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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang  

Sektor pariwisata yang berkembang dengan baik akan memberikan 

konstribusi yang besar terhadap suatu negara maupun daerah tempat dimana 

sektor pariwisata tersebut berdiri. Suatu fenomena yang dapat memacu upaya 

pembangunan potensi pariwisata adalah sifat pada manusia untuk memperoleh 

kesenangan dalam hidupnya.  

Dalam sektor pariwisata dapat kita temui obyek pariwisata yang berbeda 

seperti wisata alam yang berupa pegunungan, pantai, danau, air terjun, dan cagar 

alam. Hal ini tentunya dapat meningkatkan prospek pada masing-masing potensi 

untuk dikembangkan ke dalam sektor pariwisata. Keadaan ini pada akhirnya akan 

memberi pengaruh pada kehidupan perekonomian suatu negara. Dapat kita lihat 

pada beberapa daerah di Indonesia, yang mana pendapatan daerah sebagian besar 

didapatkan dari obyek pariwisata. Contohnya Bali dengan obyek pariwisata 

pantainya, telah meningkatkan devisa negara serta yang tak kalah pentingnya 

adalah meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga kehidupan masyarakat 

menjadi lebih baik. 

Sebagai ibu kota provinsi di bagian timur Indonesia-Maluku, Ambon 

sangat terkenal dengan beragam pantainya yang berpasir putih indah. Terlebih 

juga karena sebagian besar bibir pantainya selalu dihiasi perahu nelayan yang 

datang silih berganti, mencari ikan dan memasarkannya kepada para pengunjung 

pantai pada siang hingga sore hari. 
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Salah satu pantai indah itu adalah Pantai Natsepa yang terletak di Desa 

Suli, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Pantai ini sangat terkenal lantaran 

pasir putihnya yang selalu menggoda pengunjung untuk bermain dan bertahan 

lebih lama hanya untuk bersantai di atas hamparannya. Pantai terlihat bersih 

dengan laut yang cukup tenang. Banyak pepohonan di sekitar pantai membuat 

pantai terasa rimbun. Para pengunjung dapat berteduh di sela-sela bermain di 

pantai. Hijaunya dedaunan dari pohon-pohon ini juga menciptakan pemandangan 

yang lebih indah karena perpaduan warna hijau, putih, dan biru yang serasi. 

Pembangunan sektor pariwisata ini, telah dijalankan oleh Dinas Pariwisata 

Provinsi Maluku dengan membuka peluang kepada para pemilik modal untuk 

mengembangkan Pantai Natsepa sebagai obyek wisata di kota Ambon, guna 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah Maluku pada khususnya dan 

perekonomian nasional pada umumnya.  

Dalam upaya pengembangan kepariwisataan inilah, maka berbagai lokasi 

yang potensial di Indonesia ini dikembangkan untuk dimanfaatkan 

kepariwisataan, termasuk di Maluku yang relative cukup berkembang, dan 

khususnya kawasan Wisata di Kabupaten Maluku Tengah, namun hasil belum 

dapat membanggakan. Melihat posisi wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang 

terpisah pulau dengan Desa Suli yang berada di Pulau Ambon merupakan daerah 

hinterland Kota Ambon yang menjadi salah satu tujuan wisatawan mancanegara, 

maka akan memberikan peluang besar terhadap upaya meningkatkan jumlah 

pengunjung. 
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Potensi pariwisata Kabupaten Malukuh Tengah sangat banyak, berjumlah 

kurang lebih 165 obyek wisata, terdiri dari 75 wisata alam, 14 wisata budaya, 17 

wisata bahari dan 59 wisata sejarah. tetapi dalam kenyataanya, jumlah pengunjung 

dan pendapatan daerah belumlah berarti, dari sisi pariwisata. 

Tetapi harus diakui bahwa dari sekian banyak obyek wisata tersebut, ada 

yang cukup dominan, seperti Pantai Natsepa. Merupakan salah satu obyek wisata 

yang paling terkenal di kabupaten Maluku Tengah, tepat berbatasan dengan 

wilayah kota Ambon. Rata-rata pengunjung atau wisatawan setiap harinya kurang 

lebih 179 orang, terutama pada hari libur. 

Didalam pengembangan pariwisata, jangan dilihat dari retribusi yang 

didapatkan, tetapi apa saja kontribusi kepada perekonomian secara keseluruhan 

dalam wilayah tersebut, dan yang terpenting adalah kelestarian obyek wisata serta 

kesinambungan dan pertumbuhan kontribusinya terhadap perekonomian. Sebab 

ada suatu obyek wisata yang hilang fungsinya, atau kehilangan daya tariknya  

oleh karena berbagai faktor, misalnya obyek wisata alam pantai Wayame, taman 

laut Pandang Kasturi.  

Oleh sebab itu, di dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai suatu 

aset yang potensial ini memang diperlukan suatu aktivitas atau usaha yang akan 

dilakuakan dengan pola pengembangan pariwisata yang terencana serta 

menyeluruh, dalam hal ini diperlukan sebuah Aktivitas Public Relation atau 

Humas Dinas Pariwisata Provinsi maluku. Aktivitas Dinas Pariwisata Provinsi 

maluku dalam mempromosikan Pantai Natsepa, sehingga dikenal oleh 

pengunjung regional maupun mancanegara, sehingga pengunjung sebagai 
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konsumen disini membutuhkan tempat dan fasilitas yang aman, nyaman, prodak 

ditawarkan berkualitas serta harga terjangkau.  

Dengan demikian berkaitan dengan uraian latar belakang di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan studi terhadap : ”Aktivitas Public Relation 

Dinas Pariwisata Dalam Mempromosikan Pantai Natsepa (Studi Pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku)“. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.  Apa saja Aktivitas Public Relation Dinas pariwisata dalam mempromosikan 

pantai Natsepa? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dinas pariwisata dalam 

mempromosikan pantai Natsepa Aktivitas Public Relation? 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui Aktivitas Public Relation Dinas pariwisata dalam 

mempromosikan pantai Natsepa. 

2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dinas 

pariwisata dalam mempromosikan pantai Natsepa Aktivitas Public Relation. 

