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ABSTRAK

STRATEGI PUBLIC RELATIONS OBJEK WISATA LEMBAH HIJAU
DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN ANTAR OBJEK

WISATA DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

Cita Rahmada

Public relations harus mampu mengemban fungsi dan tugasnya dalam
melaksanakan hubungan komunikasi ke dalam, yaitu upaya membina hubungan
yang harmonis antara pimpinan dengan para karyawan. Begitu juga
kemampuannya untuk menjembatani atau membangun hubungan komunikasi
dengan masyarakat luar sebagai publiknya yang pada akhirnya dapat menentukan
sukses atau tidaknya tujuan dan citra yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan.
Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh
public relations Lembah Hijau tersebut. Pada penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif, dengan menggunakan observasi. Penelitian kualitatif adalah
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.Hasil penelitian
menunjukkan dalam menghadapi persaingan antar objek wisata di Bandar
Lampung, objek Wisata Lembah Hijau tidak bisa lepas dari penggunaan strategi
komunikasi. Komunikasi yang dimiliki seorang public relations mempunyai
peranan penting dalam setiap hubungannya. Apabila komunikasi tidak dapat
digunakan dengan baik atau tidak berjalan dengan lancar maka komunikasi
tersebut tidak akan efektif dalam suatu proses komunikasi. Kegiatan komunikasi
sangat dibutuhkan karena untuk menjalin hubungan kerjasama antara pihak Objek
Wisata Lembah Hijau dengan pengunjung, dengan penggunaan strategi
komunikasi yang baik dan tepat akan membawa kemajuan Objek Wisata Lembah
Hijau dan meningkatkan jumlah pengunjung di Objek Wisata Lembah Hijau.

Kata Kunci: Strategi, Public Relation, Persaingan, Objek Wisata



ABSTRACT

PUBLIC RELATIONS TOURISM STRATEGY LEMBAH HIJAU IN
DEALING WITH COMPETITION BETWEEN OBJECT

TOURS IN BANDAR LAMPUNG

By
Cita Rahmada

Public relations should be able to carry out the functions and duties in
implementing the communication links into, which attempts to build a harmonious
relationship between the leadership with employees. So is the ability to bridge or
establish communication links with the outside community as a public that can
ultimately determine the success or failure of purpose and image to be achieved
by a company. Thus the researchers wanted to know how the strategy undertaken
by the Lembah Hijau public relations.In this study, using a qualitative descriptive
method, using observation. The qualitative research is a research procedure that
produces descriptive data in the form of words written or spoken of people and
behaviors that can be observed.The results showed in the face of competition
between attractions in Bandar Lampung, Lembah Hijau Travel object can not be
separated from the use of communication strategies. Communications owned a
public relations plays an important role in every relationship. If communication
can not be used properly or does not run smoothly after the communication will
not be effective in a process of communication. Communication activities are
needed because to establish cooperative relations between the Lembah Hijau
Attractions with visitors, with the use of good communication strategy and the
right will bring progress Lembah Hijau Attractions and increase the number of
visitors at the Lembah Hijau Attractions.

Keywords: Strategy, Public Relations, Competition, Tourist Attractions



STRATEGI PUBLIC RELATIONS OBJEK WISATA LEMBAH HIJAU
DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN ANTAR OBJEK WISATA DI

BANDAR LAMPUNG

Oleh
CITA RAHMADA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU KOMUNIKASI

Pada

Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Cita Rahmada. Dilahirkan di

Bandar Lampung pada tanggal 23 February1994. Penulis

merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari

pasangan Papah (Kailani) dan Mama (Emilia). Penulis

menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) PTPN

IV pada tahun 2000, SD Negeri 2 Kedaton pada tahun 2006,

SMP Al – Azhar Bandar Lampung pada tahun 2009, SMA Negri 12 Bandar Lampung

pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswi jurusan Ilmu

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur

SNMPTN.

Semasa menjadi mahasiswa, penulis aktif sebagai anggota HMJ Ilmu Komunikasi

sebagai anggota bidang photography periode kepengurusan 2013-2014 dan 2014-

2015. Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lampangan (PKL) di Biro Humas dan

Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada bulan Februari 2015. Dan

penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Indraloka II, Kecamatan

Waykenanga, Tulang Bawang Barat pada periode Juli - Agustus 2015



MOTTO
“"Kemenangan yang seindah-indahnya dan

sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia
ialah menundukan diri sendiri."

(Ibu Kartini)

“Bisa jadi sesuatu tampak baik bagimu padahal
belum tentu menurut Tuhan-Mu. Dan bisa jadi
sesuatu tampak buruk bagimu padahal itu baik

bagi Tuhan-Mu”
(Q.S. Al-Baqarah)

“Untuk jadi maju memang banyak hambatan.
Kecewa semenit dua menit boleh, tetapi setelah itu

harus bangkit lagi.”
(Joko Widodo)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini kepada……

-My Little Family. Father,

Mother, Brother and Sister-

I Love You So Much...



SANWACANA

Alhamdulillahhirobbil’alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah

SWT, karena bantuan, berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Strategi Public Relations Objek

Wisata Lembah Hijau Dalam Menghadapi Persaingan Antar Objek Wisata

di Bandar Lampung” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana

Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas

dari berbagai hambatan dan kesulitan. Tanpa adanya bantuan, dukungan,

motivasi, dan semangat dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan

skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu

pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan ucapan terimakasih

kepada:

1. Allah SWT, atas segala berkat, rahmat, hidayah-Nya serta kesehatan dan

pentunjuk yang selalu Engkau berikan kepada kami. Maafkan hamba-Mu

ini yang sering melakukan kesalahan dihadapan-Mu.

2. Terimakasih untuk kedua orang tuaku, Papa dan Mama yang selalu

memberikan semangat yang tinggi, atas segala kasih sayang, doa dan

pengorbanan yang diberikan sehingga selalu bisa mewujudkan keinginan

dan permintaan penulis yang selalu ingin berkembang. Semoga Allah



selalu memberikan kita semua umur yang panjang dan kesehatan. Agar

kalian kita dapat melihat dan merasakan keberhasilanku dimasa depan.

Terimakasih sekali lagi untuk kalian berdua. Semoga usaha dan kerja

keras kalian untukku selama ini dapat kubalas dengan keberhasilan.

