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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hampir di setiap Kabupaten atau kota di Jawa Timur memiliki daerah 

tujuan wisata yang menarik, yang meliputi wisata budaya dan wisata alam. 

Melihat perkembangan pariwisata di Jawa Timur yang potensial, dinas propinsi 

Jawa Timur telah membuat 4 kebijakan dalam pelaksanaan program kerja 

tahunannya, yakni:  

(1) Kebijakan perkembangan destinasi Jawa Timur. 

Dalam kebijakan ini, propinsi Jawa Timur disiapkan sebagai daerah 

wisata andalan di Indonesia. 

(2) Kebijakan pengembangan pemasaran. 

Kebijakan ini dibuat dengan cara mempertahankan dan memperluas 

akses pasar baik mancanegara maupun nusantara melalui 

memperbanyak kerjasama dan jaringan penyebarluasan informasi dan 

lembaga promosi pariwisata nasional dan internasional. 

(3) Kebijakan pengembangan kemitraan. 

Artinya, memposisikan masyarakat luas khususnya masyarakat profesi 

baik secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan 

pariwisata, sebagai pelaku atau subyek bukan sebagai obyek. Sehingga 

diharapkan keberadaan pariwisata Jawa Timur berbasis pada kekuatan 

lokal (tourism community based) 
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(4) Kebijakan pengembangan penataan wilayah destinasi. 

Artinya, pengembangan pariwisata yang dilihat dari skala tata ruang 

wilayah dengan maksud agar terhindar duplikasi perencanaan 

pariwisata antar daerah Kabupaten dan kota. 

  Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat tersebut membantu Dinas 

Pariwisata Propinsi Jawa Timur sekaligus mengevaluasi program-program kerja 

yang telah dibuat. Kabupaten Gresik merupakan salah satu yang ada di propinsi 

Jawa Timur. Berbicara mengenai pariwisata, sebenarnya banyak tempat-tempat 

menarik di Kabupaten Gresik yang layak untuk dikunjungi, seperti misalnya 

wisata Senja Gua Kelelawar, Giri Wana Tirta , Penangkaran Rusa Bawean, Pulau 

Noko Bawean, obyek wisata Danau Kastoba Bawean, dan Pantai Delegan. Dalam 

hal ini seperti halnya pantai Delegan yang berada di Gresik Utara yang 

menyimpan potensi wisata yang sangat menarik, namun karena kurangnya 

promosi sehingga perkembangan pantai Delegan tersebut kurang optimal. 

(http://www. jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=155849). 

Tempat wisata Giri Wana Tirta atau yang disebut dengan Telaga Ngipik 

Karena tempatnya masih berada dalam wilayah desa Ngipik, sehingga masyarakat 

pun menyebutnya Telaga Ngipik, dijadikan tempat wisata wilayah Jawa Timur. 

Pemerintah Kabupaten Gresik pun menjadikan mengelolah tanah dan pepohonan 

yang mengitari Telaga Ngipik untuk dijadikan taman dan tempat bermain bagi 

masyarakat umum. Namun, seiring berjalannya waktu, tempat wisata yang berada 

di tengah-tengah kawasan industri PT Petrokimia Gresik, terabaikan 

pengelolaannya. (Drs. Dedy Mahdie, MAP, wawancara: senin 12 Juli 2010)
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 Mengingat pentingnya unsur sumber daya manusia, dalam petumbuhan 

dan pengembangan bahwa sumber daya yang paling penting bagi suatu 

perusahaan atau instansi adalah sumber daya manusia, karena di dalamnya 

terdapat bakat, kreativitas, keinginan dan aktivitas kerja. Oleh karena itu sumber 

daya manusia atau tenaga kerja harus mendapat perhatian khusus dari perusahaan 

sehingga apabila tenaga kerja itu merasa puas maka semangat kerjanya akan 

meningkat, hal itu berakibat pada kinerja karyawan juga meningkat. 

  Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan destinasi yang terdapat di 

Kabupaten Gresik diarahkan untuk menstimulasi pengembangan daerah tujuan 

wisata yang ada sehingga memiliki kemampuan tumbuh yang lebih unggul serta 

dapat berkembang lebih cepat sesuai dengan kondisi dan karakteristik sumber 

daya yang dimiliki. 

  Upaya yang dilakukan selama ini masih berskala kecil, yakni dengan 

mengadakan kegiatan antara lain, mendata kepariwisataan serta fasilitas 

pengunjung, mengadakan promosi pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Gresik 

melalui media internet, mengikuti even-even yang diadakan yang berhubungan 

dengan promosi wisata, mengadakan pelatihan atau diklat bagi pengusaha hotel, 

restoran, biro perjalanan wisata yang ada di Kabupaten Gresik, menggelar festival 

seni dan budaya serta membuat rencana induk pengembangan pariwisata daerah 

dan rancangan pengembangan obyek dan daya tarik wisata. 

  Semua kegiatan tersebut adalah untuk menunjang optimalisasi tingkat 

kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gresik, namun sejauh ini kebijakan yang ada 

belum didukung kinerja yang baik oleh dinas kebudayaan dan pariwisata 
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Kabupaten setempat. Hal ini bisa jadi karena kurang adanya sumber daya manusia 

yang berkualitas dalam bidangnya atau terbatasnya dana yang dialokasikan untuk 

sektor kepariwisataan itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gresik 

perlu mengkaji lagi efektifitas kinerja dari instansi yang terkait maupun 

berwenang, apakah kebijakan yang telah dibuat tersebut sudah dilaksanakan 

secara terencana dan berkesinambungan atau belum, jika belum maka perlu 

diadakan peningkatan kinerja secara optimal dan maksimal dalam rangka 

meningkatkan tingkat kunjungan ke Kabupaten Gresik. 

Setelah adanya Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah maka segala sesuatunya yang menyangkut masalah kebutuhan 

dan kebijaksanaan menjadi tanggung jawab daerah. Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata dengan segala aktivitasnya yang dilakukan oleh humas masih dianggap 

sebagai kegiatan yang abstrak. Humas mempunyai peranan penting dalam 

mempublikasikan potensi kebudayaan dan pariwisata. Hal tersebut membawa 

konsekuensi yang tinggi pada instansi pemerintahan. Karena dituntut adanya 

humas yang terampil dan berpendidikan serta mempunyai cakrawala pandang 

yang luas. 

Peranan humas sebagai subyek instansi pemerintahan perlu mendapat 

perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, karena humas memainkan peranan 

penting dalam usaha menetapkan tujuan pemerintah dalam mempublikasikan 

potensi kebudayaan dan pariwisata dengan memfokuskan, memperkuat dan 

mengkomunikasikan pesan lewat media elektronik dan media cetak kepada 

masyarakat secara efektif dan sinergi.  
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Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas Propinsi Jawa Timur 

dalam membantu Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur sekaligus mengevaluasi 

program-program kerja yang telah dibuat. Tetapi  belum didapatkan format baru 

yang memadai dalam pelaksanaan aktivitas humas. Berdasarkan survey awal yang 

diperoleh dari lokasi tersebut diketahui bahwa , bila dikaitkan dengan kemampuan 

sumber daya manusia dan pendanaan, maka didapati kemampuan personal di 

bidang sosialisási yang relatif lemah, Begitu pula permasalahan pendanaan: 1) 

Untuk program 2010 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini sangat sedikit, 

dikarenakan kurangnya anggaran dana dari pemerintah Kabupaten Gresik karena 

anggaran 60% telah diprioritaskan pada PILKADA 2010; 2) Wisata religi Sunan 

Giri dan Sunan Malik Ibrahim yang paling ditonjolkan di Kabupaten Gresik. 