D.  Manfaat Penelitian 

 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Akademik 

a. Untuk menambah pengetahuan dalam dunia kepariwisataan khususnya 

mengenai Aktivitas Public Relation dinas pariwisata dan kebudayaan 

Provinsi Maluku. 
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b. Untuk menambah khasanah pengetahuan serta sebagai bahan bagi peneliti 

lain yang ingin memgembangkan hasil penelitian ini kemudian hari. 

2. Praktis 

a. Bagi Peneliti, agar mampu menemukan masalah serta mampu menempuh 

pemecahan masalah secara ilmiah. 

b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil 

kebijaksanaan khususnya bagi pengembangan industri pariwisata. 

E. Tinjauan Pustaka  

E.1 Public Relations 

E.1.1  Pengertian Public Relations 

 Public relations merupakan lapangan baru dibidang komunikasi yang 

tumbuh dan berkembang sangat cepat. Perkembangan ini sejalan dengan 

kemajuan masyarakat diberbagai bidang baik pada bidang industri, bisnis, 

perusahaan, bahkan pada bidang politik dan pemerintahan. Public relations yang 

disebut juga hubungan masyarakat.  Untuk menghindari salah pengertian, 

dibawah ini terdapat beberapa definisi Public Relations, akan tetapi terlebih 

dahulu perlu diketahui pengertian dari “public” dan “relation”. 

Pengertian publik, dalam terjemahan bebas adalah kesatuan masyarakat 

yang memiliki perhatian (concerning the people as a whole). Publik dari satu 

organisasi akan berbeda dengan organisasi lain, tetapi intinya, publik dibagi 

dua: publik internal yaitu direktur, karyawan, komisaris, pemilik dsb. Publik 

eksternal yaitu pelanggan, para abdi Negara, biro iklan, media massa, dsb. 

Sedangkan relation artinya adanya hubungan yang timbal balik atau two way 
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communication (Simandjuntak, 2003:7). Untuk lebih memahami pengertian 

Public relations maka dapat dilihat dari definisi berikut ini :  

 Belch and Belch (1998:20) menyatakan bahwa public relations  adalah 

suatu fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik,mengidentifikasi 

kebijakan dan prosedur dari seseorang atau organisasi dengan publicnya, dan 

menjalankan suatu program untuk mendapatkan pemahaman dan pengakuan 

publik. Burnet and Moriarty (1998:345) mengungkapkan  public relations  

adalah komunikasi informasi melalui berbagai media untuk mempengruhi 

pendapat publik. Institute of Public Relations menurut Chris Fill (1995:394) 

public relations  adalah suatu usaha yang terencana dan berkepentingan untuk 

menciptakan dan mempertahankan goodwillI dan pengertian timbal balik 

antara suatu organisasi dengan publiknya. 

Adapun pendapat lain menyatakan bahwa pengertian Public relations 

yaitu tugas boss untuk membangun dan menjaga kepercayaan yang kuat 

dengan kelompok kunci karena organisasi membutuhkan kalangsungan hidup 

dan pertumbuhan (organisasi) dengan pesat seperti yang dikatakan oleh Henry 

penasehat public relations (Simandjuntak, 2003:18). 

Ada dua jenis pengertian dalam melakukan kegiatan public relations 

yakni dalam pengertian “technique of communication” dan sebagai “state of 

being” (Djanaid,1993:8). 

a. Public relations sebagai “tecnique of communication”. 

Mengandung arti komunikasi timbal balik (two way traffic 
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communications), dan bahwa kegiatan public relations dilakukan terutama 

oleh setiap orang dalam organisasi oleh seorang pemimpin, apakah ia 

pemimpin jawatan, perusahaan, instansi militer, lembaga dan organisasi 

lainnya. 

b.  Public relations sebagai “ state of being”. 

Adalah keadaan wujud yang merupakan wahana kegiatan public relations 

dalam bentuk kegiatan biro, bagian, seksi, urusan dan lain-lain atau 

merupakan perwujudan kegiatan komunikasi yang melembaga, jadi secara 

struktural. Public relations merupakan bagian integral dari suatu lembaga 

atau organisasi. 

Public relations juga merupakan kiat pemasaran penting lainya, dimana 

perusahaan tidak harus berhubungan hanya dengan pelanggan, pemasok, dan 

penyalur, tetapi ia juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan 

publik yang lebih besar   (Lupiyoadi, 2009:122).  

Pendapat lain menurut Aitchison (2005:5) pengertian Public relations 

adalah bagian dari bauran promosi, yang terdiri dari periklanan, pemasaran 

langsung, promosi penjualan dan penjualan pribadi. Dimana diketahui bauran 

promosi (promotion mix) adalah salah satu unsur ” empat P” dalam pemasaran, 

unsur lainya adalah product (mengembangkan produk yang baik), princing 

(menetapkan harga yang menarik), place (pendistribusian yang tepat sasaran), 

promotion (promosi). 

Adapun menurut Kusumastuti (2004:10-11) pengertian public relations 
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dapat dibedakan menjadi beberapa diantaranya yaitu:   

a. Public relations sebagai aktifitas 

Public relations adalah aktifitas komunikasi dua arah dengan publik 

(perusahaan atau organisasi), yang bertujuan untuk menumbuhkan saling 

pengertian, saling percaya, dan saling membantu/kerjasama. 

b. Public relations sebagai profesi 

Public relations dianalogikan dengan ketrampilan berkomunikasi, 

ketrampilan tampil diri, ketrampilan menulis, ketrampilan menarik 

perhatian. 

c. Public relations sebuah divisi/bagian/departemen (state of being) 

Public relations dianalogikan sebagai corong perusahaan, pusat informasi 

keluar dan kedalam (“menangani” wartawan/pers, mengelola majalah 

perusahaan, menerima/menangani pengaduan masyarakat dan karyawan, 

mendokumentasikan kegiatan-kegiatan perusahaan), kepanjangan tangan 

pimpinan perusahaan dalam hal komunikasi, dan sebagainya. 