3. Untuk kedua saudaraku, Abang Ayi dan Abang Beyi. Terima kasih sudah

menjadi kakak yang baik dan selalu menjadi panutanku. Untuk Abang

pertamaku, semoga selalu diperlancar dalam dunia kerjanya dan selalu

diberikan kesehatan. Untuk abang kedua ku, sukses untuk  pekerjaan

barunya semoga menjadi awal keberhasilan dan semoga selalu diberikan

kelancaran dalam dunia kerjanya. Tidak lupa juga terima kasih untuk

kakak Iparku yang selalu memberikan semangat dan motivasi. Semoga

kita semua menjadi orang yang sukses dan dapat membanggakan kedua

orang tua kita.

4. Ibu Dhanik Sulistyarini, S.Sos., Mcomn&MediaSt Selaku Ketua Jurusan

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Lampung, sekaligus selaku pembimbing akademik yang banyak

membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dari awal hingga

akhir perkuliahan serta selalu memberikan keramahan dan senyumannya

kepada semua mahasiswa. Semoga selalu menjadi Pembimbing Akademik

yang baik dan ramah.

5. Ibu Wulan Suciska, S.I.Kom, M.Si Selaku Seketaris Jurusan Ilmu

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

6. Dr. Andy Corry Wardhani, M.si selaku pembimbingku dalam penulisan

karya ilmiah ini, terima kasih untuk segala kesabaran, keramahan serta



arahannya dalam proses bimbingan karya ilmiah ini sehingga penulis bisa

sampai menyelesaikan skripsi ini.

7. Drs. Sarwoko, M.si selaku dosen pembahas dalam penulisan karya ilmiah

ini, terima kasih untuk segala keramahan, kesabaran serta keiklasannya

mendidik dan membantu mahasiswa selama ini.

8. Seluruh dosen, staff, administrasi dan karyawan FISIP Universitas

Lampung, khususnya Jurusan Ilmu Komunikasi yang telah membantu

penulis demi kelancaran skripsi ini.

9. Untuk Surya Darmajaya S.Kom terimakasih untuk semangat dan

motivasinya selama ini, selalu mendengarkan segala keluh kesah penulis,

selalu mendampingi dan memberikan solusi perihal pengerjaan skripsi.

Terimakasih selalu menemani dan mengantarkan penulis selama

pengerjaan skripsi dari awal hingga selesai.

10. Keluarga, Tante Cik Imah dan adikku Novita. Terimakasih atas

perhatiannya selama ini, terimakasih selalu mendukung penulis dan

terimakasih selalu menghibur, mendengarkan keluhan penulis selama ini.

11. Sahabatku, Amalia Safitri yang selalu membantuku disaat sulit maupun

senang

12. Sahabatku, Dini Zelviana sahabat seperjuangan dari semasa ospek hingga

sekarang, sahabat yang selalu ada disaat membutuhkan yang selalu ada

disaat susah maupun senang dan selalu bersama-sama hingga sampai

perjalanan menyelesaikan skripsi ini



13. Sahabatku, Dwi Anggraeni sahabat dari awal masuk ospek hingga

sekarang, sahabat yang susah senang bersama dan selalu bersama hingga

sampai perjalanan menyelesaikan skripsi ini

14. Sahabatku, Selly Tri Damayanti sahabat yang selalu ada disaat susah dan

senang, sahabat yang paling terdepan diantara kami berempat.

15. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan Ilmu Komunikasi 2012

yang selalu membantu selama pengerjaan skripsi dan teman menunggu

dosen pembimbing, Eno, Eci, Inay, Amel, Pujai, Munthia, Murti, Dita,

Shafira.

16. Terima Kasih untuk teman-teman seangkatan komunikasi 2012, baik yang

sudah lulus ataupun yang sedang berjuan dengan skripsinya terimaksih

atas dukungan dan motivasinya selama di perkuliahan.

17. Sahabat penulis dari semasa SMP hingga sekarang, Dita dan Bella, sahabat

yang selalu berbeda pendapat tetapi tidak pernah saling menjatuhkan

Terimakasih selalu  menghibur penulis disaat penulis sedang ada masalah.

18. Sahabat penulis dari semasa SMA hingga sekarang, Rinda dan Mita

Terimakasih sudah selalu direpotkan oleh penulis, dan terimakasih untuk

motivasinya selama ini.

19. Teman-teman KKN Pekon Indraloka, Tulang Bawang Barat, yang telah

menjadi keluarga selama 2 bulan semoga kalian selalu diberikan kesehatan

dan keselamatan.



Semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, mungkin tidak

dapat penulis balas secara langsung. Semoga Allah SWT yang maha pengasih dan

maha penyayang membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan.

Bandar Lampung, 19 Januari 2017

Penulis,

Cita Rahmada



i 
 

DAFTAR ISI 

 

Hal. 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  i 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  iii 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................  iv 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah ................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah .........................................................................  7 

1.3  Tujuan Penelitian...........................................................................  7 

1.4  Manfaat Penelitian.........................................................................  7 

1.4.1 Manfaat Teoritis ...................................................................  7 

1.4.2 Manfaat Praktis ....................................................................  7 

 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu .....................................................................  8 

2.2  Strategi ..........................................................................................  10 

2.3  PR (Public Relations) ....................................................................  11 

2.3.1 RuangLingkup Public Relations ..........................................  14 

2.3.2 Tujuan Public Relations .......................................................  17 

2.3.3 Kegiatan Public Relations ....................................................  18 

2.3.4 Fungsi Public Relations .......................................................  19 

2.4  Strategi Public Relations ...............................................................  20 

2.4.1 Strategi Public Relations sebagai Kegiatan Komunikasi .....  23 

2.4.2 Segmentasi, Target, Posisi ...................................................  26 

2.5  Objek Wisata .................................................................................  28 

2.6  Strategi public relations objek wisata lembah hijau lampung ......  29 

2.7  Kerangka Pikir ...............................................................................  33 

 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan Penelitian ...................................................................  41 

3.2  Lokasi Penelitian ...........................................................................  42 

3.3  Penentuan Informan ......................................................................  42 

3.4  Sumber Data ..................................................................................  43 

3.5  Teknik Pengumpulan Data ............................................................  44 

3.6  Teknik Analisis Data .....................................................................  44 

3.7  Teknik Pengujian Keabsahan Data................................................  46 

3.7.1 Tahap Triangulasi .................................................................  46 

3.7.2 Tahap Member Check...........................................................  47 

 