Wisata-wisata lain di Gresik seperti pantai Delegan, pantai Terosan, Air Panas 

Kebundaya, dan lain-lain yang masih banyak berada di pulau Bawean yang 

memiliki banyak potensi untuk dikembangkan lagi karena setelah diteliti langsung 

begitu banyak potensi-potensi yang bisa untuk dijadikan dan dikembangkan 

menjadi obyek wisata kedepannya. Tetapi sangat disayangkan  saat ini masih 

belum menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Gresik. (Drs. Muh. Lutfi, 

wawancara: Senin 23 Agustus 2010) 

Selain masalah pendanaan seperti tersebut di atas, masih kurangnya 

kemampuan personal di bidang sosialisasi pada Dinas Humas kebudayaan dan 

pariwisata mengakibatkan permasalahan antara lain seperti : 1) Terbatasnya 

sarana dan prasarana penyediaan bahan sosialisasi secara lengkap dan terpadu 

dalam rangka mempublikasikan obyek wisata alam dan budaya; 2) Kurangnya 
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perhatian dinas terkait dalam memberikan bahan sosialisasi untuk pengelolaan 

obyek pariwisata; 3) Terbatasnya sumber daya dalam melaksanakan aktivitas, 

tugas pokok dan fungsi humas. (Drs. Dedy Mahdie, MAP, wawancara: senin 12 

Juli 2010) 

Dari berbagai obyek wisata yang dimiliki Kabupaten Gresik, baru 20% 

saja yang sudah diberdayakan secara maksimal. Padahal obyek -obyek wisata ini 

sangat potensial sekali mendatangkan para wisatawan. Karena daya tarik 

keindahan dan keunikannya. Secara kualitas tidak kalah menarik dengan obyek-

obyek wisata daerah lain. Seperti goa kelelawar atau wisata bahari di kepulauan 

bawean. Untuk itu investasi pada obyek-obyek wisata ini secara ekonomis sangat 

menguntungkan. Akan tetapi penghambat finansial lah yang menjadikan potensi  

kebudayaan dan pariwisata kurang dikelola. Apa lagi untuk tahun 2011 dimana 

program yang akan dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Gresik ini semakin sedikit.( Drs. Sugiyanto wawancara:  senin 31 Agustus 2010 ) 

Kondisi ini semestinya dipahami oleh pemerintah untuk itu sudah 

semestinya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap aktivitas humas 

pemerintah. Humas harus memiliki sifat membina dan mengembangkan 

partisipasi masyarakat. Di era reformasi yang menuntut segala sesuatunya serba 

transparan, juga berdampak terhadap keingintahuan masyarakat akan berbagai 

informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan termasuk informasi mengenai potensi kebudayan dan pariwisata 

yang ada.  
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Dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun 

mancanegara, upaya pengembangan pembangunan di daerah perlu lebih 

ditingkatkan. Maka harus memperhatikan faktor-faktor yang mendukung, 

supaya tidak menjadi suatu penghambat dalam sosialisasi potensi kebudayaan 

dan pariwisata guna menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan 

memadai dalam meningkakan kunjungan wisata, pelayanan wisata serta untuk 

meningkatkan pendapatan daerah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas tersebut, maka peneliti 

merumuskan:  

1. Apa saja aktivitas humas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gresik 

dalam mensosialisasikan potensi kebudayaan dan pariwisata 

Kabupaten Gresik? 

2. Penghambat  sosialisasi potensi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten 

Gresik? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah :  

1. Untuk mengetahui aktivitas humas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan potensi kebudayaan dan 

pariwisata Kabupaten Gresik. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat sosialisasi potensi 

kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Gresik. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang humas dalam 

keterkaitannya dengan promosi potensi kebudayaan dan kepariwisataan serta 

sebagai penerapan teori yang diperoleh di perkuliahan dan menambah 

cakrawala pengetahuan tentang organisási kemasyarakatan. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan kepada Kabupaten Gresik, untuk mengetahui 

kelemahan yang menjadikan penghambat alasan dalam mensosialisasikan 

potensi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Gresik sehingga menjadi 

landasan penentu keberhasilan penentuan program dan kegiatan tahunan 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik. 

 
E. Tinjauan Pustaka 

E.1.  Humas (Hubungan Masyarakat) 

E.1.1  Pengertian Humas 

Humas pada saat ini banyak dipraktekkan di berbagai organisasi dalam 

rangka menunjang organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. 

Pelaksanaan humas dalam organisasi atau perusahaan dititikberatkan pada 

keterampilan membina hubungan antar manusia di dalam organisasi untuk 

mengatasi timbulnya masalah. 

Landasan bagi hubungan masyarakat yang efektif ialah kebijaksanaan dan 

kegiatan yang terpercaya demi kepentingan publik. Komunikasi hubungan 
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masyarakat merupakan suatu proses yang mencakup suatu pertukaran fakta, 

pandangan dan gagasan diantara suatu bisnis atau organisasi tanpa laba dengan 

publik-publiknya untuk saling pengertian. Salah satu unsur dasar humas adalah 

komunikasi timbal balik. Melalui komunikasi kepada publiknya, manajemen 

mengumumkan menjelaskan dan mempertahankan atau mempromosikan 

kebijaksanaannya dengan maksud untuk mengukuhkan pengertian dan 

penerimaan. 

Cutlip dan Allen dalam Ruslan, (2007:6) mengatakan: 

“Hubungan masyarakat merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap 
publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau organisasi 
demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program 
kegiatan untuk meraih pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya.” 

 
Berdasarkan definisi diatas dalam kegiatan humas untuk memperkenalkan, 

meningkatkan kesadaran atau pengertian serta mempengaruhi publiknya supaya 

mereka mengenal dan mengetahui kegiatan lembaga atau organisasi tersebut. 

Menurut Ruslan, (2007:5) adalah: 

“Hubungan masyarakat merupakan fungsi manajemen untuk mencapai 
target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan 
rinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, hingga mengevaluasi 
hasil-hasil apa yang telah dicapainya.” 

 
Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Humas merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh 

kepercayaan, saling pengertian, dan citra yang baik dari publik atau 

masyarakat. 
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2. Humas merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen guna 

mencapai tujuan yang spesifik dari organisasi. 

3. Humas adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara 

suatu badan atau organisasi dengan masyarakat melalui suatu proses 

komunikasi timbal balik atau dua arah. 

E.1.2 Tujuan Hubungan Masyarakat 

Suatu organisasi atau lembaga yang baik adalah yang berhasil mencapai 

cita-cita dan tujuannya dengan lancar. Begitu juga dengan kerja humas dimana 

mereka bertugas untuk menciptakan citra positif perusahan atau lembaga di mana 

ia bernaung. Abdurrachman (2001:34) ”Tujuan humas adalah mengembangkan 

good will dan memperoleh opini publik yang favorable atau menciptakan kerja 

sama berdasarkan hubungan yang harmonis dengan berbagai publik.” 