Dari beberapa pengertian Public relations di atas, dapat diketahui 

bahwa Public relations adalah suatu proses komunikasi dua arah atau timbal 

balik (two-way communications) yang terencana baik intern maupun ekstern 

dalam usaha untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis yang bertujuan 

memperoleh goodwill, saling pengertian, public opinion, dan citra yang baik 

dari masyarakat. 
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E.1.2  Tujuan Public Relations 

Menurut Steinberg tujuan Public relations adalah untuk menciptakan 

publik yang favourable tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi 

yang bersangkutan. Empat orang ahli lainnya yakni Marshall etal dalam public 

administration merumuskan tujuan Public relations sebagai berikut : 

1. Secara positif, yaitu berusaha untuk mendapatkan dan menambah 

penilaian dan good will suatu organisasi atau badan. 

2. Secara definitife, yaitu berusaha untuk membela diri terhadap masyarakat 

yang bernada negatif bila mana diserang dan serangan itu kurang wajar. 

(Djanaid 1993:15). 

Oleh karena itu, tujuan Public relations diarahkan kepada pihak 

external, memberikan informasi kepada pelanggan, pemasok, pangsa pasar 

sedangkan pihak internal, memberikan informasi kepada para pekerja tentang 

isu-isu pekerja atau pengembang baru perusahaan. 

1. Hubungan media juga disebut dengan istilah pemasaran media, hubungan 

media menaikan perusahaan yang besar dalam banyak program Public 

Relations. 

2. Peristiwa khusus: praktisi Public relations harus sangat kreatif, 

mengorganisasi peristiwa atau acara peluncuran produk pameran dagang, 

perayaan ultah perusahaan, mulai dagang khusus, pembukaan pabrik, 

resepsi dan acara-acara lain yang di sponsori oleh perusahaan. 

3. Hubungan pekerja: manajemen menggunakan Public relations secara 

internal untuk menjual perusahaan kepada para pekerjanya sendiri agar 
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dapat membangun antusiasme, semangat kerja, dan produktifitas atau 

mengatasi sikap negatif tertentu terhadap kebijakan perusahaan (Aitchison, 

2005:19-23). 

Adapun menurut Kusumastuti (2004:20-21) tujuan Public relations 

adalah terjaga dan terbentuknya kognisi, afeksi, dan perilaku positif publik 

terhadap organisasi/lembaga. Dengan demikian, rumusan yang paling tepat 

mengenai tujuan Public relations adalah sebagai berikut:   

1. Terpelihara dan terbentuknya saling pengertian (aspek kognisi) 

Tujuan Public relations pada akhirnya adalah membuat publik dan 

organisasi/lembaga saling mengenal dan kemudian tugasnya 

mempertemukan dua kepentingan untuk saling pengertian. 

2. Menjaga dan membentuk saling percaya (aspek afeksi) 

Tujuanya adalah lebih pada tujuan emosi, yakni pada sikap (afeksi) saling 

percaya (mutual confidence). 

3. Memelihara dan menciptakan kerjasama (aspek psikomotoris) 

Tujuan berikutnya adalah dengan komunikasi diharapkan akan 

terbentuknya bantuan dan kerjasama nyata. Artinya, bantuan dan 

kerjasama ini sudah dalam bentuk perilaku atau termanifestasikan dalam 

bentuk tindakan tertentu. 

 Mengacu pada beberapa tujuan diatas, dapat dikatakan bahwa setelah 

pengetahuan/pikiran dibuka, emosi/kepercayaan disentuh maka selanjutnya 

perilaku positif dapat diraih.  



 

11 
 

E.2 Tugas dan Fungsi Public Relations 

E.2.1  Tugas Public Relations 

Tugas Public relations yang pasti adalah bagaimana merencanakan, 

mewujudkan, dan memelihara relasi yang baik secara terus-menerus dengan 

semua pihak yang telah disebutkan diatas itu secara efektif dan berhasil 

mendapatkan keuntungan atas bentuk-bentuk relasi itu (Simandjuntak: 2003:8). 

Adapun menurut Kusumastuti (2004:25) ada tiga tugas Public relations 

dalam organisasi/lembaga yang berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi 

public relation. Ketiga tugas tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Menginterpretasikan, menganalisis dan mengevaluasi kecenderungan 

perilaku publik, kemudian direkomendasikan kepada manajemen untuk 

merumuskan kebijakan organisasi/lembaga. 

2. Mempertemukan kepentingan organisasi/lembaga dengan kepentingan 

publik. 

3. Mengevaluasi program-program organisasi/lembaga, khususnya yang 

berkaitan dengan publik. 

Lupiyoadi (2009:122) menyatakan bahwa Public relations peduli 

terhadap beberapa tugas pemasaran, yaitu antara lain: 

1. Membangun image (citra) 

2. Mendukung aktifitas komunikasi lainnya 

3. Mengatasi permasalahan dan isu yang ada 

4. Memperkuat positioning perusahaan 
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5. Mempengaruhi publik yang spesifik 

6. Mengadakan launching untuk produk/jasa baru 

Sementara Sutanto mengutip pendapat Cutlip and Center dalam 

Kusumastuti (2004:26) menyatakan tugas Public relations perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

a. Mendidik melalui kegiatan nonprofit suatu publik untuk menggunakan 

barang/jasa instansinya. 

b. Mengadakan usaha untuk menagtasi salah paham antara instansi dengan 

publik. 

c. Meningkatkan penjualan barang/jasa. 

d. Meningkatkan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan 

masyarakat sehari-hari. 

e. Mendidik dan meningkatkan tuntutan serta kebutuhan masyarakat akan 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. 

f. Mencegah pergeseran penggunaan barang atau jasa yang sejenis dari 

pesaing perusahaan oleh konsumen. 

Dari pendapat di atas penulis sependapat dengan para pakar bahwa tugas 

Public relations adalah : 

a. Mempelajari, menganalisa dan menilai opini publik. 

b. Menciptakan dan mempelihara citra yang baik atau positif bagi 

perusahaan. 
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c. Memilih penggunaan media komunikasi yang tepat dalam menyampaikan 

informasi yang objektif atau fakta-fakta bagi pihak perusahaan maupun 

kepada masyarakat (public). 