 



ii 
 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1  Deskripsi Objek Wisata Lembah Hijau .........................................  48 

4.2  Deskripsi Fasilitas Lembah Hijau .................................................  49 

4.3  Struktur Organisasi PT Lembah Hijau ..........................................  57 

4.3.1  Uraian Tugas Karyawan PT Lembah Hijau ........................  59 

 

 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1  Strategi Public relationss Objek Wisata Lembah Hijau dalam 

Menghadapi  Persaingan Antar Objek Wisata di Bandar Lampung 

 .......................................................................................................  63 

5.2  Pembahasan ...................................................................................  79 

 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 
6.1  Kesimpulan ....................................................................................  100 

6.2  Saran ..............................................................................................  103 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DAFTAR TABEL 

 

 

Hal. 

1. Tabel 1.1 Data Target Dan Realisasi Kunjungan Wisatawan Objek Lembah 

Hijau Bandar Lampung tahun  2015 ...........................................................  3 

2. Tabel 1.2 Data Target Dan Realisasi Kunjunga Wisatawan Objek   Wisata 

Bumi Kedaton Bandar Lampung tahun  2015 .............................................  5 

3. Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu ....................................................  8 

4. Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu ....................................................  9 

5. Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu ....................................................  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Hal. 

1. Gambar Kerangka Pikir Penelitian ..............................................................  40 

2. Gambar Struktur Organisasi Lembah Hijau Bandar Lampung ...................  58 

 



   

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pariwisata dapat dikatakan sebagai industri yang semakin berkembang pesat. 

Hampir semua negara di dunia mencoba mengembangkan industri pariwisata. 

Industri pariwisata dipandang memiliki prospek cerah dan cukup menjanjikan 

serta banyak mendatangkan keuntungan. Negara yang telah mengelola sektor-

sektor kepariwisataannya secara intensif khususnya negara-negara yang 

potensinya begitu menonjol, bahkan ditangani secara profesional dapat menjadi 

industri yang mampu menyumbang pendapatan devisa negara yang cukup besar, 

salah satunya Indonesia (Pitana dan Diarta, 2009: 126). 

 

Lampung merupakan provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam yang 

beragam mulai dari pegunungan hingga pantai. Lampung biasanya digunakan 

sebagai tempat persinggahan bagi pengendara kendaraan bermotor yang akan 

menuju provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Sebagian besar potensi sumberdaya 

alam di Lampung telah dikelola dan dikembangkan menjadi objek wisata alam. 

Objek wisata alam yang terdapat di Lampung meliputi Taman Wisata Bumi 

Kedaton Teluk Betung, Taman Wisata Tabek Indah, Wira Garden, Air Terjun 

Batu Putu, Taman Hutan Kera Tirtosari, dan Tiga pantai di Teluk Lampung yaitu 

Taman Tirtayasa, Pantai Puri Gading, dan Duta Wisata, Waylalaan, Gunung Anak 
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Krakatau, Way Kambas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan Danau 

Ranau (www.lampung.co.id, 2015, diakses 11 April 2016). 

  

Peneliti memilih objek wisata Lembah Hijau dikarenakan menurut peneliti objek 

wisata Lembah Hijau tersebut merupakan tempat rekreasi yang nyaman dan asri 

khususnya di wilayah Bandar Lampung. Lembah Hijau menggunakan tema alam 

dan keberagaman satwa sebagai daya tarik yang dilakukan untuk meningkatkan 

minat wisatawan. Adanya daya tarik dari Lembah Hijau diharapkan mampu 

meningkatkan citra perusahaan dan perkembangan perusahaan kedepannya.  

Objek Wisata Lembah Hijau merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang 

berkembang dan semakin meningkatnya jumlah pengunjungnya. 

  

Kelebihan Objek Wisata Lembah Hijau tersebut menawarkan nuansa hijau 

perkampungan dengan panorama perbukitan. Kawasan ini terkenal sebagai 

penghasil buah-buahan segar seperti durian, manggis, duku, pisang, dan palawija. 

Objek Wisata Lembah Hijau terletak di Kampung Batu Putuk, Teluk Betung, 

Bandar Lampung, 20 menit dari pusat kota. Di Objek Wisata Lembah Hijau (Batu 

Putuk) tersedia fasilitas rekreasi keluarga seperti water boom, rumah khas 

Lampung bertiang yang cocok untuk santai keluarga, pertemuan-pertemuan kecil 

berorientasi alam, lahan berkemah di sisi sungai yang mengalir di areal Taman 

Wisata yang berasal dari lereng gunung Betung. Arena atraksi gajah tersedia bagi 

pengunjung berikut paket naik gajah di seputar lokasi dengan pawang gajah yang 

siap melayani Anda, naik kereta gajah, dan lain-lain. Paket khusus tracking gajah 

siapkan bagi pengunjung demikian pula aktivitas berkuda di sekitar lokasi, dan 

http://www.lampung.co.id/
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atraksi-atraksi lainnya. Koleksi satwa secara bertahap akan dilengkapi terutama 

dengan tujuan lebih memperkenalkan kekayaan fauna nusantara. 

 

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh 

public relations Lembah Hijau tersebut. Di dalam public relations terdapat sebuah 

strategi. Strategi merupakan jantung nya perencanaan public relations maupun 

pemasaran dan bidang lainnya yang berkaitan. Strategi adalah keseluruhan 

rencana organisasi, meliputi apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara 

mencapainya. Jadi penulis menarik kesimpulan bahwa strategi adalah cara yang 

dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan rencana yang 

sudah dipersiapkan dan diperhitungkan secara matang. Strategi memiliki tiga 

tahap, yakni menetapkan tujuan dan sasaran, memformulasikan aksi dan strategi 

respon, kemudian menggunakan komunikasi efektif.  