Tujuan humas untuk memperkenalkan perusahaan atau instansi kepada 

masyarakat luas tentang keberadaan perusahaan atau instansi tersebut, untuk 

mengubah citra perusahaan atau instansi di mata khalayak dengan menunjukkan 

kepada khalayak mengenai kegiatan-kegiatan baru, untuk menyebarluaskan cerita 

sukses perusahaan atau instansi kepada masyarakat untuk mendapatkan 

pengakuan. Tujuan yang ingin dicapai bisa satu, bisa lebih dari satu. Jumlah 

tujuan yang layak dan menarik untuk dikejar memang nyaris tak terbatas akan 

tetapi jumlah tujuan yang hendak dicapai sepenuhnya tergantung pada ukuran 

kapasitas dan sumber daya (khususnya pendanaan) yang dimiliki oleh suatu 

departemen humas. Oleh karena itu, humas harus terlebih dahulu menetapkan 

prioritas dari sekian banyak tujuan yang akan dicapai berdasarkan sumber daya 
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yang tersedia. Morissan (2008: 151) Beberapa pertimbangan dalam memilih 

prioritas tujuan adalah : 

1. Mengutamakan tujuan jangka panjang daripada tujuan jangka 

pendek; 

2. Mempertimbangkan jumlah sumber daya manusia yang tersedia; 

dan 

3. Mempertimbangkan jumlah dana yang tersedia. 

 E.1.3  Fungsi Hubungan Masyarakat 

Suatu organisasi umumnya terbentuk dari beberapa unit atau bagian yang 

saling berkaitan satu sama lain. Unit-unit itu dibentuk karena dianggap mampu 

menunjang kegiatan operasional dari organsiasi yang bersangkutan. Dengan kata 

lain unit-unit itu dibentuk karena mempunyai fungsi-fungsi tertentu, yaitu suatu 

tahap pekerjaan yang jelas yang dapat dibedakan dari tahap pekerjaan lain yang 

menguntungkan bagi organisasinya dalam mencapai tujuan yang ditetapkannya. 

Begitu pula dengan “Hubungan Masyarakat” yang merupakan bagian dari 

suatu organsiasi sudah barang tentu mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Sebagai 

salah satu bagian dari kegiatan manajemen, hubungan masyarakat mempunyai 

fungsi Effendy (2006:46) : 

1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. 

2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik 

intern maupun ekstern. 
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3. Menciptakan komunikasi dua arah timbal-balik dengan menyebarkan 

informasi dari organsiasi kepada publik dan menyalurkan opini publik 

kepada organisasi. 

4. Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan 

umum.  

Menurut Widjaja (2006:127) bagi organisasi pemerintahan, hubungan masyarakat 

berfungsi untuk: 

1. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah. 

2. Memberikan pelayanan atau menyebarluaskan informasi dalam 

menyakinkan masyarakat (misalkan menerjemahkan kebijaksanaan 

pemerintah). 

3. Menerima adalah menampung informasi dari masyarakat. 

4. Menjadi jembatan atau komunikator aktif dalam rangka komunikasi dua 

arah. 

5. Ikut menciptakan iklim untuk mengamankan politik pembangunan  

Sedangkan di dalam keputusan Bupati Gresik No. 19 tahun 2001 tentang 

petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2001 

tentang pembentukan dan susunan organsiasi dinas-dinas daerah Kabupaten 

Gresik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik pada bagian 

kelima pasal 23 untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Dinas Hubungan 

Masyarakat mempunyai fungsi: 

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan promosi potensi daerah dengan instansi 

terkait 
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2. Melaksanakan peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat secara rutin 

maupun insidental dengan menggunakan sarana audio, video maupun 

audio visual 

3. Mengolah data hasil liputan dan penyiaran dalam bentuk kliping, rekaman 

audio, rekaman video, film dan lain-lain. 

4. Melaksanakan pendokumentasian berbagai informasi kegiatan dan 

peristiwa. 

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa pada 

dasarnya hubungan masyarakat itu mempunyai dua fungsi yang saling 

mendukung satu dengan yang lainnya yaitu fungsi konstruktif dan fungsi korektif. 

Berfungsi konstruktif karena disini hubungan masyarakat merupakan alat 

untuk meratakan jalan agar aktifitas yang telah direncanakan dan sedang 

dilakukan dapat berhasil dan mencapai apa yang dimaksud. Hubungan masyarakat 

merupakan alat untuk memelihara kelangsungan hidup suatu organisasi atau 

lembaga dengan jalan menjelaskan kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan 

yang akan dan sedang dilaksanakan serta menjelaskan betapa besar manfaat yang 

akan diperoleh dari kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan penjelasan tersebut adanya 

kepercayaan dan pengertian sehingga mereka dengan sukarela ikut membantu dan 

mendukung kegiatan-kegiatan dari organisasi atau lembaga yang bersangkutan. 

Hubungan masyarakat dikatakan mempunyai fungsi korektif karena 

hubungan masyarakat berfungsi untuk membetulkan hal-hal yang tidak baik, 

untuk menjawab celaan-celaan atau kritik-kritik dari masyarakat, desas-desus dan 
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laporan-laporan yang merugikan, termasuk menghindarkan tindakan-tindakan 

yang menimbulkan prasangka buruk dari masyarakat. 

 

E.1.4  Aktivitas Humas 

Menurut Effendy (2002:25) pada dasarnya tujuan utama dari program 

kerja dan berbagai aktivitas humas yaitu bagaimana upaya menciptakan hubungan 

harmonis antara organisasi atau perusahaan yang diwakilinya dengan publiknya, 

sasaran khalayak yang terkait, pada akhir tujuannya diharapkan akan tercipta citra 

positif (good image), kemauan yang baik (good will), menghargai (mutual 

appreciation), saling timbul pengertian (mutual understanding), toleransi 

(tolerance) atau kedua belah pihak yang terkait dan sebagainya. 

Menurut Widjaja (2006:53) yaitu aktivitas humas antara lain adalah 

melaksanakan tujuan kedalam (internal relations) dan keluar (eksternal relations) 

melalui pendekatan informative, edukatif, persuasive dan dihindarkan pendekatan 

yang bersifat imperative dan juga punitive. Seorang humas juga melakukan 

kegiatan yang dilakukan terencana secara terus menerus yang meliputi 

keterampilan komunikator, pesan yang disampaikan akurat, obyektif, punya daya 

pengaruh yang kuat guna berhasilnya mencapai sasaran yang ditetapkan oleh 

perusahaan atau instansi. 

Didalam kepariwisataan peranan humas ini cukup besar pula, terutama 

untuk mempromosikan hal-hal yang menyangkut kepariwisataan termasuk aspek 

yang berkaitan dengannya. Biasanya untuk memperkenalkan suatu “tourist 

destination” yang baru atau mengadakan suatu “perdana flight” dari suatu airlines, 
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pembukaan suatu hotel baru, the new resorts, recreational facilities, dan 

sebagainya. 

Menurut Ruslan (2002:152) manajemen Public Relations dan Media 

Komunikasi digambarkan dan diuraikan langkah-langkah kegiatan humas atau 

aktivitas humas : 

1. Menganalisis perilaku umum dan hubungan organisasi terhadap 

lingkungan. 

2. Menentukan dan memahami secara benar perilaku tiap-tiap kelompok 

terhadap organisasi. 

3. Menganalisis tingkat opini publik, baik yang intern maupun ekstern. 

4. Mengantisipasi kecenderungan masalah-masalah potensial kebutuhan-

kebutuhan dan kesempatan-kesempatan. 

5. Menentukan formulasi dan merumuskan kebijakan-keijakan. 

6. Menjalankan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas sesuai dengan program 

yang direncanakan. 

7. Menerima umpan balik untuk di evaluasi, kemudian mengadakan 

penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. 

Menurut Ruslan (2003:213) menyelenggarakan acara atau kegiatan khusus 

(special events) dalam humas merupakan salah satu kiat untuk menarik perhatian 

publik terhadap organisasi tersebut.  Kegiatan khusus atau aktivitas dalam humas 

yang dapat dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan promosi adalah Special 

Events. Arti special events menurut istilahnya antara lain: 
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1. Special, atau spesial berarti sesuatu yang “istimewa”, pengecualian (khas) 

dan tidak umum. 

