisata mampunyai 

konsekkuensi atau dampak terhadap lingkungan dimana sistim pariwisata tersebut 

berada.  

4. Sumber Daya Alam  

Elemen dari sumber daya alam, misalnya air, pepohonan, udara, 

hamparan, pegunungan pantai, dan bentang alam tidak akan menjadi semberdaya 

alam yang berguna bagi pariwisata kecuali semua elemen tersebut dapat 

meluaskan dan memenuhi kebutuhan manusia. Unsur-unsur alam sebenarnya 

bersifat netral sampai manusia mentrasformasikan manjadi sumberdaya. Hal ini 

juga dipenuhi dengan budaya yang menentukan siapa yang akan mengunakan 

sumber daya dan bagaimana sumber daya tersebut digunakan.  

5. Sumber Daya Manusia 

Sember daya manusia di akui sebagai suatu komponen yang vital dalam 

pembanguna pariwisata. Hampir setiap tahap dalam elemen pariwisata 

memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakannya. Factor sumber daya 

manusia sangat menentukan eksitensi pariwisata.  

6. Sumber Daya Budaya 

Budaya sangat penting perannya bagi pariwisata. Salah satu hal yang 

menyebapkan orang yang menyebabkan orang lain ingin malakukan perjalanan 
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wisata adalah budaya dari daerahyang ingin dikunjungi. Keinginan untuk melihat 

cara hidup dan budaya orang lain di belahan dunia, industry pariwisata 

mempunyai peran budaya yang sebagai factor penarik dengan mempromosikan 

karakteristik budaya untuk menjadi factor utama. 

Fungsi promosi yang merupakan bagian dari pemasaran merupakan 

tanggung jawab dari humas, seseorang  humas harus menpunyai keahlian 

tersendiri, mempunyai ide-ide segar agar  bisa memarik perhatian wisatawan. 

Perkembangan pariwisata merupakan kegiatan yang strategis, jika ditinjau dari 

segi pengembangan ekonomi dan juga sosial budaya bangsa. Karena dapat 

berperan dalam mendorong terciptanya lapangan kerja kemajuan investasi, 

peningkatan pendapatan perkapita, penerinaan keuangan Negara. Usaha 

pariwisata ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu usaha yang terdiri dari 

serangkayan usaha yang menghasilkan jasa atau produksi, yang berbeda antara 

satu dan lainnya. 

Sebagai daerah tujuan wisata kota ambon memiliki peluang untuk di 

kembangkan sebagai daerah lain hal ini didasarkan oleh kondisi alam dan letak 

geografis yang sangat mendukung. Dinas Pariwisata Kota Ambon dalam hal ini 

merupakan lembaga eksekutif yang berwewenang dalam, instruksi dan bantuan 

teknik dalam upaya peningkatan pariwisata daerah, dinas pariwisata yang bertugas 

antara lain memberikan informasi yang tepat dan jelas kepada umum mengenai 

potensi wisata yang ada di kota ambon sehinnga dapat menarik minat dari 

masyarakat yang berkunjung, untuk itulah butuh strategi yang tepat dalam 

mempromosikan pariwisata kota ambon. 
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Kota ambon adalah ibukata dari provinsi maluku sejak era perdgangan 

rempah-rempah, maluku telah beruba menjadi pusat perdangangan, tempat 

pendidikan danperkantotan yang ramai. Di ambon kita dapat mengunjungi banyak 

pantai, taman laut yang indah cengkeh dan perkebunan pala. Selain itu juga 

parawisatawan juga bisa mengunjungi benteng musium dan situs-situs bersejarah 

apapun ataupun melihat festifal perayaan tradisional masyarakat setempat, seperti 

festifal laut dan mencicipi masakan khas kota ambon  

 Sejak lama Ambon dikenal sebagai salah satu kota dengan gugusan pulau 

yang memberikan karakteristik khas karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari 

pegunungan, perbukitan, pesisir pantai, dan kelautan. Karakteristik ini 

memberikan peluang adanya banyak potensi alam yang dapat dijadikan sebagai 

objek wisata, terutama wisata bahari termasuk potensi wisata bawah laut, karena 

daerah dengan luas wilayah lautnya besar tentu menyimpan sejuta kekayaan alam. 

 Selain memiliki karakteristik wisata bahari yang menampakkan ciri khas 

Ambon sebagai kota kepulauan, juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang 

cukup tinggi. Wujud warisan sejarah dan budaya fisik yang sampai saat ini dapat 

dilihat antaranya yaitu gedung-gedung ibadah, tempat-tempat pemakaman, 

rumah-rumah raja, bentuk-bentuk patung yang terkait dengan kepercayaan dan 

kepahlawanan, monument perjuangan, benteng-benteng. Potensi-potensi tersebut 

harus menjadi perhatian dalam rangka mengembalikan citra Ambon yang dikenal 

dengan “Ambon Manise.” 

Lawena baru dibuka satu dua tahun belakangan, dan tak banyak yang tahu. 

Untuk membangun daya tarik yang diinginkan  maka perlu di gali dan 
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dikembangkan potensi yang ada dengan  melakukan penilayan terhadap obyek 

wisata diambon pada saat ini ,yang menyangkut tentang fasilitas wisata, sistim 

pegelolaan, sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakaannya, sehingga 

dengan pengenbangan daya tarik wisata ini diharapkan dapat di sesuaikan dengan 

pasar potensional.  

 Pantai Lawena di Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan (Letisel) 

Kota Ambon, adalah pantai berpasir putih yang ditumbuhi banyak pohon kelapa, 

serta memiliki laut yang bersih, dan latar belakang hutan yang hijau. Pengunjung 

yang datang ke tempat ini dapat menyelam sambil menikmati keindahan bawah 

lautnya dengan aneka jenis ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya. 