 

Ada pun jumlah kunjungan wisawatan Objek Wisata Lembah Hijau Bandar 

Lampung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015 adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 1.1 Data Target Dan Realisasi Kunjungan Wisatawan Objek Lembah 

Hijau Bandar Lampung tahun  2015 
Bulan Target (orang) Realisasi (orang) Perkembangan(%) 

Januari 18.254 15.987 87,58 

Februari 16.892 16.845 99,72 

Maret 16.945 14.587 86,08 

April 17.184 16.950 98,64 

Mei 18.500 16.750 90,54 

Juni 18.650 15.450 82,84 

Juli 19.450 16.781 86,28 

Agustus 20.000 19.540 97,70 

September 22.500 22.100 98,22 

Oktober 25.470 23.541 92,43 

November 26.250 25.145 95,79 

Desember 27.450 26.144 95,24 

Jumlah 247.545 229.820 1111,07 

Rata-rata 20.629 19.152 92,59 

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung (2015) 
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Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa kunjungan wisatawan Lembah Hijau Bandar 

Lampung dari bulan Januari-Desember 2015 berfluktuasi, dimana jumlah 

kunjungan selama tahun 2015 mencapai 229.820 orang (92,59%) dari target 

sebanyak 247.545 orang. 

 

Peneliti hanya mengambil salah satu sampel dari Objek Wisata yang ada di bandar 

lampung sebagai perbandingannya yaitu Objek Wisata Bumi Kedaton. Karena 

Bumi Kedaton Resort merupakan objek wisata dengan nuansa hijau 

perkampungan dengan panorama perbukitan dan hampir menyerupai dengan 

Wisata Lembah Hijau, terletak di Kampung Batu Putuk Teluk Betung Bandar 

Lampung atau sekitar 20 menit dari pusat kota. Kawasan ini terkenal sebagai 

penghasil buah-buahan segar seperti durian, manggis, duku, pisang dan palawija. 

Tersedia fasilitas rekreasi keluarga, rumah khas Lampung bertiang, cottages, 

kolam renang, lahan berkemah di bagian utara pada sisi sungai yang mengalir 

berasal dari lereng Gunung Betung, pondok-pondok bersantai serta fasilitas 

lainnya. Arena atraksi gajah, paket naik gajah, naik kereta gajah, paket khusus 

tracking gajah demikian pula aktivitas berkuda, kereta kuda, jembatan gantung, 

rute jogging, mandi di kali yang berair jernih, melihat koleksi satwa dan tanaman 

langka. (http://wisatalampung123.blogspot.co.id/, diakses tanggal 6 Februari 

2016). 

 

Sebagai data pembanding berikut data target dan realisasi kunjungan wisatawan 

Objek Wisata Bumi Kedaton Teluk Betung Januari sampai bulan Desember tahun 

2015.  

 

http://wisatalampung123.blogspot.co.id/
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Tabel 1.2 Data Target Dan Realisasi Kunjungan Wisatawan pada Objek 

Wisata Bumi Kedaton Bandar Lampung tahun  2015 

 

Bulan 
Target 

(orang) 

Realisasi 

(orang) 
Perkembangan(%) 

Januari 6.230 5.400 86,68 

Februari 4.950 3.250 65,66 

Maret 3.780 2.596 68,68 

April 3.720 2.572 69,14 

Mei 4.980 3.721 74,72 

Juni 4.460 4.597 103,07 

Juli 7.340 6.210 84,60 

Agustus 5.926 4.870 82,18 

September 3.460 2.362 68,27 

Oktober 3.570 2.812 78,77 

November 7.810 5.679 72,71 

Desember 7.912 6.157 77,82 

Jumlah 64.138 50.226 932,29 

Rata-rata 5.344,833 4.185,5 77,69 

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung (2015) 

 

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah kunjungan wisatawan Objek Wisata Bumi Kedaton 

Teluk Betung, Bandar Lampung pada bulan Januari memiliki target sebesar 6.230 

karena pada bulan tersebut merupakan tahun baru sehingga jumlah wisatawan 

akan banyak yang berkunjung. Akan tetapi pada kenyataannya realisasi 

pengunjung hanya mencapai 86,68% sementara pada bulan Februari sampai 

dengan Mei terget di tetapkan lebih rendah karena pada bulan tersebut tidak ada 

libur sekolah, pada bulan Juni sampai dengan Juli merupakan libur panjang 

sehingga pengunjung melebihi target yang di tetapkan Sementara bulan-bulan 

berikutnya jumlah wisatawan pengunjung berfluktuasi sampai dengan akhir tahun. 

Berdasarkan tabel diatas tersebut mengindikasikan bahwa kunjungan wisatawan 

di Objek wisata Bumu Kedaton Teluk Betung pada tahun 2015 berfluktuaatif. 

(Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, 2015).  
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Startegi Public Relations dilakukan dengan menggunakan komunikasi yang 

efektif dengan publik internal maupun eksternal adalah essensial bagi hubungan 

masyarakat yang baik. Public Relations atau sering juga disebut hubungan publik 

sebenarnya merupakan yang timbul akibat adanya saling ketergantungan antar 

individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok dengan masyarakat 

(Moore, 2007:7) 

 

Menurut Yudi Indra Irawan selaku Public Relations Objek Wisata Wisata Lembah 

Hijau, strategi hubungan dengan masyarakat hanya dapat dibina dengan 

melakukan komunikasi dengan masyarakat lainnya. Untuk itu organisasi 

pemerintah harus menyadari akan kebutuhan Public Relations dalam menjalankan 

kegiatannya. Kerja sama antara pengelola dan masyarakat mutlak dilakukan. 

Melalui kerja sama akan tercipta suatu hubungan yang baik sehingga tidak akan 

menghambat pengembangan wisata di kawasan Objek Wisata Lembah Hijau 

Bandar Lampung. Selama ini peran Public Relations Objek Wisata Wisata 

Lembah Hijau dianggap belum maksimal dalam mempromosikan Objek Wisata 

Wisata Lembah Hijau, sehingga akan berdampak pada penurunan jumlah 

kunjungan wisatwan ke Taman Wisata Lembah Hijau. 