2. Event, suatu kejadian penting atau peristiwa khusus, baik yang terjadi 

secara internal, lokal, maupun nasional dan bahkan berkaitan dengan suatu 

peristiwa (event) secara internasional. 

Jadi ajang khusus (special events) tersebut merupakan suatu peristiwa 

istimewa atau yang tengah berlangsung dan dirancang secara khusus dan program 

acara kehumasan yang berkaitan dengan event tertentu (special events PR 

program).  

Penyusunan program acara khusus (special events) yang dikenal dalam 

kegiatan kehumasan menurut Ruslan (2003:216) adalah : 

1. Calender of events 

Calendar of events, yaitu acara rutin (reguler event) yang dilaksanakan 

pada hari, bulan, tahun tertentu secara periodik dan berulang-ulang (rutin) 

diselenggarakan sepanjang kalender. 

2. Momentum Events 

Yaitu acara yang sifatnya khusus dan dilaksanakan pada momen-momen 

tertentu diluar acara rutin tersebut. 

3. Special Events 

Peristiwa khusus tersebut secara garis besarnya terdapat tiga jenis kegiatan 

dalam humas, yaitu : 

a. Acara suatu peresmian 

b. Acara peringatan tertentu 



17 

 
 

c.  Acara komersial (new product lounching) atau non komersial (social 

community relations).  

Menurut Ruslan (2003:211) kegiatan special events dari humas tersebut 

diharapkan mampu memuaskan pihak-pihak lain yang terlibat untuk berperan 

serta dalam satu kesempatan pada acara humas, baik untuk meningkatkan 

pengetahuan (know ledge), pengenalan (awareness), maupun upaya pemenuhan 

selera (pleasure) dan menarik simpati atau empati. Sehingga mampu 

menumbuhkan saling pengertian bagi kedua belah pihak dan pada akhirnya dapat 

menciptakan citra (image) positif dari masyarakat atau publik sebagai target 

sasarannya. 

 

E.2.  Sosialisasi Potensi Kebudayan dan Pariwisata 

E.2.1 Sosialisasi  

Sosialisasi adalah proses yang harus dijalani oleh seorang individu untuk 

mencapai suatu tujuan. Hal tersebut dijelaskan oleh Hakim dan Ningsih (1994:54) 

dalam bukunya Sosiologi SMU menurut beberapa pengertian sosialisasi yang 

disampaikan oleh para ahli diantaranya : 

1. Prof. Dr. Nasution, SH 

Sosialisasi adalah proses membimbing individu dalam dunia sosial. 

2. Sukandar Wiraatmaja, M.A 

Sosialisasi adalah proses yang dimulai sejak seseorang itu dilahirkan untuk 

dapat mengetahui dan memperoleh sikap, pengertian, gagasan, dan pola 

tingkah laku yang disetujui oleh masyarakat. 
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3. Drs. Suprapto 

Sosialisasi adalah suatu proses belajar berinteraksi dalam masyarakat sesuai 

dengan peranan yang dijalankan. 

4. Peter L, Berger 

Sosialisasi adalah suatu proses seorang anak belajar menjadi anggota yang 

berpartisipasi dalam masyarakat. 

 Humas  menentukan kesan positif sebuah organisasi di mata masyarakat. 

Dan hubungan dengan masyarakat akan menentukan bagaimana organisasi 

tersebut bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi potensi 

kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Gresik merupakan salah satu proses yang 

dipikirkan secara matang dan hati-hati. Proses tersebut memerlukan aktivitas yang 

dilakukan terus-menerus. Aktivitas disini adalah mengembangkan atau 

memperkenalkan kepariwisataan Kabupaten Gresik. Dengan kata lain aktivitas 

tersebut melibatkan adanya suatu dialog antara organisasi dengan publiknya 

sehingga mereka dapat saling mendengarkan dan memahami. 

 Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa para praktisi perusahaan selalu 

mempertimbangkan dengan seksama bagaimana suatu program akan dimulai, dan 

mensosialisasikannya secara terencana sehingga bermanfaat bagi organisasi serta 

publik  yang berinteraksi dengan organisasi tersebut. 

E.2.2 Tujuan Sosialisasi 

Wahyu (1986:71) Sosialisasi merupakan salah satu proses belajar 

kebudayaan dari anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sistem sosial. 

Dengan sosialisasi, individu menjadi tahu bagaimana ia mesti bertingkah laku di 
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tengah-tengah masyarakat dan lingkungan budayanya. Meskipun sosialisasi itu 

mungkin berbeda-beda dalam berbagai lembaga, kelompok maupun masyarakat, 

namun sasaran sosialisasi itu sendiri banyak memiliki kesamaan. 

Menurut Wahyu (1986:72) Tujuan pokok sosialisasi adalah : 

1. Individu harus diberi ilmu pengetahuan (keterampilan) yang 

dibutuhkan bagi kehidupan kelak di masyarakat. 

2. Individu harus mampu berkomunikasi secara efektif dan 

mengembangkan kemampuannya. 

3. Pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-

latihan mawas diri yang tepat. 

4. Bertingkah laku selaras dengan norma atau tata nilai dan kepercayaan 

pokok yang ada pada lembaga atau kelompok khususnya dan 

masyarakat umumnya. 

E.2.3 Proses Terjadinya Sosialisasi 

 Sosialisasi dapat terjadi secara langsung pada saat bertatap muka dalam 

pergaulan sehari-hari, dapat juga terjadi secara tidak langsung seperti melalui 

telepon, surat dan melalui media massa. Menurut Hakim dan Ningsih (1994:57) 

dalam bukunya Sosiologi SMU Terjadinya sosialisasi secara umum dapat melalui 

dua cara yaitu sebagai berikut : 

1. Conditioning  

Proses ini terjadi melalui keadaan lingkungan yang menyebabkan individu 

mempelajari pola kebudayaan yang fundamental, seperti bahasa, cara berjalan, 

cara duduk, cara makan, dan tingkah laku lainnya. 
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2. Komunikasi atau interaksi 

Proses  sosialisasi dapat terwujud melalui komunikasi dan interaksi dari mulai 

anak-anak sampai tua. Manfaat komunikasi adalah untuk  memperoleh 

pengalaman-pengalaman hidup, kebiasaan-kebiasaan yang menjadi bekal 

pergaulan sehingga individu sadar akan dirinya sebagai pribadi yang tidak 

terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat. 

 Sosialisasi pada intinya adalah proses belajar yang dilakukan oleh individu 

untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator atau 

penyampaian pesan kepada komunikan. Dalam proses sosialisasi individu 

menghadapi kebiasaan, sikap, dan ide-ide orang lain dan menyusunnya kembali 

sebagai suatu sistem dalam diri pribadinya. 

E.2.4  Faktor-Faktor Penghambat Sosialisasi 

Menurut Alam dan Henry (2006:31) faktor-faktor yang mempengaruhi 

sosialisasi adalah : 

1. Sifat dasar 

Sifat dasar adalah segala potensi-potensi yang diturunkan oleh orang tua 

kepada anaknya. Sifat dasar pada masing-masing anak berbeda dan sifat 

karakteristiknya sangat individual sekali. 

2. Lingkungan pre-natal 

Lingkungan pre-natal adalah lingkungan sebelum lahir, yaitu anak masih 

dalam kandungan ibunya. Dalam periode ini bayi mendapat pengaruh yang 

langsung dari ibunya. Pengaruh tersebut misalkan seperti pengaruh dari 

suatu penyakit yang diderita ibu yang akan mempengaruhi pertumbuhan 
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dan perkembangan penglihatan, pendengaran bayi dalam kandungan. Dan 

juga pengaruh endokrin yang dapat mempengaruhi perkembangan mental 

anak. 