 Konflik sosial yang melanda daerah ini pada 1999 silam membuat lokasi 

objek wisata Pantai Lawena ini tidak lagi diaktifkan. Tidak banyak wisatawan 

yang berkunjung kesana seperti dulu, nama pantai lawena kalah pamor 

dibandingkan dengan obyek wisata pantai lainnya di pulau Ambon, seperti Pantai 

Natsepa dan Pantai Liang. Upaya membangkitkan potensi pariwisata di daerah ini. 

Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan 

Olahraga berencana mengaktifkan kembali obyek wisata pantai Lawena. 

 Saat ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkot Ambon sedang membenahi 

akses jalan menuju pantai Lawena, sebab apabila kondisi jalan di daerah tersebut 

baik, maka arus kunjungan wisatawan akan lebih banyak lagi. Dijelaskan pantai 

Lawena dulunya merupakan obyek wisata yang ramai dikunjungi, namun saat ini 

terbengkalai, sehingga upaya Pemkot Ambon untuk mengembangkan potensi 

wisata di Negeri Hutumuri tersebut, disambut baik oleh semua warga kecamatan 
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Letisel. Diakuinya, potensi wisata di Letisel sangat banyak, mulai dari obyek 

wisata alam, pantai hingga potensi bawah laut, jika dikembangkan dan dikelola 

secara utuh maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 

pada Kecamatan termuda di Kota Ambon itu. 

Dengan demikian pengingkatan kujungan pariwisata akan selalu bergerak 

ke arah yang pasitif sejauh pelaksanaan promosi didasarkan atas perencanaan 

yang tepat, dalam memperhatikan aspek-aspek pendukung. Berdasarkan uranyan 

di atas maka sangat penting pengolahan obyek wisata pantai lawena untuk 

meningkatkan promosi. Atas dasar tersebut penulis merasa tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang publikasi apa yang di lakukan oleh dinas 

pariwisata untuk mengankat pariwisata agar bisa berjalan kondusif lagi. 

 Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang 

“ANALISIS KOMUNIKASI DALAM MEMPUBLIKASIKAN  OBYEK 

WISATA PANTAI LAWENA DI KOTA AMBON” (Study Pada Humas Dinas 

Pariwisata Kota Ambon) 

B. Rumusan Masalah  

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi 

yang dilakukan oleh dinas pariwisata untuk mempublikasikan obyek wisata kota 

Ambon khususnya pantai lawena pada setiap wisatawan yang datang? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan oleh dinas 

pariwisata kota ambon dalam mengpublikasikan obyek wisata di kota Ambon. 
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D. Keuntungan Penelitian  

Penelitian ini memiliki keuntungan antara lain: 

1. Secara akademis: penelitian ini sangat berguna untuk menambah 

perbendarahaan dan pemahaman bagi pengembangan studi komunikasi 

mengenai pelaksanaan komunikasi  

2. Secara prakris:  penelitian dapat diharapkan menjadi masukan pada pihak 

dinas pariwisata kota ambon dalam pelaksanaan komunikasi obyek wisata. 

E. Tinjauan Puataka  

1. Analisis Komunikasi  

Pada dasarnya komunikasi merupakan suatu proses dua arah. 

Komunikasi tidak hanya berupa memberitahukan dan mendengarkan saja. 

Komunikasi harus mengandung pembagian ide, pikiran, fakta atau pendapat. 

Komunikasi menurut Harold Lasswell “who says what in which chennal to 

whom with what effect”,artinya adalah siapa mengatakan apa, media apa, 

kepada siapa, dan pengaruh bagaimana (Mulyana, 2005:62). 

Formulasi Harold Lasswell cukup simple di terapkan ke dalam 

kegiatan komunikasi, baik untuk tujuan ilmiah, khususnya komunikasi 

customer service dalam mengsosialisasikan corporate image. 

 

 

Sumber: Mulyana (2001) 
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Laswell mengakui bahwa tidak semua komunikasi bersifat dua arah, 

dengan suatu alian yang lancer dan umpan balik yang terjadi antara pengirim 

dan penerima. Dalam mansyarakat yang kompleks, banyak informasi yang di 

saring oleh pengendali pesan editor penyenshor atau propagandis, yang 

menerima informasi. Menurut Laswell, sesuatu fungsi penting dari 

komunikasi menyediakan informasi mengenai Negara-negara yang lain 

didunia. Ia menyimpulkan bahwa penting bagi masyarakat untuk menentukan 

dan mengendalikan factor-faktor yang mungkin akan mengganggu 

komunikasi yang efisien. 

Model Laswell sering diterapkan dalam komunikasi massa, model 

tersebut mengisyaratkan  bahwa lebih dari satu saluran dapat membawa pesan. 

Unsur sumber (who) merangsang pertanyaan mengemai pengendalian pesan 

misalnya oleh (“penjaga gerbang”), sendangkan unsure pesan (says what) 

merupakan bahan untuk menganasisis isi, saluran komunikasi (in which 

channel) dikaji dalam analisi media,  unsur penerima  (to whom) dikaitkan 

dengan unsur khalayak, sementara unsur pengaruh (with what effect) jelas 

berhubungan dengan study mengenai akibat yang ditimbulkan pesan 

komunikasi massa pada khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa. Model  

Laswell dikritik karena model itu tampaknya mengisyaratkan kehadiran 

komunikator dan pesan yang bertujuan, model ini juga  dianggap terlalu 

menyederhanakan masalah. Tetapi setiap model yang baik Laswell 

mengfokuskan pengertian pada aspek-aspek penting komunikasi. 
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Rumusan Lasswell ini tampaknya sangat sederhana saja, tetapi jika 

kita kaji lebih jauh pernyataan “efek apa yang diharapkan”, secara implicit 

mengandung pertanyaan lain yang perlu dijawab dengan saksama. Pernyataan 

tersebut ialah: 

1) When (Kenapa dilaksanakan?) 