 

Public Relations harus mampu mengemban fungsi dan tugasnya dalam 

melaksanakan hubungan komunikasi ke dalam, yaitu upaya membina hubungan 

yang harmonis antara pimpinan dengan para karyawan. Begitu juga 

kemampuannya untuk menjembatani atau membangun hubungan komunikasi 

dengan masyarakat luar sebagai publiknya yang pada akhirnya dapat menentukan 
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sukses atau tidaknya tujuan dan citra yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan 

(Prafitri, 2008: 4). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul: Strategi Public Relations Objek Wisata Lembah Hijau dalam 

Menghadapi Persaingan Antar Objek Wisata di Bandar Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi Public 

Relations Objek Wisata Lembah Hijau dalam menghadapi persaingan antar objek 

wisata di Bandar Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui strategi Public Relations Objek Wisata Lembah Hijau dalam 

menghadapi persaingan antar objek wisata di Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu komunikasi khususnya yang 

berhubungan dengan Public Relations.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dapat menjadi masukan pengelola Lembah Hijau dalam menghadapi persaingan 

antar objek wisata di Bandar Lampung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak 

ukur dan acuan untuk menyelesaikannya. Penelitian terdahulu memudahkan 

penulis dalam menentukan langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian 

dari segi teori maupun konsep, berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang 

menjadi bahan referensi yang menunjang penulis untuk melakukan penelitian 

terkait dengan strategi Public Relations : 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Penulis Kadek Dwi Cahaya Putra, Universitas Udaya Bali (2008) 

Judul 

Penelitian 

Strategi Public Relations Pariwisata Bali 

Metode 

Penelitian 

metode penelitian kualiatif 

Hasil 

Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan kekuatan Public Relations 

pariwisata Bali adalah manajemen acara khusus, komunikasi 

antar organisasi pariwisata, manajemen isu dan krisis serta  

hubungan media 

Perbedaan 

Penelitian 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Kadek Dwi Cahaya 

Putra adalah terletak pada objek penelitian yang digunakan 

serta indikator strategi Public Relations yang digunakan. 

Kontribusi 

Penelitian 

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi peneliti mengenai 

tinjauan tentang strategi Public Relations 
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Penulis Harry Malau, Universitas Gadjah Mada Jogjakarta (2013) 

Judul 

Penelitian 

Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kab. Sleman dalam Meningkatkan Jumlah 

Wisatawan (Studi Deskriptif Strategi Komunikasi Pemasaran 

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman 

Pasca Erupsi Merapi) 

Metode 

Penelitian 

metode penelitian kualiatif 

Hasil 

Penelitian 

 

 

Hasil penelitian menemukan kegiatan komunikasi pemasaran 

yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Sleman dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 

dengan menggunakan bauran komunikasi pemasaran yaitu 

periklanan, promosi penjualan, pameran, travel dialog, famtrip, 

event, publikasi dan humas serta marketing via internet. 

Perbedaan 

Penelitian 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Harry Malau adalah 

strategi yang digunakan dalam pemasaran pariwisata dan serta 

objek penelitian yang digunakan. 

Kontribusi 

Penelitian 

Kontribusi penelitian ini adalah sebagai salah satu referensi 

peneliti dalam tinjauan tentang objek wisata  

 

 

Penulis Poppy Ruliana, STIKOM (2015) 

Judul 

Penelitian 

Strategi public relations hotel dalam membentuk  

Citra objek wisata 

Metode 

Penelitian 

metode penelitian kualiatif 

Hasil 

Penelitian 

Hasil penelitian mengetahui strategi komunikasi pemasaran 

melalui pendekatan public relations antara hotel dengan 

masyarakat dan penerapan strategi PR untuk membentuk 

sebuah citra produk. 

Perbedaan 

Penelitian 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Poppy Ruliana dan 

Ririh Dwiantari adalah strategi yang digunakan dalam 

pemasaran dan serta objek penelitian yang digunakan. 

Kontribusi 

Penelitian 

Kontribusi penelitian ini adalah sebagai salah satu referensi 

peneliti dalam tinjauan tentang objek wisata  
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Berdasarkan penelitian di atas, maka hasil penelitian tersebut dapat digunakan 

sebagai masukan dan referensi dalam penelitian ini dalam mengkaji strategi 

Public Relations perusahaan Lembah Hijau dalam menghadapi persaingan antar 

objek wisata di Bandar Lampung. 

 

2.2 Strategi 

Menurut Jack Trout (Suyanto, 2007:16) inti dari strategi adalah bagaimana 

bertahan hidup dalam dunia kompetitif, bagaimana menbuat persepsi yang baik di 

benak konsumen, menjadi berbeda, mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing, 

menjadi spesialisasi, menguasai satu kata di kepala. Kepemimpinan yang 

memberi arah dan memahami realitas pasar dengam menjadi yang pertama 

daripada menjadi yang lebih baik. 

Pernyataan diatas juga di dukung oleh Stephen Robbins sebagai “The 

determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and 

the adoption of course of anction and the allocation of resources necessary for 

carrying out this goals”. Artinya adalah, penentuan tujuan jangka panjang 

perusahaan dan memutuskan arah tindakan serta mendapatkan sumber-sumber 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan (Morissan,2008:152).  

Jadi penulis menarik kesimpulan bahwa strategi adalah cara yang dilakukan untuk 

dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan rencana yang sudah 

dipersiapkan dan diperhitungkan secara matang. 
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2.3 PR (Public Relations) 

a) Pengertian Public Relations 

Untuk dapat memahami pengertian Purel lebih luas dan dalam, kita dapat 

menelaah pendapat para pakar, untuk kemudian kita simpulkan, sehingga dapat 

mencerna inti hakikatnya. Cutlip dan Center dalam bukunya terbaru dengan judul 

Human Relations dan Public Relations (Effendy, 2008) tetapi kali ini bersama 

Glen M. Broom, menyatakan bahwa : ”Public Relations adalah fungsi manajemen 

yang menilai sikap publik mengidentifikasikan kebijakansanaan dan tata cara 

seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan 

melakukan suatu program pemikiran untuk meraih  pengertian dan  dukungan 

publik”. 

 

Public Relations atau sering juga disebut hubungan publik sebenarnya merupakan 

yang timbul akibat adanya saling ketergantungan antar individu, individu dengan 

kelompok, maupun antar kelompok dengan masyarakat. Pada saat yang sama, 

semakin mengakarnya kekuatan individu dalam kelompok publik membuat 

hubungan ini menjadi penting. 