3. Perbedaan individual 

Perbedaan-perbedaan yang bersifat individual yaitu : (1) warna kulit, mata, 

rambut, (2) ciri-ciri fisiologik, (3) ciri-ciri kepribadian, (4) emosi dan 

sosial. 

4. Lingkungan  

Lingkungan ini dikelompokkan menjadi beberapa segi, yaitu: (1) 

lingkungan  alam, (2) lingkungan kebudayaan, (3) lingkungan dan 

masyarakat sekitar. 

5. Motivasi 

Motivasi merupakan pendorong yang menggerakan individu untuk berbuat 

sesuatu. Motivasi sendiri dapat berupa dorongan maupun kebutuhan baik 

dari individu sendiri atau dari luar individu.  

Sebagaimana telah diketahui dari uraian-uraian di atas, bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi sosialisasi tersebut menjadikan suatu penghambat bagi 

Aktivitas Humas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik dalam 

mensosialisasikan potensi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Gresik. Adapun  

Faktor-faktor penghambat dalam sosialisasi antara lain adalah sebagai berikut: 

1.    Kemampuan berbahasa 

Kemampuan berbahasa dalam sosiolisasi sangatlah penting, terutama 

kemampuan berbicara karena dengan mampu mengerti apa yang ingin 



22 

 
 

disampaikan. Sehingga seseorang akan dengan mudah menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. 

Salah satu contoh yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu berbahasa 

dengan baik adalah orang yang cacat pada bibir sumbing. Orang yang cacat 

pada bibir sumbing akan sulit berbicara dengan orang lain, sehingga orang lain 

tidak mengerti apa yang ingin dia sampaikan. 

2.   Cara bergaul 

Orang yang pandai bergaul dan bisa menempatkan dirinya akan mudah 

menjalankan proses sosialisasi. Sebaliknya, orang yang sulit berkomunikasi, 

bersikap kaku, kurang beretika akan cenderung menghambat sosialisasi.  

3.    Kehidupan masyarakat yang terisolir 

Masyarakat yang terisolir biasanya hidup tersendiri dari masyarakat lainnya. 

Cenderung menutup diri dari masyarakat luar, sehingga mereka sulit untuk 

bersosialisasi. Mereka hanya bersosialisasi dengan masyarakat yang berada 

dalam satu perkampungan. Sehingga masyarakat itu tidak mengalami 

perkembangan yang berarti, baik dari segi pakaian, cara berpikir maupun 

tingkah laku. Suku badut merupakan contoh nyata kehidupan masyarakat yang 

terisolir di daerah jambi. 

4.   Kesulitan dalam melakukan komunikasi 

Dalam berkomunikasi terkadang kita mengalami kesulitan. Beberapa faktor 

yang menyebabkan kesulitan komunikasi, yaitu : 

a.  Kurangnya informasi atau pengetahuan. 
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b.  Tidak bisa menjelaskan mana yang paling penting diantara sejumlah hal 

yang dikomunikasikan. 

c.  Tidak menyimak. 

d.  Tidak memahami kebutuhan orang lain. 

e.  Kehilangan kesabaran, membiarkan komunikasi menjadi perdebatan. 

f.  Suasana hati yang buruk. 

Demikianlah, jika satu atau lebih faktor diatas terjadi dalam komunikasi kita, 

maka bisa di pastikan komunikasi kita akan menjadi sulit. Akibatnya, kita 

akan malas untuk melakukan komunikasi selanjutnya. 

5.   Hambatan alam 

Seseorang dengan mudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat luar, 

apabila tidak ada hambatan alam yang terjadi. Hambatan alam ini berupa 

bencana alam. Contohnya pasca gempa, masyarakat Padang sulit 

berkomunikasi dengan masyarakat Jakarta, sehingga masyarakat Padang yang 

berada di Jakarta tidak dapat berkomunikasi dengan keluarganya di Padang. 

(http://moehdrahmatsyahpoutra.blogspot.com/2010/09/faktor-faktor-

penghambat-dalam.html, diakses tanggal 21 Agustus 2011 jam 10.00 WIB) 

 

E.3.  Kebudayaan dan Pariwisata 

E.3.1 Kebudayaan  

Pariwisata kebudayaan sangat erat hubungannya dengan pengertian 

pariwisata dan kebudayaan itu sendiri.  Upaya untuk memperkuat ketahanan 

budaya menjadi salah satu tugas penting dalam pembangunan kebudayaan dan 
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pariwisata. Mengenai definisi kebudayaan menurut Selo Soemardjan dan 

Soelaeman Soemardi, mengatakan bahwa : 

Setiadi (2006:28) ”Kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta 
masyarakat.” 

 
Sedarmayanti (2005:4) “Pariwisata adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata 
serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.” 

 
Pariwisata kebudayaan merupakan jenis pariwisata yang di tandai dengan 

adanya rangkaian untuk belajar dan studi di pusat-pusat pengajaran penelitian, 

mempelajari adat-istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat Negara lain; 

mengunjungi monument bersejarah peninggalan peradaban masa lalu atau 

sebaliknya penemuan masa kini; mengunjungi pusat-pusat kesenian, pusat-pusat 

keagamaan, ikut serta dalam festival-festival keagamaan, ikut serta dalam festival 

seni musik, teater, tarian rakyat dan sebagainya. Wisata kebudayaan (culture 

tourism) orang tidak hanya sekedar mengunjungi satu tempat untuk menyaksikan 

dan menikmati atraksi (pleasure tourism) akan tetapi lebih dari itu .  

Daya tarik wisata budaya memiliki sumber utama yang menjadi daya tarik 

wisata dan menjadi penggerak minat dan motivasi utama orang untuk berwisata 

dikarenakan peninggalan, sejarah dan fenomena peradaban manusia seperti situs 

peninggalan purbakala, sejarah peradaban dan perilaku peradaban manusia 

(konteks hubungan dengan Tuhan-Manusia-Alam), religi, adat istiadat, budaya, 

mitos, seni, kriya personal dan komunitas desa wisata. 

Menurut Happy Marpaung (2002:88-94) bentuk–bentuk objek wisata yang dapat 

dijadikan sebagai pariwisata kebudayaan, antara lain :  

1. Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan dan Monumen 
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Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monument termasuk golongan 

budaya, monument nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunan 

keagamaan seperti Gereja, Kuil, Candi, Puri, Masjid serta tempat-tempat 

bersejarah lain seperti battlefields. Bentuk wisata yang lain : 

a. Penelitian bawah air, misalnya kapal karam atau tenggelam. 

b. Industri archeology. 

c. Taman-taman bersejarah. 

2. Museum dan Fasilitas Budaya Lainnya 

Museum dapat dikembangkan berdasarkan pada temanya, antara lain 

museum arkeologi, sejarah, etnologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, 

ilmu pengetahuan, teknologi dan industri, ataupun dengan tema khusus 

lainnya. 

Untuk museum yang merupakan pariwisata kebudayaan adalah museum 

yang berisi tentang budaya dan sejarah (arkeologi, etnologi, sejarah alam, 

seni dan kerajinan). 

3. Pola Kehidupan 

Pola kehidupan dan tradisi, termasuk adat-istiadat, pakaian, upacara dan 

kepercayaan dari suatu suku bangsa tertentu merupakan komponen 

kebudayaan yang penting. Biasanya pola kehidupan yang masih erat 

hubungannya dengan budaya berada pada masyarakat yang bertempat di 

desa-desa tradisional. 
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4. Desa Wisata 

Desa wisata merupakan suatu desa yang masih tradisional atau dekat 

dengan desa tradisional, biasanya berada di daerah terpencil. 