E.2.2  Fungsi Public Relations 

 Menurut Djanaid (1993:24) membagi fungsi Public relations sebagai 

berikut : 

a. Fungsi konstruktif yaitu sebagai alat untuk meratakan jalan agar aktifitas 

yang telah direncanakan dan sedang dilakukan dapat berhasil atau 

mencapai apa yang dimaksutkan. 

b. Fungsi korektif yaitu untuk membetulkan hal-hal yang tidak baik, untuk 

menjawab celaan-celaan atau kritikan-kritikan dari masyarakat dan untuk 

menghilangkan atau meniadakan pendapat-pendapat, desas-desus serta 

laporan-laporan yang tidak benar atau mungkin merugikan.  

Menurut Cutlip and Center  yang dikutip oleh Kusumastuti (2004:23) 

fungsi Public relations meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi. 

Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan 

menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan 

opini publik pada perusahaan. 

2. Melayani publik dan memberikan nasehat kepada pimpinan organisasi 

untuk kepentingan umum. 
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3. Membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik, baik 

internal maupun eksternal.  

Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi utama Public relations adalah 

untuk menumbuhkan dan mengembangkan hubungan yang baik antara 

organisasi dan publiknya, baik intern maupun ekstern. Yang dimaksut dengan 

publik intern adalah publik yang berada di dalam organisasi tersebut seperti 

pagawai, pemimpin, dan sebagainya. Publik ekstern adalah publik yang berada 

di luar organisasi adalah serikat buruh, pemerintah, masyarakat dan lain-lain 

E.2.3 Sasaran Kegiatan Public Relations 

 Sasaran Public relations adalah publik, yakni suatu kelompok dalam 

masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Dalam praktik 

publik ini dikelompokan menjadi dua, yakni 

a. Publik internal meliputi publik karyawan, yakni mereka yang bekerja 

dalam organisasi/lembaga dengan karakteristik kepentingan berupa 

kesejahteraan (penghasilan), promosi jabatan atau penghargaan prestasi 

kerja; publik pemegang saham yang memiliki karakteristik kepentingan 

investasi yang aman, terjaganya asset; publik pengelola, yang memiliki 

kepentingan terhadap peningkatan kinerja organisasi/lembaga. 

b. Publik eksternal, pada prinsipnya publik ini berada diluar 

organisasi/lembaga. Publik eksternal misalnya komunitas lokal (tetangga) 

yang memiliki karakteristik kepentingan, rasa aman, rasa bangga, 

keindahan dan kesehatan lingkungan, kesempatan kerja, penambahan 

penghasilan; publik pers yang memiliki kepentingan terhadap peristiwa-
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peristiwa yang memiliki kepentingan terhadap mitra pengelolaan sumber 

daya alam dan lingkungan, pemasukan pajak, penyerapan tenaga kerja, 

dan sebagainya. (Kusumastuti, 2004:17). 

 Dalam kegiatan Public relations dibedakan 2 macam publik yang menjadi 

sasaran yaitu publik intern dan publik ekstern  

1) Publik intern adalah publik yang menjadi bagian dari unit usaha atau 

badan perusahaan atau instansi itu sendiri. Didalam hubungan masyarakat 

industri atau perusahaan, publik intern ini umumnya masalah buruh atau 

karyawan yang bekerja serta pejabat pengambil keputusan didalam 

industri. 

2). Publik ekstern adalah orang luar atau publik umum dan (masyarakat) 

dimana industri atau usaha itu berada, yang harus diberi penerangan atau 

informasi demi timbulnya good wiil dari mereka. 

Menurut Djanaid (1993:41) memberikan pembagian public yang menjadi 

sasaran Public relations sebagai berikut : 

1.  Internal Public Relation 

a. Sasaran 

1). Buruh/karyawan/pegawai 

2). Organisasi buruh 

3). Pemegang saham 

4). Keluarga karryawan 

b. Tugas 

1). Memupuk suasana yang menyenangkan 



 

16 
 

2). Menciptakan karyawan sebagai Public Relations 

3). Menciptakan pelayanan yang baik 

4). Menimbulkan gairah kerja 

5). Menciptakan jiwa korp 

6). Memperhatikan kesejahteraan buruh 

7). Mengintegrasikan keluarga karyawan dengan perusahaan/instansi. 

2. External Public Relations 

a. Sasaran 

1) Masyarakat umum/konsumen 

2) Penyalur 

3) Pemasok 

4) Organisasi kemasyarakatan 

5) Opinion leader 

6) Pers  

7) Organisasi pengusaha/perusahaan 

8) Para pakar/ahli 

9) Pejabat 

10) Sumber daya menusia 

11) Biro iklan 

b. Tugas 

1) Memperluas relasi 

2) Memperluas langganan 

3) Memperkenalkan kegiatan 
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4) Menciptakan kondisi yang menguntungkan perusahaan 

5) Memonitor sikap masyarakat 

6) Menciptakan penghargaan public 

7) Memelihara hubungan baik dengan mass media. 

  Khalayak sasaran Public relations yang khas menurut Aitchison (2005:13) 

adalah sebagai berikut: 

a. Para pekerja: sangat penting bahwa semua pekerja, keluarga dan teman-

teman mereka merasa nyaman tentang perusahaan. 

b. Distributor: pengecer, dealer, dan pialang, kesuksesan berada dibanyak 

tangan, orang-orang yang menjual dan merekomendasikan produk-produk 

barang dan jasa layanan perusahaan harus tetap mendapatkan informasi 

dan antusiasme. 

c. Pemegang saham: harga saham perusahaan terkait langsung dengan citra 

perusahaan dan kesuksesan bisnis. 

d. Pembuat peraturan: para pejabat pemerintah dan legislative perlu 

meyakinkan bahwa perusahaan adalah warga negara yang baik layak 

untuk memperoleh dukungan dan pengakuan mereka. 

e. Komunitas: perusahaan dapat berpengaruh positif atau negative kepada 

komunitas lokal dimana mereka beroperasi. 

f. Pelanggan yang sudah ada: banyak pakar pemasaran percaya bahwa 

mempertahankan basis pelanggan yang sudah ada jauh lebih penting 

daripada mencari pelanggan baru. 



 

18 
 

g. Pelanggan baru yang potensial: bila perusahaan telah yakin bahwa para 

pelanggan yang sudah ada telah terpuaskan maka perusahaan dapat 

merancang kegiatan Public relations untuk menarik pertumbuhan bisnis. 