Moore mengungkapkan dalam Public Relations terdapat empat unsur dasar, yaitu: 

”Pertama, hubungan publik merupakan filsafat manajemen yang bersifat sosial; 

Kedua, hubungan publik adalah suatu pernyataan tentang filsafat tersebut dalam 

keputusan kebijaksanaan; Ketiga, hubungan publik adalah tindakan akibat 

kebijaksanaan tersebut; Keempat, hubungan publik merupakan komunikasi dua 

arah yang menunjang kearah penciptaan kebijaksanaan ini kemudian menjelaskan, 

mengumumkan, mempertahankan, ke dalam public sehingga memperoleh saling 

pengertian dan itikad baik. (Moore, dalam Effendy, 2008:7). 



12 

 

Menurut Effendy (2008:7) mengungkapkan bahwa unsur-unsur Public Relations 

adalah : 

a) Citra baik (Good Image) 

b) Itikad baik (Good Will) 

c) Saling pengertian (Mutual Understanding) 

d) Saling mempercayai (Mutual Confidence) 

e) Saling menghargai (Mutual Appreciation) 

f) Toleransi (Tolerence) (Effendy, 2010:3) 

 

Maka dari itu perkembangan Public Relations kemudian menjadi suatu konsep 

yang dijadikan objek studi ilmiah. Dalam suatu organisasi keberadaan Public 

Relations ini merupakan hal yang sangat penting sehubungan dengan upaya 

membina komunikasi yang harmonis yang baik ke dalam maupun keluar 

organisasi.   

 

Definisi Purel itu ialah rumusan Harlow, yang dengan dana dari ”Public Relations 

Research and Education”  Setelah mengkaji kurang lebih 472 lebih definisi 

Humas, (IPRA) 2010, menyatakan bahwa definisi dari Public Relations menurut 

Harlow dalam buku (Effendy)  adalah : “Public Relations adalah fungsi 

manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama 

antara dengan publiknya, menyangkut aktifitas komunikasi, pengertian, 

penerimaan dan kerja sama; melibatkan manajemen dalam menghadapi 

persoalan/permasalahan, membantu manajemen untuk mampu menanggapi opini 

public; mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan 

secara efektif; bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi 
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kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis 

sebagai sarana utama.” (Effendy, 2010: 56) 

 

Definisi tersebut di atas adalah definisi yang paling lengkap dan akomodatif 

terhadap perkembangan dan dinamika Humas/Public Relations, sebab terdapat 

aspek cukup penting dalam Public Relations, yaitu teknik komunikasi dan 

komunikasi yang sehat dan etis. 

 

Menurut J.C Hoofman menyatakan bahwa: untuk menumbuhkan opini publik 

yang positif terhadap suatu badan, publik harus diberi penerangan-penerangan 

yang lengkap dan objektif mengenai kgiatan-kegiatan yang menyangkut 

kepentingan mereka, sehingga demikian akan timbul pengertian daripadanya. 

Selain dari pada itu pendapat-pendapat dan saran-saran dari publik mengenai 

kebijaksanaan badan harus diperhatikan dan dihargai (Abdurachman, 2010:26). 

 

Vincent Lowe dalam bukunya Asian Public Relations menyatakan bahwa: ”Public 

Relations melibatkan usaha-usaha jangka panjang dan terus menerus, sehingga 

tidak hanya mendapat goodwill dari publik tetapi menjaga dan berkesinambungan. 

Tujuan utama dari usaha-usaha ini adalah untuk memantapkan saling pengertian 

dan komunikasi dua arah antara perusahaan dan publik-publiknya. (Lowe, 2010:5)  

 

Walaupun berbagai definisi Public Relations memiliki redaksi yang saling 

berbeda akan tetapi prinsip dan pengertiannya sama. Sebagai acuan, salah satu  

definisi Humas/Public Relations, yang diambil dari The British Institute of Public 

Relations, berbunyi: 
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1) “Public Relations activity is management of communications between an 

organization and ots publics.” (Aktifitas Public Relations adalah mengelola 

komunikasi antara perusahaan dan publiknya) 

2) “Public Relations practice is deliberate, planned and sustain effort to 

establish and maintain mutual understanding between an organization and its 

public.” (Praktik Public Relations adalah memikirkan, merencanakan dan 

menurahkan daya untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara 

perusahaan dan publiknya). 

 

2.3.1 Ruang Lingkup Public Relations 

 

Keberadaan dan manfaat profesi Public Relations pertama sekali mulai di kenal 

pada tahun 1906. Oleh seorang jurnalis bernama Ivy Ledbetter Lee yang kemudian 

dikenal sebagai Bapak “Humas Dunia”. Ia memanfaatkan fungsi kegiatan Public 

Relations melalui publikasi (publicity), publikasi (publications), periklanan 

(advertising), promosi (promotions), hubungan dengan publik (Public Relations), 

sebagai lingkup fungsi dan tugas kehumasan (Roeslan,2007:5) 

 

Public Relations berusaha menyelenggarakan komunikasi timbal balik (two-way 

communication) antara perusahaan atau lembaga dengan pihak publik yang 

bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya 

suatu tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi barang atau pelayanan jasa dan 

sebagainya, demi kemajuan perusahaan atau citra positif bagi lembaga 

bersangkutan.  
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Pelaksanaan kegiatan komunikasi pada prakteknya tidak terlepas dari 

hubungannya dengan publik diluar lembaga/instansi. Hal ini di karenakan bahwa 

kegiatan humas tersebut bertujuan untuk memperoleh dan memelihara hubungan 

baik dengan publik. Sasaran kegiatan Public Relations terbagi menjadi dua, yaitu : 

1) Internal Public Relations, adalah orang-orang yang berada atau tercakup oleh 

lembaga/instansi, seluruh pegawai mulai dari staf sampai karyawan bawahan. 