5. Wisata Keagamaan, Etnis dan Nostalgia 

Bentuk wisata keagamaan, etnis dan nostalgia sangat erat hubungannya dengan 

budaya, agama, etnis, dan sejarah yang berhubungan dengan masa lalu. 

E.3.2 Pariwisata 

Suatu obyek pariwisata harus memenuhi tiga kriteria agar obyek tersebut 

diminati pengunjung, yaitu Yoeti (1985:164) : 

1. Something to see adalah obyek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu 

yang bisa dilihat atau di jadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Dengan 

kata lain obyek tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu 

untuk menyedot minat dari wisatawan untuk berkunjung di obyek tersebut. 

2.  Something to do adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata di sana 

bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, 

bahagia, relax berupa fasilitas rekreasi baik itu arena bermain ataupun 

tempat makan, terutama makanan khas dari tempat tersebut sehingga 

mampu membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal di sana. 

3. Something to buy adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada 

umumnya adalah ciri khas atau icon dari daerah tersebut, sehingga bisa 

dijadikan sebagai oleh-oleh. 

Obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Gresik saat ini boleh dibilang 

kurang mempunyai daya tarik. Sebut saja Pantai Delegan, Giri Wana Tirta, Pasir 
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Putih Sukaoneng, Pulau Noko Selayar, Danau Kastoba dan beberapa tempat-

tempat menarik lainnya kurang menarik bagi hampir sebagian pengunjung 

ataupun wisatawan. Hal tersebut bisa jadi karena kurangnya sarana dan prasarana 

yang terdapat di obyek yang ada. Atau bisa jadi karena kurangnya pengelolaan 

dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik setempat. Selain itu 

masih kurangnya dukungan dari masyarakat lokal setempat, dalam hal ini 

masyarakat Kabupaten Gresik khususnya, membuat kinerja humas Dinas 

Pemerintah Kabupaten yang berwenang menjadi kurang efektif 

Pengembangan kualitas dan kuantitas objek pariwisata, ketangguhan 

kinerja pemasaran, sikap mental masyarakat dan kebijakan pemerintah yang 

kondusif akan menentukan kemajuan pariwisata Indonesia, khususnya Kabupaten 

Gresik. Karena lewat kepariwisataan, kesejahteraan rakyat terangkat, serta 

martabat bangsa diantara pergaulan bangsa-bangsa akan semakin tinggi. Dalam 

Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia (GBHN 1993, 1984 : 80) 

dinyatakan antara lain : 

a. Pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas 

kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan penerimaan devisa serta 

memperkenalkan alam dan kebudayaan Indonesia. Pembinaan serta 

pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan 

terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional serta lingkungan 

hidup. 

b. Pembinaan dan pengembangan pariwisata dalam negeri ditingkatkan 

dengan tujuan lebih memperkenalkan alam dan kebudayaan bangsa dalam 
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rangka memupuk rasa cinta tanah air dan menanamkan jiwa, semangat 

serta nilai-nilai 1945, disamping untuk memperluas lapangan kerja. 

Tujuan pembinaan masyarakat wisata ialah : 

a. Menggalakan pemeliharaan segi-segi positif yang berupa kegiatan, sifat 

atau sikap masyarakat yang langsung atau tidak langsung bermanfaat bagi 

pengembangan masyarakat itu sendiri maupun kepariwisataan. 

b. Menggalakkan usaha-usaha pencegahan pengaruh buruk yang mungkin 

timbul sebagai akibat pengembangan pariwisata, atau setidak-tidaknya 

membatasi pengaruh tersebut sekecil-kecilnya. 

Kebijaksanaan pokok untuk mencapai tujuan ini adalah meningkatkan 

Sadar Wisata masyarakat melalui media penerangan, sosialisasi dan penyuluhan 

ataupun kegiatan lainnya. Sapta pesona adalah salah satu program dari sadar 

wisata yang merupakan kondisi yang harus diwujudkan untuk menarik minat 

wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah sehingga mulai dari kepala Negara 

hingga masyarakat di tingkat RT bisa menjadi tuan rumah yang baik dengan 

menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, kesejukan, keindahan, ramah tamah, 

serta memberikan kenangan yang indah pada wisatawan.  Sadar wisata 

masyarakat di lain pihak merupakan sarana yang kuat pula untuk menggalakkan 

perkembangan wisata dalam negeri atau wisata nusantara karena mampu 

meningkatkan motivasi berwiraswasta. Peranan pemerintah dalam 

mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan 

infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk 

fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah, dengan pihak swasta, 
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pengaturan dan promosi umum ke luar negeri. Mengembangkan kesemuanya 

secara stimulant tidak mudah, karena untuk itu diperlukan biaya yang besar, 

padahal dana yang tersedia sangat terbatas, karena itu pengembangan pariwisata 

haruslah berdasarkan skala prioritas.  

Berdasarkan undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang 

kepariwisataan, Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata 

termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait 

dibidang tersebut. Pariwisata dapat juga dilihat sebagai suatu bisnis yang 

berhubungan dengan penyediaan barang atau jasa bagi wisatawan dan 

menyangkut setiap pengeluaran oleh untuk wisatawan atau pengunjung dalam 

perjalanannya. 

Jadi pengertian wisata mengandung beberapa unsur yaitu : (1) kegiatan 

perjalanan; (2) dilakukan secara suka rela; (3) bersifat sementara; (4) perjalanan 

itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik 

wisata. Kemudian pada angka 4 didalam undang-undang Nomor 9 tahun 1990 

dijelaskan pula bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang 

terkait dibidang tersebut. Dengan demikian pariwisata meliputi : (1) semua 

kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata; (2) pengusahaan objek dan 

daya tarik wisata, seperti kawasan wisata, tempat rekreasi, kawasan peninggalan 

sejarah (candi, makam), museum, waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan 

masyarakat, dan yang bersifat alamiah seperti keindahan alam, gunung berapi, 

danau, pantai, dan sebagainya; (3) pengusaha jasa dan  sarana pariwisata,: (a) 
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Usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, 

pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultan 

pariwisata, informasi pariwisata. (b) usaha sarana pariwisata yang terdiri dari 

akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata, dan sebagainya.(c) usaha-usaha 

jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata. 

Pariwisata menurut Robert McIntosh bersama Shaskinant Gupta dalam 

Yoeti (1992:8) adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi 

wisatawan, bisnis, pemerintah, tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam 

proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung 

lainnya. 

Seyogyanya kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Misalnya kendala 

internal seperti minimnya sumber daya manusia yang berkualitas bisa dibantu 

dengan mengadakan diklat atau pelatihan yang bisa menambah pengetahuan 

khususnya dalam bidang pengembangan kepariwisataan. Dan minimnya dana atau 

anggaran yang belum terpenuhi biasa diatasi dengan mencari sponsor atau 

penyumbang dana yang lain selain anggaran dari pemerintah. Sedangkan kendala 

eksternal seperti minimnya obyek yang mau dipromosikan dapat dilakukan 

dengan cara mengembangkan obyek yang sudah ada dengan melengkapinya 

dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam buku Anatomi Pariwisata 

dijelaskan tentang, berhasil tidaknya promosi dapat di ukur dari : 

1. Banyaknya informasi yang diminta, dan 

2. Besarnya volume kedatangan wisatawan 
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Kendala kurangnya dukungan ataupun peran serta masyarakat bisa dengan 

cara sosialisasi langsung kepada masyarakat, ataupun dengan cara mengadakan 

seminar mengenai pentingnya “sadar wisata” Ataupun mengikuti event-event 

yang diadakan seperti pameran gebyar wisata nusantara di Jakarta convention 

center beberapa waktu lalu, dan lain sebagainya. Dengan adanya sosialisasi yang 

disarankan diharapkan mampu memberi suatu gerakan baru bagi kinerja yang 

dilakukan oleh Humas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik 

setempat, guna mengoptimalkan sekaligus dapat meningkatkan tingkat kunjungan 

wisatawan ke Kabupaten Gresik. 