2) How (Bagaimana melaksanakannya?) 

3) Why (Mengapa dilaksanakan demikian?) 

Tambahan pernyataan tersebut dalam strategi komunikasi sangat 

penting, karena pendekatan (approach) terhadap efek yang diharapkan dari 

suatu kegiatan komunikasi bias berjenis-jenis, yaitu: 

1) Menyebarkan informasi  

2) Melakukan persuasi 

3) Melaksanakan instruksi 

Rumusan Lasswell tersebut mengandung banyak bertautan yang 

selanjutnya juga menpunyai teory-teory tersendiri. Sebagai contoh 

“persuasion” yang merupakan kegiatan komunikasi yang mengharrapkan 

“behavior change” meliputi banyak teknik. Jika kita sudah tau sifat-sifat 

komunikasi, dan tau pula efek apa yang kita gunakan. Cara bagaimana kita 

berkomunikasi (how to communication), bisa mengambil salah satu di bawa 

ini. 

1) Komunikasi tatap muka (face to face communication) 

2) Komunikasi bermedia (mediated communication) 
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2.  Fungsi Komunikasi  

William I. Gorden (dalam Deddy Mulyana, 2005:5-30) 

mengkategorikan fungsi komunikasi menjadi empat, yaitu: 

a. Sebagai komunikasi sosial 

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya 

mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun 

konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk 

memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, 

antara lain lewat komunikasiyang bersifat menghibur, dan memupuk 

hubungan hubungan orang lain. Melalui komunikasi kita bekerja sama 

dengan anggota masyarakat (keluarga, kelompok belajar, perguruan 

tinggi, RT, desa, dan negara) untuk mencapai tujuan bersama. 

b. Sebagai komunikasi ekspresif 

Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan perasaan-perasaan 

(emosi) kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan 

melalui pesan-pesan nonverbal. Perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, 

gembira, sedih, takut, prihatin, marah dan benci dapat disampaikan 

lewat kata-kata, namun bisa disampaikan secara lebih ekpresif lewat 

perilaku nonverbal. Seorang ibu menunjukkan kasih sayangnya dengan 

membelai kepala anaknya. Orang dapat menyalurkan kemarahannya 

dengan mengumpat, mengepalkan tangan seraya melototkan matanya, 

mahasiswa memprotes kebijakan penguasa negara atau penguasa 

kampus dengan melakukan demontrasi. 

http://definisimu.blogspot.com/2012/08/definisi-fungsi.html
http://definisimu.blogspot.com/2012/09/definisi-negara.html
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c. Sebagai komunikasi ritual 

Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan 

sepanjang tahun dan sepanjang hidup, yang disebut para antropolog 

sebaga rites of passage, mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang 

tahun, pertunangan, siraman, pernikahan, dan lain-lain. Dalam acara-

acara itu orang mengucapkan kata-kata atau perilaku-perilaku tertentu 

yang bersifat simbolik. Ritus-ritus lain seperti berdoa (salat, 

sembahyang, misa), membaca kitab suci, naik haji, upacara bendera 

(termasuk menyanyikan lagu kebangsaan), upacara wisuda, perayaan 

lebaran (Idul Fitri) atau Natal, juga adalah komunikasi ritual. Mereka 

yang berpartisipasi dalam bentuk komunikasi ritual tersebut 

menegaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi keluarga, 

suku, bangsa, Negara, ideologi, atau agama mereka.  

d. Sebagai komunikasi instrumental 

Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, 

yaitu: menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, 

menggerakkan tindakan, dan juga menghibur. Sebagai instrumen, 

komunikasi tidak saja kita gunakan untuk menciptakan dan membangun 

hubungan, namun juga untuk menghancurkan hubungan tersebut. Studi 

komunika membuat kita peka terhadap berbagai strategi yang dapat kita 

gunakan dalam komunikasi kita untuk bekerja lebih baik dengan orang 

lain demi keuntungan bersama. Komunikasi berfungsi sebagi instrumen 

untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik tujuan jangka 

http://definisimu.blogspot.com/2012/09/definisi-bangsa.html
http://definisimu.blogspot.com/2012/10/definisi-ideologi.html
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pendek ataupun tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek misalnya 

untuk memperoleh pujian, menumbuhkan kesan yang baik, memperoleh 

simpati, empati, keuntungan material, ekonomi, dan politik, yang antara 

lain dapat diraih dengan pengelolaan kesan (impression 

management), yakni taktik-taktik verbal dan nonverbal, seperti 

berbicara sopan, mengobral janji, mengenakankan pakaian necis, dan 

sebagainya yang pada dasarnya untuk menunjukkan kepada orang lain 

siapa diri kita seperti yang kita inginkan. 

3. Tujuan Komunikasi  

Tujuan utama komunikasi dalam pekerjaan adalah untuk 

memudahkan, melaksanakan dan pelancarkan jalannya organisasi. Garis 

kekuasaan dan tanggung jawab serta saluran-saluran organisasi harus di jaga 

tetap luwes dan dinamika, suatu kebutuhan yang menuntut kecakapan dalam 

komunikasi yang tinggi. Tujuan komunikasi yang efektif yang penting lainnya 

adalah untuk meningkatkan moril pegawai. Beberapa penyelidikan 

menunjukan bahwa komunikasi yang baik dan tingkat moril yang tinggi 

(Moekijat 1993:14-16). 

Menurut Riant Nugroho (2004:72). Tujuan komunikasi adalah 

menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi, bahkan perilaku. 