E.2.4 Perencanaan Program Public Relations 

Perencanaan  program Public relations baik yang berjangka panjang 

maupun berjangka pendek (untuk satu peristiwa tunggal), harus direncanakan 

dengan cermat dan hati-hati, sehingga akan diperoleh hasil-hasil yang nyata. 

Untuk merencanakan program komunikasi massa pada umumnya dan program 

Public relations pada khususnya, Simandjuntak (2003:80) menyatakan bahwa 

perencanaan strategi Public relations selalu dimulai dengan penentuan misi 

organisasi, dimana misi adalah sesuatu tujuan jangka panjang kemana 

organisasi akan mengarah. Cara terbaik untuk membuat misi organisasi adalah 

dengan melakukan review misi dan goal yang telah ada, misi dan goal 

kemudian dianalisis apakah masih sesuai dengan keadaan sekarang. Apabila 

sudah tidak sesuai maka harus dicari misi yang baru tetapi apabila masih sesuai 

dapat digunakan. 

Menurut Anggoro (2002: 77-96) menyatakan bahwa ada enam model 

langkah perencanaan Public relations  yaitu: 

1. Pengenalan Situasi 

Pengenalan situasi merupakan tumpuan perencanaan logis. Artinya, 

segenap prosedur penyusunan rencana harus didasarkan pada tujuan. 

2. Penetapan Tujuan 
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Setiap tujuan organisasi dalam pengertian yang luas akan jauh lebih 

mudah dijangkau apabila usaha mencapainya juga disertai dengan 

kegiatan-kegiatan Public Relations, baik itu yang dilakukan oleh 

unit/departemen Public relations internal maupun oleh lembaga 

konsultasi Public relations external. 

3. Definisi khalayak 

Betapa pentingnya suatu organisasi untuk mengenali dan membatasi 

khalayaknya. Sebesar apapun suatu organisasi ia tidak mungkin 

menjangkau semua orang sehingga perlunya menentukan sebagian 

diantaranya yang sekiranya paling sesuai atau yang paling 

dibutuhkannya. 

4. Pemilihan Media dan teknik-teknik Public relations  

Media dan teknik Public relations itu sendiri sangat bervariasi. 

5. Pengaturan Anggaran 

Para perencana media Public relations juga harus memperhitungkan 

media mana yang harus digunakan utnuk menjangkau khalayak yang 

telah dipilih, tentunya sesuai dengan keterbatasan anggaran yang ada. 

6. Pengukuran Hasil Kegiatan Public Relations 

Ada tiga hal dalam pengukuran yaitu: 

a. Teknik-teknik yang digunakan untuk mengenali situasi sering kali 

juga dimanfaatkan guna mengevaluasi berbagai hasil yang telah 

dicapai dari segenap kegiatan-kegiatan Public relations yang telah 

dilaksanakan. 
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b. Metode-metode evaluasi hasil biasanya diterapkan pada tahapan 

perencanaan. 

c. Setiap program Public relations harus memiliki tujuan yang pasti. 

E.2.5 Bentuk Kegiatan Public Relations 

Kegiatan merupakan implementasi dari tugas. Dengan demikian, 

kegiatan yang sebenarnya adalah implementasi dari tugas Public relations 

untuk mencapai tujuan Public relations dan menjalankan fungsi dan 

peranannya secara menyeluruh. 

Oleh karenanya menurut Kusumastuti (2004:26) kegiatan Public 

relations adalah kegiatan berkomunikasi dengan berbagai macam simbol 

komunikasi, verbal maupun nonverbal, dan juga kegiatan yang berkaitan 

dengan proses pentransferan dan penerimaan ide, gagasan, dan segala macam 

informasi dengan tujuan tertentu. Adapun menurut Anggoro (2002:11) 

kegiatan Public relations dimaksutkan untuk menciptakan suatu pengertian, 

sikap, dan tanggapan yang lebih baik dari khalayak terhadap produk, tindakan, 

atau suatu organisasi secara keseluruhan.  

Menurut Rudy (2005:86-88) ruang lingkup kegiatan Public relations adalah: 

1. Hubungan dengan pelanggan (Customer Relation) 

Hal ini mencakup kegiatan seperti memberi informasi kepada pelanggan 

atau nasabah, menciptakan suasana kenyamanan/kemudahan bagi urusan 

para pelanggan dan  melayani pelanggan tamu (contohnya tamu-tamu 
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hotel atau restoran) bila menyangkut pemeliharaan citra atau 

penyampaian informasi.  

2. Hubungan dengan masyarakat/penduduk (Community relation) 

Hal ini mencakup kegiatan membina hubungan baik dengan 

penduduk/masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi penduduk 

disekitar lokasi pabrik/perusahaan/toko atau disekitar kantor 

organisasi/lembaga yang bersangkutan.  

3. Hubungan dengan pers/media massa (Press Relation) 

Hal ini mencakup kegiatan membuat clippings (guntingan berita dari 

Koran, majalah dan lain-lain) serta menganalisa pendapat umum (opini 

publik) atau aspirasi kelompok-kelompok tertentu (specific group 

opinion), menyampaikan informasi dan pernyataan resmi melalui media 

massa, menyelengarakan acara jumpa pers (press release), membina 

hubungan komunikasi dua arah dengan wartawan dan redaksi media 

massa (surat kabar, tv, radio, majalah, tabloid, dan lain-lain). 

4. Hubungan dengan instansi-instansi pemerintah (Government Relation) 

Hal ini mencakup kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan hubungan 

komunikasi dua arah dengan instansi-insatansi pemerintah (pemerintah 

daerah/provinsi/kabupaten/kota, pihak kepolisian, dinas tenaga kerja, 

dinas perindustrian, dinas pariwisata, dan lembaga lainnya), upaya-

upaya perolehan informasi aktual dari berbagai instansi pemerintah dan 

sebaliknya menyampaikan informasi kepada instansi terkait.  

5.   Hubungan dengan karyawan/pegawai (Employee Relation) 



 

22 
 

Hal ini mencakup kegiatan pembinaan hubungan ke dalam (pimpinan 

dengan karyawan dan sesama bawahan) yang memang terkesan agak 

tumpang tindih dengan fungsi/tugas bagian kepegawaian (personalia) 

yang bermaksut menyampaikan kebijakan organisasi/perusahaan kepada 

karyawan dan sebaliknya menampung serta memantau/aspirasi 

karyawan untuk disampaikan kepada pimpinan dan diharapkan tercipta 

suasana harmonis/selaras dalam kegiatan organisasi atau perusahaan.  