 

F. Definisi Konsep 

Menurut Singarimbun (1995:33) konsep merupakan istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau 

individu yang menjadi pusat perhatian. Konsep sangat diperlukan dalam 

penelitian untuk menghindari timbulnya kekacauan atau masalah yang dapat 

mengaburkan penelitian. 

Adapun konsep dalam penelitian ini adalah : 

1. Penghambat sosialisasi 

Segala sesuatu yang menghalangi penerima dalam menerima pesan serta 

sumber dalam mengirimkan pesan  dalam kegiatan sosialisasi. 

Penghambat yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang 

menghambat jalannya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan 
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dan Pariwisata Kabupaten Gresik dalam rangka memperkenalkan obyek 

wisata yang ada di Kabupaten Gresik kepada masyarakat.  

2. Aktivitas humas 

Effendy (2002:124) mengemukakan ativitas humas meliputi kegiatan mulai 

dari pembenahan organisasi itu sendiri hingga kegiatan yang bersifat 

membangun atau menciptakan citra yang positif di mata masyarakat.  

Pada dasarnya aktivitas humas dalam penelitian ini adalah meliputi 

kegiatan mulai dari pembenahan organisasi itu sendiri hingga kegiatan 

yang bersifat informasi dan promosi untuk membangun atau menciptakan 

citra instansi dan menjalin hubungan yang positif di mata publiknya. 

3. Kebudayaan dan Pariwisata 

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara 

waktu, yang diselenggarakan dari satu tempat ketempat lain , dengan 

maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang 

dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup guna 

bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam. 

Sehingga yang dimaksud dengan pariwisata kebudayaan merupakan jenis 

pariwisata yang di tandai adanya rangkaian bukan hanya untuk menikmati 

perjalanan saja, tetapi sekaligus belajar dan menambah pengetahuan kita  

tentang peninggalan-peningalan sejarah di masa lampau. 
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G.  Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dalam 

penelitian ini data hasil penelitian berupa data deskriptif yang tidak dihitung 

menggunakan rumus-rumus statistik. Sehingga untuk mendapatkan informasi dari 

masalah yang diteliti peneliti tidak menyebarkan angket untuk informan, tetapi 

melakukan wawancara mendalam.  

Dalam penelitian ini peneliti datang langsung di lapangan penelitian yaitu 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik untuk meneliti kelemahan 

atau faktor-faktor yang menjadikan penghambat dalam sosialiasi potensi 

kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Gresik., kelak menjadi landasan penentu 

keberhasilan penentuan program dan kegiatan tahunan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Gresik. Peneliti berinteraksi langsung dengan ketua seksi promosi dan 

informasi pariwisata, sub obyek dan daya tarik wisata, sub bidang kebudayaan, 

sub bagian program dan pelaporan, sub bagian umum dan kepegawaian. 

G.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian : Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kebudayaan,     

Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gresik 

yang terletak di jalan Dr. Wahidin No.127 Randuagung 

Gresik. 

Waktu Penelitian : Berlangsung sejak 1 Juli sampai dengan 1 Oktober 2010. 

G.2  Fokus Penelitian 

Menurut Sugiyono (2007:32) batasan masalah dalam penelitian kualitatif 

disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. 
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Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Menurut Moleong 

(2007:94) dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis 

data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang 

walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke 

dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Fokus akan membantu peneliti 

dalam menjawab masalah-masalah dalam penelitian.  

1. Aktivitas humas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gresik dalam 

mensosialisasikan potensi kebudayaan dan pariwisataan Kabupaten Gresik. 

Dalam hal ini  aktivitas humas adalah:  

1) Aktivitas humas yang dijalankan selama tahun 2010 pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik 

2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh humas dalam memasarkan Kabupaten 

Gresik sebagai kota tujuan wisata 

3) Strategi yang dibuat oleh humas, agar dapat meningkatkan kunjungan 

wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara ke Kabupaten Gresik 

4) Kebijakan yang sudah dibuat humas untuk tahun 2010 ini. Dan apa saja 

program-programnya 

5) Langkah-langkah yang sudah dibuat humas dalam melaksanakan 

program kerja yang telah dibuat 

6) Kendala yang dihadapi humas dalam melaksanakan program kerja yang 

telah dibuat 

7) Hasil dari program kerja yang dibuat oleh humas 
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8) Humas membangun hubungan kemitraan dengan pers, reporter, 

konfirmasi dan klarifikasi 

9) Humas mengumpulkan data, informasi dan berita tentang kebijakan Dinas 

untuk diekspos di berbagai media massa, termasuk untuk keperluan 

tanggapan (jika diperlukan) 

10)  Humas melaksanakan tugas peliputan kegiatan dinas, pembangunan di 

lingkungan dinas, LSM dan masyarakat 

11)  Aktivitas humas dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, 

kegiatan kedinasan yang menyangkut potensi kebudayaan dan pariwisata 

melalui media lokal dan nasional termasuk TV swasta nasional, koran, dan 

radio 

12)  Aktivitas humas dalam menggalang aspirasi yang tumbuh dari bawah 

sebagai upaya membangun komunikasi yang terarah antara dinas dan 

masyarakat dalam rangka terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara 

berdayaguna, berhasilguna dan tepat sasaran, melalui kegiatan sosialisasi, 

pendekatan kultural dan atau pertemuan 

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam sosialisasi potensi kebudayaan 

dan pariwisata Kabupaten Gresik, di antaranya adalah: 

1) Hambatan Fisik 

Dapat mengganggu komunikasi yang efektif yang disebabkan oleh adanya 

suara atau kebisingan lain di sekitar tempat kantor dinas, seperti adanya 

desingan suara mobil atau radio, cuaca gangguan alat komunikasi, 

misalnya gangguan alat komunikasi, dan lain-lain. 
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Contoh : terbatasnya sarana dan prasarana, dan lemahnya koordinasi. 

2) Hambatan Semantik 

Disebabkan oleh adanya perbedaan makna yang dipahami oleh sumber dan 

penerima dalam pengiriman pesan. Contohnya bahasa yang digunakan 

dalam berkomunikasi berbeda antara pemberi pesan dan penerima pesan. 

Dalam bentuknya yang umum, Hambatan Semantik tercipta karena 

pembicara menggunakan (semboyan yang muluk-muluk) atau istilah 

teknis dan rumit yang tidak dimengerti oleh pendengar. 

3) Hambatan Psikologis 

Disebabkan karena sudah adanya pemikiran lain di kepala penerima, 

sehingga membuat penerima seolah tidak setuju atau tidak bisa menyerap 

dengan baik mengenai pesan yang dikirimkan oleh sumber. 

Contoh: visi-misi belum bisa dipahami oleh semua pegawai. 

4) Hambatan Finansial 

Disebabkan  karena keterbatasan dalam memperoleh modal untuk 

mengembangkan suatu aktivitas program yang akan dilaksanakan. 