Sedangkan menurut Katz an Robert Kahn yang merupakan hal utama dari 

komunikasi adalah pertukaran informasi dan penyampaian makna suatu 

system social atau organisasi. Akan tetapi komunikasi tidak hanya 

menyampaikan informasi atau pesan saja, tetapi komunikasi dilakukan 

http://definisimu.blogspot.com/2012/10/definisi-politik.html
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seorang dengan pihak lainnya dalam upaya membentuk suatu makna serta 

mengemban harapan-harapannya (Rosadi Ruslan, 2003:83). Dengan demikian 

komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan 

betapa efektifnya orang-orang bekerja sama dan mengkoordinasikan usaha-

usaha untuk mencapai tujuan. Pada umumnya tujuan komunikasi tujuan 

anatara lain, yaitu: 

1. Supaya yang kita sampaikan dapat mengerti, sebagai komunikator kita 

harus menjelaskan kepada komunikan (penerima) dengan sebaik-baiknya 

dan tuntas sehingga mereka dapat mengerti dan mengakui apa yang kita 

maksud. 

2. Memahami orang lain. Kita sebagai komunikator harus mengerti benar 

aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan kemauannya. 

3. Supaya gagasan dapat diterima orang lain. Kita berusaha agar gagasan kita 

dapat diterima orang lain dengan pendekatan persuasive bukan 

memaksakan kehendak. 

4. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, menggerakan sesuatu 

itu dapat bermacam-macam, mungkin berupa kegiatan. Kegiatan dimaksud 

di sini adalah kegiatan yang lebih banyak mendorong, namun yang penting 

harus diingat adalah bagaimana cara baik untuk melakukan (Widjaja, 

200:66-67). 
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4. Proses Komunikasi  

Sebuah proses komunikasi dapat terjadi, dibutuhkan suatu tujuan, 

yang teresponkan sebagai pesan untuk disampaikan. Pesan tersebut 

disampaikan dari seseorang pengirim kepada penerima. Ia disandingkan 

(berubah menjadi suatu bentuk symbol) dan diarahkan melalui prentara 

(saluran) kepada penerima, yang selalu menerjemahkan ulang (membaca 

sandi) pesan yang diberikan oleh pengirim.  

 

Gambar 2: Stephen Robbins (2008,6-8). 

Proses komunikasi (communication process) ini. Bagian-bagian 

penting dari model semacam ini meliputi:  

a. Pengirim mengirim sebuah pesan dengan cara menyandingkan 

pemikirannya. 

b. Penyediaan oleh pengirim. Ketika kita berbicara pembicaraan 

tersebut adalah pesan. Kitika kita menulis, tulisan itu adalah pesan, 

ketika kita menberikan gerakan isyarat, gerakan-gerakan lengan 

kita dan ekspresi wajah kita adalah pesan. 
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c. Pesan adalah produk fisik atau actual. Pesan biasanya dalam 

bentuk lambang atau tanda seperti kata-kata tertulis secara lisan, 

gambar, dan angka 

d. Saluran adalah merupakan perantara yang dipakai pesan dalam 

menempuh perjalanan. Saluran tersebut di pilih oleh pengirim, 

yang menentukan apakah ia hendak menggunakan saluran yang 

formal atau informal. 

e. Penerjemah sandi adalah dalam pesan, Bagi komunikator, proses 

pegkodean harus terjadi untuk menterjemahkan id eke komunikator 

ke dalam suatu symbol sistimatis dalam suatu bahasa yang bisa 

mengekpresikan tujuan komunikator. 

f. Penerima adalah objek yang menjadi sasaran dari pengirim itu. 

Tetapi pesan tersebut dapat di terima, symbol-simbol di dalamnya 

harus diterjemahkan menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh 

penerima. 

g. Gangguan adalah bagaimana hambatan komunikasi yang 

mengacuhkan kejelasan pesan, contoh-contoh sumber gangguan 

meliputi masalah presepsi, muatan informasi yang berlebihan, 

kesulitan-kesulitan sistimatik atau perbedaan balik.  

h. Umpan balik adalah sarana pengecekan mengenai sebenarnya hasil 

kita telah menyampaikan pesan kita seperti yang dimaksudkan 

pada awaknya (stephen robbins 2008,6-8). 
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5.  Arah Komunikasi  

Komunikasi dapat mengalir secara vertical atau horizontal. Dimensi 

vertical dapat dibagi menjadi ke bawah dan keatas. 

a. Kebawah  

Komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok atau 

organisasi ketingkat yang lebih bawah di sebut komunikasi ke 

bawah. Bila kita bayangkan para menajer yang berkomunikasi 

dengan bawahannya. Polah kebawah merupakan pola yang bisa 

kita bayangkan. Namun komunikasi kebawah tidak harus 

merupakan kontak lisan maupun tulisan. 

b. Keatas  

Komunikasi keatas mengalir ke tingkat yang lebih tinggih dalam 

kelompok atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk 

memberikan umpan balik keatas, menginformasikan mereka 

mengenai kemajuan kesasaran.  

c. Harizontal  

Ketika komunikasi terjadi diantara anggota kelompok kerja yang 

sama, tingkatan yang sama, manajer pada tingkatan yang sama, 

diantara setiap personal secara horizontal ekuivalen adalah 

komunikasi horizontal. Jika komunikasi horizontal ditinjau dari 

sudut pandang manajeman, bisa baik dan bisa pula buruk, dimana 

struktur vertical formal dapat penghambat transfer informasi yang 

efisien dengan adanya komunikasi horizintar terbukti bermanfaat.  
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6. Komunikasi Organisasi 

Sebelum membahas tentang seluk-beluk komunikasi dalam organisasi 

,maka terlebih duhulu perlu di bahas hakitat organisasi itu sendiri, atau 

mengertian tentang organisasi. Dalam atri dinamis (organizang). Organisasi 

merupakan kegiatan pembagian tugas dan tanggung jawab secara terperinci  di 

suatu depertemen misalnya kegiatan organisasi adalah kegiatan memilih pihak 

pekerjaan (F.Rachmadi:1992: 26). 