6. Hubungan dengan berbagai pihak terkait (Stakeholder Relation)  

Hal ini mencakup kegiatan yang menunjang atau terus-menerus 

berhubungan dengan kegiatan organisasi/perusahaan atau lembaga 

(seperti agen-agen, supplier, distribusi) dan juga mencakup hubungan 

dengan para pemegang saham (Stakeholder Relation). 

Menurut Aitchison (2005:7) ada beberapa kegiatan dari Public relations 

adalah sebagai berikut:  

a. Memperkenalkan produk baru melalui konferensi pers, siaran pers, acara 

khusus, dan pameran dagang. 

b. Mengurangi dampak krisis yang akan timbul dimasa mendatang dan 

membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. 

c. Menjelaskan mengapa perusahaan menjual sahamnya kepada publik. 

d. Mengubah upaya pembukaan sebuah pabrik baru atau seminar menjadi 

sebuah acara yang dapat diberikan. 

e. Mengubah pencapaian perusahaan menjadi berita. 
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f. Meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan para pemegang saham, 

pekerja, pemasok, pelanggan dan masyarakat luas. 

g. Membantu meloloskan atau menentang peraturan atau regulasi baru. 

Menurut Djanaid (1993:42) kegiatan Public relations sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan pertemuan (rapat, kongres, seminar, lokakarya, 

sarasehan, temu wicara, temu karya, dan lain-lain)  

2. Kontak pribadi dengan semua pihak 

3. Membuat pusat informasi 

4. Menyelenggarakan kegiatan publikasi melalui pers dalam bentuk : 

a. Siaran pers 

b. Konferensi pers 

c. Pers tour 

d. Kursus latihan wartawan 

e. Sponsor artikel 

f. Iklan (radio, TV, Surat kabar) 

5. Mengatur kegiatan protokoler. 

6. Dalam kegiatan mempersiapkan Pidato dalam rangka mempengaruhi 

masyarakat/ karyawan. 

7. Membuat laporan rutin pada pemegang saham. 

8. Menerbitkan majalah intern. 

9. Menerbitkan buku kenangan-kenangan/ buku harian. 

10. Menyelenggarakan pelayanan kesejahtaraan pada anggota dalam bentuk: 

a. Hiburan  
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b. Olah raga 

c. Wisata 

d. Perumahan karyawan 

e. Tempat ibadah 

f. Koperasi 

g. Asuransi 

h. Hadiah-hadiah pada 

i. dan lain-lain 

11. Kegiatan Pameran 

12. Sales Promotion 

13. Open House 

14. Publikasi dalam bentuk: 

a. Baliho 

b. Spanduk 

c. Poster 

d. Leaflead 

e. Booklead 

15. Dokumentasi dalam bentuk: 

a. Foto 

b. Slide 

c. Film 

16. Demonstrasi: menampilkan cara kerja produk perusahaan pada khalayak 

ramai. 
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17. Menyelenggarakan tanggung jawab sosial pada masyarakat yang bersifat: 

1. Tak terkait dengan tujuan perusahaan. 

2. Terkait dengan tujuan perusahaan. 

3. Kegiatan Perusahaan/ organisasi, tapi bermanfaat bagi masyarakat. 

E.2.6 Aktivitas Public Relations (Humas) 

 Aktivitas humas merupakan urutan atau sebuah rangkaian kegiatan untuk 

membentuk atau menciptakan pengertian, sikap dan tanggapan yang lebih baik 

dari masyarakat terhadap tindakan dan sikap terhadap lembaga atau instansi 

secara keseluruhan. 

 Menurut Oemi (2001:27) aktivitas humas merupakan kegiatan untuk 

menanamkan dan memperoleh pengertian, goodwill, kepercayaan, penghargaan 

pada dan dari public suatu badan/institusi khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. Dalam Public Relations terdapat suatu usaha untuk mewujudkan 

hubungan yang harmonis antara sebuah instansi/badan dengan publiknya, usaha 

untuk memberikan atau menanamkan kesan yang menyenangkan sehingga akan 

timbul opini yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup instansi/badan 

tersebut. 

 Aktivitas humas atau public relations di lapangan mencakup sebagai 

konseptor (conceptor), penasihat (counselor), komunikator (communicator), dan 

penilai (evaluator). Oleh karena itu menjadi sangat penting apabila seorang 

pejabat humas dituntut untuk memiliki kemampuan memecahkan berbagai 

masalah yang dihadapinya dalam organisasi. Cultip & Center dalam Ruslan 

(2008:148-149) menyatakan bahwa proses perencanaan kerja humas melalui 
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empat tahapan atau langkah-langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk 

pelaksanaan program kerja kehumasan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dan Mendengarkan (Research-Listening) 

2. Perencanaan dan mengambil keputusan (Planning-Decision) 

3. Mengkomunikasikan dan pelaksanaan (Communication-Action) 

4. Mengevaluasi (Evaluation) 

E.2.7 Public Relations (Humas) Internal 

Humas internal (internal public relations) itu sama pentingnya dengan humas 

eksternal. Jika uang yang menjadi ukurannya, maka internal mampu member 

profitabilitas perusahaan sama besarnya dengan yang diberikan oleh humas 

eksternal. Hubungan antar sesama pegawai pada suatu lembaga lebih berfokus 

pada aspek-aspek menusiawi. Hal itu tidak sama dengan hubungan-hubungan 

industri (industrial relations). Dimana hubungan industri lebih menekankan pada 

besar kecilnya upah atau gaji dan berbagai fasilitas serta kondisi kerja. 

Adapun tingkat efektivitas dari humas internal sangat dipengaruhi oleh tiga hal 

sebagai berikut: 

1. Keterbukaan pihak manajemen. 

2. Kesadaran dan pengakuan pihak manajemen akan nilai dan arti 

penting komunikasi dengan pegawai. 