Contohnya kurangnya perhatian Dinas dalam membiayai program 

sosialisasi. 

5) Hambatan Sumber Daya Manusia 

Disebabkan karena seringkali mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan 

SDM (pelatihan untuk membekali pegawai dengan pemahaman dan 

keahlian baru yang akan berguna dalam pelaksanaan program 

pembangunan), seperti terbatasnya sumber daya manusia. 
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G.3  Teknik Penentuan Informan Penelitian 

Menurut Sugiyono (2005:50) sampel dalam penelitian kualitatif bukan 

dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, 

teman dan guru dalam penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut informan dalam 

penelitian ini adalah 6 orang humas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Gresik dengan alasan 6 orang tersebut bisa mewakili peneliti dalam 

memperoleh data  yang lebih lengkap tentang penghambat aktivitas humas dalam 

mensosialisasikan potensi kebudayaan dan pariwisata. Teknik yang digunakan 

adalah teknik purposive sampling yakni sampel bertujuan. Adapun karakteristik 

informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Subjek yang telah lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau medan 

aktivitas yang menjadi sasaran perhatian peneliti, di mana subjek sudah 

memiliki banyak pengetahuan dan berbagai pengalaman yang cukup 

tentang seluk beluk dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Gresik. 

b. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau 

kegiatan yang menjadi sasaran. Dengan alasan subyek mengerti tentang 

pelaksanaan fungsi humas dalam perusahaan, dan tidak semua karyawan 

yang bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik 

mengetahui tentang pelaksanaan fungsi humas dalam perusahaan, maka 

dalam penelitian ini dicari kriteria informan yang mengetahui tentang 

kegiatan yang menjadi sasaran dinas. 
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c. Subjek yang mempunyai cukup informasi, banyak waktu dan kesempatan 

untuk dimintai keterangan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Dengan pertimbangan peneliti mengambil subjek yang minimal memiliki 

pendidikan sarjana S1 dengan harapan semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka semakin tinggi pula pengetahuannya dan ia akan mampu 

memandang segala persoalan secara obyektif. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa informan yang dipilih 

adalah sebagai berikut :  

1. Ketua seksi promosi dan informasi pariwisata 

Peneliti mengambil informan Ketua seksi promosi dan informasi 

pariwisata dengan alasan sebagai ketua seksi promosi dan informasi 

pariwisata diharapkan dia lebih memahami dan mengetahui beberapa hal 

yang menyangkut promosi dan informasi pariwisata. 

2. Sub obyek dan daya tarik wisata 

Alasan mengambil sub obyek dan daya tarik wisata adalah agar lebih 

mudah memberikan keterangan yang berhubungan dengan obyek dan daya 

tarik wisata Kabupaten Gresik sehingga peneliti lebih mudah utuk 

memahaminya. 

3. Sub  bidang kebudayaan 

Sub bidang kebudayaan dijadikan sebagai informan dengan alasan untuk 

mengetahui tentang budaya-budaya yang ada di Kabupaten Gresik, 

sehingga dia mampu memberikan jawaban yang dibutuhkan peneliti 

sehubungan dengan judul penelitian. 
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4. Sub bagian program dan pelaporan 

Peneliti mengambil informan sub bagian program dan pelaporan dengan 

alasan agar memudahkan peneliti dalam mencari data yang berhubungan 

dengan program-program yang telah dijalankan oleh humas Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik. 

5. Sub bagian umum dan kepegawaian 

Peneliti mengambil informan sub bagian umum dan kepegawaian dengan 

alasan untuk mengetahui tentang penyusunan program dan perencanaan 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik. 

G.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses penting dalam penelitian 

kualitatif. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data antara lain: 

a. Teknik Observasi ( Non Partisipant Observation ) 

Menurut Sigit (2001:96) metode observasi ialah suatu metode 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti atau kolaboratirnya 

(pembantu peneliti) untuk mencatat kejadian atau peristiwa dengan  

menyaksikannya.  

Peneliti menggunakan Non Participant Observation (pengamatan non 

partisipasi) karena peneliti tidak melibatkan diri sebagai “orang dalam” 

dan tidak mengikuti kegiatan atau aktivitas humas tersebut. Sedangakan 

data yang ingin digali dari observasi ini adalah untuk mengetahui  
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penghambat aktivitas humas dalam mensosialisasikan potensi kebudayaan 

dan pariwisata di Kabupaten Gresik. 

b. Teknik Wawancara  

Menurut Moleong (2007:186) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.  

Data yang ingin digali dari penelitian dengan menggunakan teknik 

wawancara mendalam atau tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan 

atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, berlandaskan pada 

tujuan penelitian. 

c. Teknik Dokumentasi (pengumpulan dokumen-dokumen tertulis atau 

tercatat) 

Menurut Arikunto (2006:206) metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, 

majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.  

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen-

dokumen atau barang-barang yang tertulis atau tercatat. Peneliti 

menggunakan teknik ini karena akan mengumpulkan dari arsip-arsip 

Humas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik seperti sejauh mana 

aktivitas petugas humas yang terdiri dari sub-sub bagian tersebut untuk 
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meningkatkan keberhasilan, menepis penghambat dalam 

mensosialisasikan potensi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten gresik. 

G.6  Teknik Analisis Data 

Menurut Moleong (2005:105) dalam penelitian ini nantinya menggunakan 

metode Deskriptif Kualitatif pengumpulan data-data yang didapat berupa kata-

kata atau informasi-informasi yang diperoleh dari proses observasi, wawancara 

maupun dari dokumen. Sedangkan deskriptif merupakan tahapan dimana peneliti 

akan menjelaskan dari setiap jawaban yang diberikan oleh informan. Penjelasan 

yang diberikan merupakan penjelasan yang didasarkan oleh hasil analisa dan 

interpretasi penulis sendiri yang disesuaikan dengan materi teori yang ada. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai 

dengan pendapat Hamidi (2008:97) sebagai berikut: 

1. Membuat catatan lapangan 

Maksud langkah ini adalah peneliti mencatat, merekam atau memotret apa 

saja yang dilihat di lapangan, sebagai hasil wawancara mendalam, 

pengamatan dan atau membaca dokumen. Langkah ini bisa disebut 

sebagai fase pengumpulan data. 

2. Membuat catatan penelitian 

Peneliti menulis kembali semua yang diperoleh dari langkah pertama, 

sehingga menjadi catatan yang lebih rapi, enak dibaca tetapi hanya berisi 

yang terkait dengan yang diperlukan. 

3. Mengelompokkan data sejenis 
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Peneliti seawal mungkin mulai memilah atau mengelompokkan data 

sejenis atau sub tema atau tema dari kumpulan data yang merupakan 

sejumlah indikator atau konsep internal dari satu konsep, sebagai sub 

tema atau tema. 

4. Melakukan interpretasi atau penguatan 

Yaitu peneliti meraba-raba, memberi arti terhadap deskripsi para informan 

dalam menjawab permasalahan penelitian. 

G.7  Teknik Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan menggunakan 

teknik trianggulasi, menurut Moleong (2007:330) adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Disini peneliti membuktikan kebenaran tentang suatu permasalahan 

dengan menggunakan pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, baik sumber 

yang berasal dari wawancara, observasi dan juga dokumentasi. 

Data yang akan dibandingakan antara lain : 

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan data isi dokumen yang 

berkaitan 

2. Membandingakan data hasil wawancara dengan hasil data observasi atau 

pengumpulan yang dilakukan. 

3.  Membandingakan data hasil wawancara dengan hasil dari sumber atau 

informan yang berbeda. 

 