Komunikasi organisasi (oganization communication) terjadi dalan 

suatu jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok komunikasi 

.komunikasi organisasi sengingkali mengakibatkan juga komunikasi diadik, 

komunikasi antar pribadi adan ada kalanya juga komunikasi public (denny 

mulyana 2001:75).  Hal ini merupakan suatu hakekat bahwa sebagian besar 

pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam 

kelompok dan masyarakat. Menurut Redding dan Sanborn (dalam Muhammad 

Arni, 2004: 65). Mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman 

dan penerimaan informasi dalam organisasi yang komplek . 

7. Proses Berorganisasi  

Salah satu teori yang paling berpengaruh dari tradisi sibenertika 

adalah teori dari Karl Weick. Teori Weick tentang berkomunikasi organisasi 

sangat penting dalam bidang komunikasi karena teori ini mengunakan 

komunikasi sebagai sebuah dasar bagi peroganisasian manusia dan 

memberikan sebuah dasar penikiran untuk memahami bagaimana manusia 

berkomunikasi.  Menurut teori ini, organisasi bukaanlah susunan yang 
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terbentuk oleh posisi dan peran .kegiatan berkomunikasi berfungsi untuk 

mengurangi ketidak pasrian informasi istilah kunci teortis Weick adalah 

Equivocality, yang berarti ketidak pastian kesulitan, mbiguitas dan kurangnya 

keterdugaan .menurut Weick semua informasi dari lingkungan sekitar nersifat 

samar-samar dan mengurangi ke tidak pastian ini.  

Teori Kendali Organisasi, dimana Phillip Tompkins, George Cheney 

dan rekan-rekan mereka telah mengembangkan sebuah pendekatan yang baru 

dan berguna terhadap komunikasi ordanisasi. Komunikasi bisa membentuk 

kendali atas pegawai. Pada komunikasi organisasi di bagi menjadi empat 

bagian yaitu:yang pertama kendali sederhana(simple control) atau 

penggunaan kekuasaan yang langsung dan terbuka, kedua kendali teknik 

(technical control) atau pengunaan alat teknologi, ke tiga adalah (birokrasi) 

produser organisasi dan aturan-aturan formal seperti yang di gambarkan 

Weber. Pegawai di perikan buku panduan yang mencakup kebijakan yang 

harus diikuti dan memo yang di tinjauan laporan, yang ke empat dan yang 

paling menarik  bagi Cheney dan Tompkins adalah, kendali konsentif 

(concertive control) pengaruh hubungan interpersonal dan kerja sama tim 

sebagai suatu cara kendali (Stephen W. Little John dan Karen A.Foss edisi 9 

2009:364-378). 

8. Komunikasi Pariwisata  

Pentingnya komunikasi dalam publikasi pariwisata adalah dalam 

proses pemasaran, yakni komunikator harus bijak dalam memasarkan produk 

wisata agar dapat menarik perhatian pelanggan untuk menggunakan produk 
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wisata. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, tentunya seorang komunikator 

dapat menggunakan berbagai media atau teknologi untuk melakukan kegiatan 

publikasi. Misalnya saja teknologi sistem informasi hotel, dimana 

komunikator dalam kegiatan promosi hotel dapat membuat website pariwisata 

yang di dalamnya berisi reservasi online, sistem pembayaran online, 

pengelolaan dan base pariwisata serta interaksi dan transaksi.  

Semakin detail informasi yang ada di website pariwisata itu, maka 

calon pelanggan akan semakin tertarik untuk menggunakan jasa/berkunjung 

ke daerah wisata tersebut. Pentingnya komunikasi untuk komunikasi 

pariwisata adalah bagaimana seorang komunikator menggunakan teknik 

komunikasi yang efektif, sehingga pesan dapat tersampaikan dan ada 

feedback. 

Berdasarkan dasar tersebut, pariwisata dapat diartikan sebagai 

perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat 

ke tempat lain dan kembali ketempat semula. Pengertian pariwisata menurut 

UU Nomor 9 tahun 1990 pada bab 1 pasal 1 bahwa kepariwisataan adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Artinya 

semua kegiatan dan urusan yang ada kaitannya dengan perencanaan, 

pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pariwisata baik yang dilakukan oleh 

pemerintah, pihak swasta dan masyarakat disebut kepariwisataan.  

F. Media PR 

 Media PR atau media internal perusahaan yang telah di bahas sebelumnya 

yaitu media komunikasi, informasi, pendidikan, hiburan, dan media pengetahuan. 
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Kalau ditambahkan dengan media prmosi dan periklanan maka maka media PR 

berfungsi sebagai media eksternal perusahaan (Extern House Journal). Media 

perusahan yang bisa dipergunakan sebagai saluran atau sarana komuniaksi yang 

sering dipergunakan oleh praktisi Public Relations untuk mencapaikan pesan pada 

publiknya. Media publikasi antara lain sebagai berikut:  

1. Media Relations  

William F. Arens (1999:310) mendefinisikan Public Relations sebagai 

sebuah fungsi manajemen yang memfokuskan diri pada 

membangun/mengembangkan relasi serta komunikasi yang dilakukan 

individual maupun organisasi terhadap publik guna menciptakan hubungan 

yang saling menguntungkan. Publik yang dimaksud dari definisi di atas 

menurut Arens ada tujuh kategori publik, yaitu para Employees-Stockholders-

Communities-Media-Government-Investment Community-Customers.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa fungsi dan peranan Pubic Relations 

dianggap sebagai ujung tombak individu atau perusahaan yang berhadapan 

langsung dengan publik, baik publik yang bersentuhan langsung maupun yang 

tidak dengan kepentingan-kepentingan mereka terhadap perusahaan. Terhadap 

publik yang tidak bersentuhan langsung pun tidak menutup kemungkinan 

suatu saat nanti sebuah informasi akan sampai di benak mereka. 