3. Keberadaan seorang manajer komunikasi (manajer humas) yang 

tidak hanya ahli dan berpengalaman, tetapi juga didukung oleh 

sumber-sumber daya teknis yang modern. (Jefkins 1992:172). 
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E.2.8 Public Relations (Humas) Eksternal 

 Salah satu tujuan humas eksternal (external public relations) adalah 

mempererat hubungan dengan orang-orang atau instansi diluar organisasi demi 

terciptanya opini publik yang menguntungkan organisasinya. Tujuannya adalah 

mengandakan komunikasi dua arah yang sifatnya informatif dan persuasif kepada 

publik luar. Informasi harus diberikan jujur berdasarkan fakta dan harus teliti 

karena publik mempunyai hak untuk keadaan yang sebenarnya tentang suatu yang 

menyangkut kepentingan. 

 Komunikasi eksternal dapat dilakukan melalui berbagai cara sebagai 

berikut: 

1. Melalui kontak pribadi (personal contact): bahwa seorang PRO 

(petugas public relations) mempunyai pekerjaan memikirkan dan 

memperhatikan kepentingan publik. Dimana seorang PRO dituntut 

untuk mempunyai wawasan terhadap prilaku publiknya. Misalnya 

dengan memperhatikan sikap, tindak-tanduk dan kebiasaan. 

Seorang PRO yang berhubungan langsung dengan publiknya harus 

selalu bersikap ramah, sopan, selalu bersedia mendengarkan apa 

yang dikatakan dan ditanyakan publik, sabar dalam melayani 

mereka, dan tidak menangguhkan sesuatu pelayanan yang segera 

dapat dilakukan. 

2. Hubungan dengan media massa: salah satu kegiatan terpenting 

public relations adalah menyelenggarakan hubungan dengan media 

massa. karena media massa mempunyai peranan penting dalam 
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menyebarkan informasi atau berita kepada masyarakat, juga 

pemerintah dan dalam pembentukan pendapat umum. 

3. Hubungan dengan masyarakat: hubungan dengan masyarakat 

(community relations) perlu dibina terutama bila organisasi 

memulai suatu usaha atau kegiatan yang diharapkan dapat 

mempengaruhi kehidupan dan lingkungan. Dalam hal ini perlu 

diperhatikan antara lain: apakah lingkungan tersebut mempunyai 

opinion leader yang perlu didekati lebih dulu, karena dalam 

komunikasi dengan masyarakat peran opinion leader sampai 

sekarang sangat penting, terutama di daerah pedesaan, demi 

keberhasilan atau efektifnya komunikasi. (Rachmadi 1994:53-60) 

E.4 Kepariwisataan 

E.4.1 Pengertian pariwisata 

Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke 

tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, 

sebagai usaha mencari keseimbangan antara keserasian dan kebahagiaan 

dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. 

 

E.4.2 Jenis-jenis Pariwisata 

Suatu daerah maupun suatu negara pada umumnya dapat menyajikan berbagai 

atraksi wisata, maka akan sangat menarik untuk mempelajari dan 

mempersoalkan jenis pariwisata mana yang sekiranya mempunyai kesempatan 

yang paling baik untuk dikembangkan di daerah atau negara tersebut. Hal ini 
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juga akan berpengaruh pada fasilitas yang perlu disiapkan dalam 

pembangunan maupun dalam program-program promosi dan periklanan. 

Walaupun banyak jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan, 

dapat pula dibedakan adanya beberpa jenis pariwisata khusus sebagai berikut : 

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure Tourism) 

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat 

tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, umtuk 

memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk mengendorkan ketegangan 

sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan 

alam, untuk mengetahui hikayat rakyat setempat, untuk mendapatkan 

ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota, atau bahkan sebaliknya 

untuk menikmati hiburan-hiburan dikota-kota besar maupun untuk ikut 

serta dalam keramaian pusat-pusat wisatawan.  

2. Pariwisata untuk rekreasi (recreation tourism) 

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki 

pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan 

kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan 

keletihan dan kelelahannya.  

3. Pariwisata untuk kebudayaan (cultural tourism) 

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk 

belajar dipusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, 

kelembagaan, dan cara hidup rakyat negara lain; untuk mengunjungi 

monumen-monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu atau 
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sebaliknya penemuan-penemuan besar masa kini, pusat-pusat kesenian, 

pusat-pusat keagamaan; atau juga untuk ikut serta dalam festival-festival 

seni musik, teater, tarian rakyat dan lain-lain. 

4. Pariwisata untuk olahraga (sport tourism) 

Jenis ini dapat dibagi dalam dua kategori: 

a) Big Sports Events, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti 

Olympiade Games, kejuaraan ski dunia, kejuaran tinju dunia, dan lain-

lain yang menarik perhatian tidak hanya pada olahragawannya sendiri, 

tetapi juga ribuan penonton atau penggemarnya. 

b) Sporting Tourism of the Practitioners, yaitu pariwisata olahraga bagi 

mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri, seperti 

pendakian gunung, olahraga naik kuda, berburu, memancing, dan lain-

lain. Negara yang memiliki banyak fasilitas atau tempat-tempat 

olahraga seperti ini tentu dapat menarik sejumlah besar penggemar 

jenis olahraga pariwisata ini. 

5. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (business tourism) 

Jenis pariwisata ini telah menimbulkan berbagai persoalan. Banyak ahli 

teori, ahli sosiologi maupun ekonomi beranggapan bahwa perjalanan 

untuk keperluan usaha tidak dapat dianggap sebagai perjalan wisata karen 

unsur voluntary atau sukarela tidak terlibat. Menurut para ahli teori, 

perjalanan usaha ini adalah bentuk profesional travel atau perjalanan 

karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak 

memberikan kepada pelakunya baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan 
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waktu perjalanan. Kebebasan individu yang merupakan bagian terpenting 

dari pariwisata tidak nampak. 

Dalam istilah Business tourism tersirat tidak hanya professional trips yang 

dilakukan kaum pengusaha atau industrialis, tetapi juga mencakup semua 

kunjungan ke pameran, kunjungan ke instalasi teknis yang bahkan menarik 

orang-orang diluar profesi ini. Kaum pengusaha tidak hanya bersikap 

sebagai dan berbuat sebagai konsumen, tetapi dalam waktu-waktu 

bebasnya, sering berbuat sebagai wisatawan biasa dalam pengertian 

sosiologis karena mengambil dan memanfaatkan keuntungan dari atraksi 

yang terdapat di negara lain tersebut. 