Public Relations Society of America (PRSA), sebuah Organisasi 

Public Relations yang terbentuk pada tahun 1947 di Amerika, pada tahun 2002 

merumuskan aktifitas-aktifitas Public Relations. 
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2. Publikasi  

Berbeda dengan promosi yang berusaha lebih menyesuaikan produk 

dengan permintaan pasar, maka ‘publikasi’ berusaha mensiptakan permintaan 

itu atau mempengaruhi permintaan dengan cara menonjolkan kesesuaian 

produk wisata dengan permintaan. Tujuan pokok dari publikasi ialah 

memancing reaksi pasar, menggerakkan calon konsumen agar mencari produk 

yang ditawarkan.Di dalam publikasi dapat dilihat adanya tiga tahapan pokok, 

yaitu : 

1. Penyebaran informasi 

2. Penanaman kepercayaan dan keyakinan 

3. Penjualan. 

Publikasi akhirnya bertujuan untuk menjual produk, yang dimaksud 

produk adalah produk pariwisata. Semua kegiatan pemasaran hanya 

mempunyai arti sebagai tahap-tahap penjualan. Untuk mengadakan publikasi 

yang baik semua unsur kegiatan pemasaran harus sudah dipastikan terlebih 

dahulu dan diketahui dengan baik: kualitas produk, komponen-komponen, 

harga, distribusi dan jasa purnajualnya.Juga harus diketahui keadaan pasarnya: 

segmen-segmen pasarnya, kekayaan penduduk pada umumnya, dengan 

mengingat adanya elastisitas pendapatan, waktu senggang yang tersedia juga 

struktur kependudukannya.  

Disamping itu juga harus diingat adanya persaingan di antara produk-

produk pariwisata yang ditawarkan di pasar dan adanya elastisitas harga. Yang 

tersebut di atas perlu diinformasikan dengan tepat kepada konsumen, yaitu 
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wisatawan potensial. Dan yang harus diperhatikan ialah informasi itu harus 

khusus mengena pada produk pariwisata yang ditawarkan. Informasi itu harus 

disampaikan sedemikian rupa sehingga calon wisatawan percaya dan yakin 

bahwa ia akan dapat menikmati apa yang diinformasikan itu apabila ia 

membeli produk yang bersangkutan. Informasi yang dapat dipercaya dan 

meyakinkan akan menimbulkan motivasi yang kuat berakhir dengan 

pembelian produk pariwisata. 

Publikasi adalah pengumuman pada masyarakat luas melalui dibatasi 

oleh media televisi. Agar tidak terjadi kebingungan atau pertanyaan-

pertanyaan mengenai perbedaan publikasi dan publisistik, Maka sudah 

seharusnyapenulis menjelaskan mengenai hal ini sebelum penulis 

membahasnya lebih jauh lagi. Secara terminology publikasi berarti penyiaran, 

pengumuman istilah publisistik berasal dari kata kerja bahasa latinpublicare 

yang berarti mengumumkan. Publikasi berasal dari kata publish, publisis, atau 

publisistik, yang berarti memberitahukan kepada umum, mengumumkan, 

segala usaha yang berhubungan dengan kegiatan dalam bidang pengumuman. 

Pengumuman tersebut dilakukan melalui alat-alat komunikasi massa, yaitu 

alat-alat yang dapat menghubungkan atau mengadakan komunikasi dengan 

massa.  

Kesimpulannya adalah pengertian publikasi tidak dapat di pisahkan 

dengan alat-alat komunikasi massa. Publikasi dapat di lakukan dengan 

mempergunakan berbagai media massa seperti website, pers, film, radio, 

televisi, majalah, pamflet, buku dan lain sebagainya. Internet 

http://desainwebsite.org/index.php/publikasi
http://desainwebsite.org/index.php/publikasi/156
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merupakan media promosi pemasaran yang cukup efektif, dengan memiliki 

website anda dapat mempublikaskan produk atau layanan anda tanpa batas 

tempat dan waktu.  

Sering kali tujuan utama dari media massa bukanlah untuk 

menyiarkan informasi tertentu atau untuk menyatukan public dalam suatu 

kebudayaan, leyakinan, atau nilai tertentu, tetapi hanya untuk menarik 

perhatian secara visual dan suara. Untuk itu, media memiliki suatu tujuan 

ekonomi tertentu, yaitu untuk mendapatkan pendapat dari khalayak (karena 

perhatian sama dengan konsumsi, yaitu untuk tujuan praktis), dan tujauan 

yang tidak langsung adalah untuk menjual (kemungkinan adanya) perhatian 

dari khalayak kepada iklan. Media lebih sering menjadi penonton dari pada 

partisipan atau penerima informasi. Publistas merupakan tujuan jangka pendek 

san sering kali diperlukan sabagai ukuran kesususesan atau kagagalan. Startegi 

publisitas dari konglomerat media massa biasanya ditunjukan untuk 

mendapatkan perhatian maksimum atas produk terbaru mereka sebanyak-

banyak mungkin di media dan dalam berbagai bentuk (wawancara, berita,foto, 

muculnya tamu, situs jejaring social dan sebagainya ). 