6. Pariwisata untuk berkonvensi (convention tourism) 

Jenis pariwisata ini makin lama makin penting. Tanpa menghitung 

banyaknya konvensi dan konferensi nasional, konvensi dan pertemuan 

yang sering dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan peserta yang biasanya 

tinggal beberapa hari di kota atau negara penyelenggara. Jika pada taraf –

taraf perkembangannya konvensi-konvensi hanya dilakukan secara 

tradisional di beberapa kota tertentu, maka sekarang berbagai tourist resort 

atau daerah-daerah wisata banyak yang menawarkan diri untuk dijadikan 

tempat konferensi. Banyak negara yang menyadari besarnya potensi 

ekonomi dari jenis pariwisata konferensi ini sehingga mereka saling 

berusaha untuk menyiapkan dan mendirikan bangunan-bangunan yang 

khusus diperlengkapi untuk tujuan ini atau membangun pusat-pusat 
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konferensi lengkap dengan fasilitas mutakhir yang diperlukan untuk 

menjamin efisiensi operasi konferensi. (James, 1987: 23-25). 

F. Metode Penelitian 

F.1 Jenis  penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Menurut Maman (2002; 3) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu 

gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 

sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini 

memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah 

(Husein Umar, 1999:81).  

F.2 Lokasi Penelitian 

  Yang Dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Provinsi Maluku. Penelitian di lakukan di Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Provinsi Maluku karena di Maluku masih terdapat banyak tempat 

wisata yang belum di kembangkan. Proses penelitian dilakukan pada tanggal 15 

februari 2012 sampai 27 februari 2012. 

F.3 Subyek Penelitian 

  Subyek penelitian adalah orang yang memberi data atau informasi kepada 

peneliti. Orang yang diteliti dikatakan sebagai subjek dalam hal ini karena 

merekalah yang memberi informasi. Cara pengambilan subyek dari penelitian ini 

menggunakan teknik Purposive sampling, Menurut Patton (1980:100) teknik ini 

digunakan sebagai strategi apabila seseorang ingin mempelajari sesuatu datang 
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untuk memahami sesuatu kasus-kasus terpilih tertentu tanpa perlu untuk 

menggeneralisasikan pada kasus demikian. Teknik Purposive sampling mencakup 

orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria tertentu yang dibuat peneliti 

berdasarkan tujuan penelitian (Kriyantoro,2006:154). 

Adapun yang menjadi kriteria dari subyek penelitian dalam penelitian ini 

adalah orang-orang yang mengetahui, membuat dan melaksanakan, Public 

Relation adalah :  

a. Staff tetap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

b. Masa kerja minimal 5 tahun pada instansi yang bersangkutan 

c. Memiliki tingkat pendidikan S1 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka didapatkan sejumlah 4 orang yang 

menjadi subyek penelitian. 

F.4 Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah:  

a. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama 

yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti.  

b. Data Sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan 

disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya 

dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data ini digunakan untuk 

mendukung infomasi primer yang diperoleh baik dari dokumen, maupun 

dari observasi langsung ke lapangan.  
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F.5  Teknik Pengumpulan Data 

a)  Wawancara (Interview):  

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara. Data berupa strategi PR Dinas pariwisata yang dilakukan 

selama ini. 

b) Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperlukan informasi tentang kelakuan 

manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Metode observasi yang 

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap informan penelitian, yakni 

penelitian mendatangi informan yang diteliti. Karena tanpa mendatangi 

lokasi penelitian data ataupun informasi yang diperoleh tidak dapat 

dipertanggung jawabkan (Moleong,2002:27) 

c) Dokumentasi : 

Teknik Dokumentasi adalah pengumpulan data menggunakan dokumen 

sebagai sumber data yang ada kaitannya dengan penelitian. Dokumen yang 

sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena dalam 

banyak hal, dokumen sebagai sumber data dimanfaatakan untuk menguji, 

menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. (Moleong, 2003:217). Data yang 

dikumpulkan tentang profil Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan Potensi 

Pantai Natsepa. 
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F.6 Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah analisis 

Domain. Analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran-gambaran 

objek penelitian secara umum atau tingkat permukaan, namun relatif utuh 

tentang objek penelitian tersebut. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan 

data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, sehingga memperjelas 

interpretasi informasi dan data yang diperoleh dilapangan (Lexy J. 

Moleong,1998 : 65). 

 
Análisis domain merupakan langkah pertama dalam penelitian kualitatif, 

yang kemudian dilanjutkan dengan análisis Taksonomi untuk mencari bagaimana 

domain yang dipilih itu dijabarkan menjadi lebih rinci. Selanjutnya mengunakan 

análisis Komponensial untuk mencari perbedaan yang spesifik setiap rincian dari 

hasil análisis taksonomi dan yang terakhir dilanjutkan dengan análisis tema untuk 

mencari hubungan diantara domain. 

 Tipe hubungan ini bersifat universal, yang dapat digunakan untuk 

berbagai jenis situasi sosial. Hubungan semantik tersebut adalah jenis, ruang, 

sebab akibat, rasional/ alasan, lokasi  untuk melakukan sesuatu, fungsi, cara 

mencapai tujuan, urutan dan karakteristik/ atribut. Analisis ini mencoba 

mengumpulkan sekian banyak tema, fokus budaya, nilai, dan simbol-simbol 

budaya yang ada dalam setiap domain.  

 

 

 

Masyarakat 

 
Komunikasi 

budaya 

Domain budaya 

Hubungan semantik 
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Gambar 1: Elemen dalam domain 

F.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan (trust worthines) data yang diperlukan 

adalah teknik pemeriksaan. Dalam penelitian peneliti menggunakan teknik 

trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu (Moleong Lexy, 2002: 178). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik trianggulasi sumber 

untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi sumber data adalah 

menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber 

perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa 

menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsif, 

dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan  pribadi dan gambar atau 

foto. Tentu masing-masing cara  itu akan menghasilkan bukti atau data yang 

berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda 

pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan 

keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 

 