Tujuan tersebut digambarkan dengan tujuan untuk mencapai 

komunikasi ke dalam pikiran (Tarow,2009:201). Beberapa penelitian 

mengenai efek media berkaitan dengan pernyataan atau citra dan kesadaran. 

Tujuan mencari juga hubungan dengan satu persepsi penting mengenai media 

oleh para khalayaknya yang media massa untuk mengalihkan dan mengatasi 

waktu. Rencana Pada Bidang Manajemen Publikasi meliputi; 

http://desainwebsite.org/index.php/promo-terbaru
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1. Publikasi Tertulis 

Publikasi ini meliputi kegiatan pembuatan pamflet dan brosur yang 

terkait dengan informasi layanan pustaka loka dan taman bacaan 

Dharma Wiweka. Alat publikasi ini dirasa representatif sebagai media 

publikasi untuk kawasan Malang, karena informasi langsung sampai 

kepada sasaran dan bentuknya yang tertulis menyebabkan informasi 

dapat disimpan dalam tenggang waktu yang lama. Selain berupa brosur 

dan pamflet publikasi tertulis juga melalui Buletin Dharma Sastra 

2. Publikasi Digital 

Publikasi ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi 

berupa pembuatan website dan e-mail.  

3. Publikasi Langsung 

Publikasi langsung dilakukan melalui pertemuan keumatan dalam 

bentuk sarasehan, arisan, piodalan pura, dan peringatan hari suci Hindu. 

3. Pemilihan Media Publisitas  

 Pemilihan media massa dalam sasaran public sangat penting dalam 

tahap persiapan dan penyebaran berita. Menyediakan potensi yang dimiliki 

media massa dalam meyebarkan berita dan informasi, perlu pemikiran tentang  

pemilihan media yang tepat  

G. Definisi Konseptual  

1. Definisi Komunikasi  

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication 

berasal dari kata latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang 
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artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua 

orang atau lebih. Dalam definisinya secara khusus mengenai komunikasi itu 

sendiri menurut Hovland adalah “proses mengubah perilaku orang lain” 

(communication is the process to modify the behaviour of other individuals). 

(Definisi Komunikasi Teori, Fungsi, Model). Komunikasi secara terminologis 

merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang 

kepada orang lain. Jadi dalam pengertian ini yang terlibat 

dalamkomunikasi adalah manusia. Karena itu merujuk pada pengertian Ruben 

dan Steward(1998:16) mengenai komunikasi manusia yaitu:  

”Human communication is the process through which individuals –

in relationships, group, organizations and societies—respond to 

and ahacreate messages to adapt to the environment and one 

another’’. (Komunikasi manusia adalah proses melalui mana 

individu-dalam hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat-

merespon dan ahacreate pesan untuk beradaptasi dengan 

lingkungan dan satu sama lain).  

 

Macam-macam devinisi komunikasi yang di kemukakan orang 

untuk memberikan batasan terhadap apa yang dimaksutkan dengan 

komunikasi, tentu saja masing-masing devinisi tersebut ada benarnya dan 

tidak salah karena disuakan dengan bidang dan tujuan mereka masing – 

masing. Berikut ini dijelaskan beberapa dari devinisi tersebut (Arni 

Muhammad,2009:2). 

a. Gerald R. Miller:  Komunikasi terjadi ketika suatu sumber 

menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari 

untuk mempengaruhi perilaku penerima. 

http://www.sarjanaku.com/2012/09/pengertian-komunikasi-teori-fungsi.html
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b. Hovland Junis dan Kelley: Komunikasi adalah prosen individu member 

stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal maupun non verbal untuk 

mengubah tingkahlaku orang lain. 

c. Forsdale: komunikasi adalah suatu proses pemberian sinyal menurut 

aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistim dapat didirikan, 

diperlihatkan di udara. 

2. Publikasi  

Publikasi adalah pengumuman pada masyarakat luas melalui 

dibatasi oleh media televisi. Agar tidak terjadi kebingungan atau pertanyaan-

pertanyaan mengenai perbedaan publikasi dan publisistik, Maka sudah 

seharusnyapenulis menjelaskan mengenai hal ini sebelum penulis 

membahasnya lebih jauh lagi. Secara terminology publikasi berarti penyiaran, 

pengumuman istilah publisistik berasal dari kata kerja bahasa latinpublicare 

yang berarti mengumumkan.  

Publikasi berasal dari kata publish, publisis, atau publisistik, yang 

berarti memberitahukan kepada umum, mengumumkan, segala usaha yang 

berhubungan dengan kegiatan dalam bidang pengumuman. Pengumuman 

tersebut dilakukan melalui alat-alat komunikasi massa, yaitu alat-alat yang 

dapat menghubungkan atau mengadakan komunikasi dengan massa. 

Kesimpulannya adalah pengertian publikasi tidak dapat di pisahkan dengan 

alat-alat komunikasi massa. Publikasi dapat di lakukan dengan 

mempergunakan berbagai media massa seperti website, pers, film, radio, 

televisi, majalah, pamflet, buku dan lain sebagainya. Internet 

http://desainwebsite.org/index.php/publikasi
http://desainwebsite.org/index.php/publikasi/156
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merupakan media promosi pemasaran yang cukup efektif, dengan memiliki 

website anda dapat mempublikaskan produk atau layanan anda tanpa batas 

tempat dan waktu.  

Sering kali tujuan utama dari media massa bukanlah untuk 

menyiarkan informasi tertentu atau untuk menyatukan public dalam suatu 

kebudayaan, leyakinan, atau nilai tertentu, tetapi hanya untuk menarik 

perhatian secara visual dan suara. Untuk itu, media memiliki suatu tujuan 

ekonomi tertentu, yaitu untuk mendapatkan pendapat dari khalayak (karena 

perhatian sama dengan konsumsi, yaitu untuk tujuan praktis), dan tujauan 

yang tidak langsung adalah untuk menjual (kemungkinan adanya) perhatian 

dari khalayak kepada iklan. 

G. Fokus Penelitian  

Penatan focus penelitian di lakukan agar informasi yang masuk 

tentang pariwisata di kota Ambon lebih terarah. Adapun focus yang di teliti 

berdasarkan konsep penelitian analisia komunikasi dinas pariwisata dalam 

mempublikasikan objek wisata di kota Ambon. Adapun komponen-komponen 

sebagai berikut:  

a. Isi pesan 

b. Komunikator (source credibility) 

c. Media 

d. Sasaran khalayak 

e. Ukuran keberhasilan Komunikasi 

 

http://desainwebsite.org/index.php/promo-terbaru
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H. Metode Penelitian 

1. Tipe dan Jenis Penelitian 

Jenis penilitan adalah model deskritif yang bertujuan untuk 

menggambarkan atau mengklarifikasikan sesuatu yang tengah berlangsung 

pada saat riset di lakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala 

tertentu. Observasi deskriptif di lakukan peneliti.pendekatan (approach) 

merupakan cara pandang suatu objek permasalahan .dan metode analisis yang 

saya lakukan menggunakan teknik Kualitatif , data yang saya kumpulkan ini 

berupa kata-kata gambar dan bukan aneka. 

2. Tempat dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian yang di gunakan oleh seoreng peneliti di dinas 

pariwisata kota ambon, hal ini didasarkan oleh peneliti ,bahwa macam-

macam objek wisata kota ambon nganat banyak dan pempunyai nilai jual 

yang tinggih ,sehingga bisa penarik minat dari pada wisatawan lokal maupun 

internasional. Dalam penelitian ini peneliti memperkirakan waktu yang 

dibutuhkan paling Lama(2 bulan) paling cepat(1bulan) (10 maret2014- 

sampai 10 april 2014). 

3. Kriteria Informan 

Informan adalah orang yang dipilih untuk memberikan informasi 

tentang aktivitas bagaimana cara dinas periwisata dalam publikasi pantai 

lawena informan  dalam penelitian ini adalah pihak-pihak atau orang-orang 

yang menguasai dalam memberikan informasi tentang publikasi tersebut. 



33 
 

Tidak semua orang dapat dijadikan sebagai innforman dalam sebuah 

penelitian sehingga diperlukan penetapan kriteria khusus.  

Pengambilan subyek penelitian ini menggunakan teknik sampling 

purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan maka peneliti menentukan  

informan sebagai berikut: 

1. Kepala bagian Dinas Pariwisata Kota Ambon 

2. Bagian promosi dan publikasi 

3. Bagian serkertarian pariwisata kota ambon 

4. Camat Laitimu Selatan 

Di dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan yang 

jumlahnya lebih dari satu, yaitu peneliti melibatkan enam orang dari Dinas 

pariwisata. Ketujuh informan ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti karena diyakini bahwa keenam informan ini  

dianggap lebih memahami dan mengetahui tentang seluk beluk pariwisata di 

kota Ambon. Melalui devisi dinas pariwisata dan pemerintah dapat 

menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan 

tindakan-tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas 

atau kewajiban pemerintahnya, sehingga dapat diketahui publikasi  apa saja 

yang dilakukan Dinas Pariwisat Kota Ambon.  
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4. Instrument Penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan, 

memperoleh data untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan 

penelitian. Instrument dalam penelitian kualitatif  ini adalah  

1. Peneliti itu sendiri yang merupakan sarana utama dalam mengumpulkan 

data utama, terutama pada saat proses wawancara, analisis data. 

2. Pedoman wawancara (Interview gruide), merupakan suatu daftar 

pertanyaan yang akan diberikan kepada informan. 

3. Perangkat penunjang yang berupa buku catatan dan alat tulis. 

5. Teknik pengmpulan data 

Dalam penulisan skripsi saya nantinya saya mengunakan teknik 

pengumpulan data  yaitu: 

1. Wawancara  

Dilakukan secara langsung terhadap informan yang berisi pertanyaan 

yang erat kaitannya dengan wawancara secara langsung mendalam dan 

berpedoman pada daftar pertanyaan. 

2. Dukumentasi  

Teknik dokumentasi adalah berupa informasi yang besasal dari catatan 

yang penting baik dari lembaga atau organisasi teknik pengumpulan 

data berdasarkan pada catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk 

catatan, tulisan (Sugiyono, 2008:82). Teknik ini di lakukan sebagai 

pelengkap dari metode wawancara untuk mengumpulkan data tenteng 
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profil perusahaan, biografi, peraturan, kebijakan dan juga kinerja 

Humas Lembaga. 

3. Observasi  

Melalui teknik ini penulis mengumpulkan data dengan turun langsung 

ke lokasi penelitian untuk melihat fenomena yang ada. 

6.  Teknik Analisis Data  

Analisis data yang digunakan di sini adalah deskriptif kualitatif 

yaitu bagaimana cara kita menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan 

humas internal dan eksternal sebagai media untuk penyampaian informasi 

yang penting kepada publik ,agar publik bisa mengerti dan memahami 

semua pariwisata di kota ambon sendiri ,data-data tersebuat di kuatkan 

dengan adanya pengumpulan data dengan cara wawancara ,dokumentasi dan 

observasi. 

7. Teknik Keabsahan Data   

Untuk menguji keabsahan data yang di kumpulkan, penulis 

melakukan teknik Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lainnya diluar data untuk keperluan pengecekan 

atau pembanding terhadap data tersebut. Teknik Triangulasi yang di 

gunakan menggunakan triangulasi sumber, memandingkan data, mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda (Sugiyono 2008:83). 

 