2) Eksternal Public Relations, adalah orang-orang yang ada di luar 

lembaga/instansi yang ada hubungannya dan diharapkan ada hubungannya 

(Effendy, 2009:110) 

 

M.O. Palapah dan Atang Syamsudin (2008: 83) menyatakan bahwa; Sistem 

hubungan dalam kegiatan Public Relations terbagi dalam dua bagian yaitu : 

1) Internal Relations 

a) Employee Relations, umumnya memelihara hubungan baik dengan 

karyawan, dalam rangka kepegawaian secara formil. 

b) Humas Relations, umumnya memelihara hubungan khusus antara  

perusahaan publiknya secara informal sebagai manusia dan bukan 

hubungan antara manusia yang formil. 

c) Labour Relations, umumnya memelihara hubungan antara perusahaan 

dengan serikat buruk di dalam perusahaan dan turut menyelesaikan 

masalah-masalah yang timbul di antara keduanya. 

d) Stockholder Relations, umumnya memelihara hubungan dengan para 

member. 
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2) Eksternal relations 

a) Press Relations, mengatur dan memelihara hubungan dengan pers dan 

umumnya media massa. 

b) Government Relations, mengatur dan memelihara hubungan dengan 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau dengan 

jabatan-jabatan resmi yang berhubungan dengan usaha perusahaan. 

c) Community Relations, mengatur dan memelihara hubungan dengan 

pelanggan. 

d) Suplier Relations, mengatur dan memelihara hubungan dengan para 

reveransir agar segala kebutuhan perusahaan dapat di terima secara teratur 

dengan harga dan syarat-syarat yang wajar. 

e) Customer Relations, mengatur dan memelihara hubungan dengan para 

langganan, sehingga hubungan itu selalu dalam situasi bahwa 

langgananlah yang sangat membutuhkan perusahaan, bukan sebaliknya 

perusahaan membutuhkan langganan. (Palapah dan Syamsuddin, 2008:26) 

 

Public Relations terdapat suatu usaha untuk mewujudkan suatu hubungan yang 

baik antara suatu badan dengan publiknya. Usaha-usaha untuk memberikan atau 

menanamkan kesan yang menyenangkan, sehingga akan timbul opini Public yang 

menguntungkan bagi kelangsungan hidup badan itu. Hal ini dapat dilaksanakan 

oleh Public Relations dengan menunjukkan hal-hal positif tentang apa yang telah 

dilaksanakan,dan direncanakannya, salah satu aplikasinya, yaitu memberikan 

keterangan atau penjelasan kepada Public dengan jujur, sehingga Public merasa 

well-informed dan diikutsertakan dalam usaha badan tersebut. 
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Public Relations pada dasarnya berfungsi untuk menghubungkan public-public 

atau pihak-pihak yang berkepentingan di dalam suatu instansi atau perusahaan. 

Hubungan yang efektif antara pihak yang berkepentingan itu, adalah hal yang 

penting demi tercapainya kepentingan dan kepuasan pelanggan.    

 

Sesuai dengan definisi-definisi di atas maka kata-kata atau message (pesan) yang 

disampaikan komunikator harus mempunyai pengertian yang sama dengan 

komunikan agar dapat dimengerti. Sehingga komunikator akan mengetahui 

bagaimana reaksi dan respon dari komunikan terhadap pesan yang akan 

disampaikan. Hal ini merupakan salah satu faktor utama di dalam Public 

Relations sesuai dengan fungsinya. Tanpa pengertian maka reaksi dan responden 

yang diharapkan didalam Public Relations mungkin tidak akan tercapai. Dengan 

adanya reaksi Public, maka seluruh proses komunikasi akan terjadi di dalam 

Public Relations.  

 

2.3.2 Tujuan Public Relations 

Public Relations tentu memiliki tujuan dalam perusahaannnya terutama kaitannya 

dengan publik, sehingga dalam pencapaian tujuan public relations dibutuhkan 

kesamaan visi dan misi antara semua pihak dalam perusahaan. 

Menurut Widjaja (20120:55), tujuan humas adalah untuk menciptakan, membina 

dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi lembaga atau organisasi di 

satu pihak dan dengan publik di lain pihak dengan komunikasi yang harmonis dan 

timbal balik. 
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2.3.3 Kegiatan Public Relations 

 

Danandjaja (2100:31)  membagi kegiatan Public relations menjadi dua, yaitu : 

1. Internal Public relations 

Merupakan suatu kegiatan Public relations yang menitik beratkan kegiatannya 

dengan publik yang ada dalam instansi atau perusahan tersebut, yaitu: 

a. Hubungan dengan publik karyawan (employee relations) 

b. Hubungan manusiawi (human relations) 

c. Hubungan dengan publik buruh 

d. Hubungan dengan publik pemegang saham (stockholder relations) 

2. Eksternal Public Relations 

Merupakan salah satu bentuk dari kegiatan Public Relations yang ditujukan 

kepada publik yang berada di luar perusahaan atau instansi, yaitu : 

a. Hubungan dengan pers (press relations/media relations) 

b. Hubungan dengan pemerintah (government relations) 

c. Hubungan dengan publik pelanggan (costumer relations) 

d. Hubungan dengan masyarakat (community relations) 

e. Hubungan dengan pihak pengedar (supplier relations) 

f. Hubungan dengan pendidikan (educational relations) 

Berdasarkan  teori diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa ruang lingkup 

Public relations terdiri dari dua, eksternal dan  internal. Dan public relations 

harus dapat menguasai situasi baik lingkungan dalam  perusahaan maupun luar 

perusahaan seperti pengunjung atau pun pelanggan. Namun pada penelitian ini 

penulis memfokuskan hanya pada kegiatan Internal public relations di Objek 

Wisata Lembah Hijau Lampung karena penulis ingin meneliti mengenai strategi 
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public relations yang dipakai di Objek Wisata Lembah Hijau sehingga yang 

diteliti adalah kegiatan internal dan eksternalnya. 

 

2.3.4 Fungsi Public Relations 

 

Menurut Ralph Currier dan Allan C. Filley dalam bukunya “Princples of 

Management” dikatakan bahwa istilah : “Fungsi adalah menunjukkan suatu tahap 

pekerjaan yang jelas dan terpisah dari tahapan pekerjaan lain. Maka dengan itu 

Public Relations dikatakan berfungsi dalam suatu organisasi atau perusahaan 

apabila Public Relations tersebut telah menunjukkan suatu kegiatan yang jelas dan 

dapat dibedakan dari kegiatan lainnya, baik itu sebagai komunikator, mediator, 

maupun organizator”. 

 

Berdasarkan ciri khas kegiatan Public Relations tersebut, menurut pakar Humas 

Internasional, Cutlip & Center, and Canfield fungsi Public Relations dapat 

dirumuskan, sebagai berikut : 

1) Menunjang aktifitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama 

(fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi) 

2) Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan publiknya 

yang merupakan khalayak sasaran. 

3) Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan 

tanggapan publik terhadap badan/organisasi yang diwakilinya atau 

sebaliknya. 

4) Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada 

pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama. 
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5) Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus informasi, 

publikasi serta pesan dari badan/organisasi ke publiknya atau sebaliknya, 

demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.(Roeslan, 2008:19) 

 

Sejalan dengan itu juga, Betrand R. Comfield dalam bukunya “Public Relations, 

Principles and Problems”, mengemukakan tiga fungsi Public Relations secara 

umum, yaitu : 

a) Mengabdi kepada kepentingan umum 

b) Memelihara komunikasi yang baik (maintain good communication) 

c) Menitikberatkan moral dan tingkah laku yang baik (Effendy, 2009:137)  

 

2.4 Strategi Public Relations  

Strategi itu harus dipahami oleh tiap-tiap bagian dari setiap divisi dalam 

perusahaan, Menurut D. Ronald Smith (2005: 10-11), ada beberapa langkah yang 

ditetapkan sebagai strategi Public relations, yaitu: 

1. Formative Research (Penelitian Formatif) 

Fase pertama dalam proses perencanaan strategis menurut Smith  adalah  riset 

formatif atau  riset stategis adalah kegiatan pendahuluan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dan  menganalisa situasi yang dihadapi . Dalam fase ini 

terdapat tiga tahap yakni analisis situasi, analisis organisasi dan analisis publik. 

a. Analyzing the situation (menganalisa situasi) 

Merupakan bagian yang penting sebagai proses awal penentuan strategi, 

dimana setiap tahap ini digunakan untuk mengumpulkan semua informasi dan 

sekaligus menganalisa situasi. 

 



21 

 

b. Ananlyzing the organization (menganalisa oranisasi) 

Pada tahap ini diperlukan pengamatan yang tepat terhadap tiga aspek 

perusahaan yaitu lingkungan internalnya (misi,performance, dan sumber daya 

perusahaan), reputasi dan lingkungan eksternalnya. 

c. Ananlyzing the public (menganalisa publik) 

Merupakan tahap untuk mengidentifikasikan dan menganalisa publik yang 

menjadi sasaran. Hal ini akan membuat perusahaan mampu mengatur prioritas 

dalam berhubungan dengan publknya yang beragam. 

 

2. Strategy (Strategi) 

Strategi merupakan jantung nya perencanaan public relations maupun pemasaran 

dan bidang lainnya yang berkaitan. Strategi adalah keseluruhan rencana 

organisasi, meliputi apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. 

Strategi memiliki tiga tahap, yakni menetapkan tujuan dan sasaran, 

memformulasikan aksi dan strategi respon, kemudian menggunakan komunikasi 

efektif. 

a. Establishing goals and objectives (menentukan sasaran dan objektif) 

Tahap ini dapat membuat perusahaan mengembangkan objektif yang jelas, 

spesifik dan terukur (measurable) sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. 

b. Formulating action and response strategies (memformulasikan aksi dan        

respon) 

Tahap ini merupakan tahap dimana antara kegiatan atau aksi dipadukan 

dengan respon yang akan diterima. 
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c. Using effective communication (menggunakan komunikasi yang efektif) 

Tahap ini berhubungan dengan beragam keputusan yang diambil terhadap 

pesan yang disampaikan, seperti: sumber yang akan menyampaikan pesan 

kepada publik kunci, isi dari pesan, bunyi dan gayanya dan lain-lain. 

 

3. Tactics (Taktik) 

Setelah strategi dibuat, kini tiba gilirannya untuk memasuki fase ketiga yaitu 

taktik. Pada fase ini terdiri dari pemilihan taktik komunikasi yang akan digunakan 

dan melakukan implementasi rencana strategis yang sudah disusun. 

a. Choosing communication tactics (memilih taktik komunikasi) 

Ada empat kategori dalam komunikasi, seperti : komunikasi tatap muka, 

organizational media, media berita, iklan dan media promosional dan lainnya. 

b. Implementing the strategic plan (mengimplementasikan strategi) 

Di tahap ini dikembangkan budget dan jadwal yang dipersiapkan untuk 

mengimplementasikan program komunikasi yang ditentukan. 

 

4. Evaluative Research (Penelitian Evaluasi) 

Pada fase terakhir adalah untuk mengetahui efektivitas berbagai taktik komunikasi 

yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Tahap 

ini adalah tahap akhir dimana dikembangkan metode yang spesifik dalam 

mengukur keefektifan dari strategi yang ditempuh. Jadi penulis menyimpulkan 

bahwa strategi PR adalah pemikiran yang telah direncanakan oleh praktisi PR 

untuk mengelola citra melalui berbagai kegiatan PR untuk mecapai tujuan 

perusahaan. 
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2.4.1 Strategi Public Relations sebagai Kegiatan Komunikasi 

 

Mengenai keterkaitan antara Public Relations dengan komunikasi, dapat dilihat 

dari uraian Effendy sebagai berikut: “Hubungan publik  mempunyai yang biasa 

dikenal sebagai technique of Communication atau “Metode Komunikasi.” 

(Effendy, 2010:18). 

 

Konsep Public Relations sebagai teknik komunikasi mengandung pengertian 

bahwa kegiatan komunikasi dalam Public Relations dilakukan berdasarkan teknik 

komunikasi seperti yang dianjurkan dalan studi ilmu komunikasi. Yang penting 

dalam konsep ini bahwa Public Relations adalah kegiatan semua pimpinan 

organisasi yang memiliki publik intern dan ekstern sebagai sasaran kegiatannya. 

 

Public Relations sebagai metode komunikasi mempunyai pengertian bahwa 

Public Relations dari suatu organisasi bersifat kelembagaan, dalam arti ada bagian 

tertentu yang khusus menangani kegiatan Public Relations. Selanjutnya kegiatan 

Public Relations perencanaannya, dijabarkan kedalam teknik-teknik keterampilan 

komunikasi yang bersifat informative, persuasif atau koersif, serta kalau perlu 

bersifat rekreatif. 

 

Dalam menjalankan tugas dan operasionalnya sebagai seorang profesionalis, 

peranan Public Relations dituntut untuk dapat membentuk manajemen krisis 

(crisis management), memulihkan citra setelah pasca krisis (rectification and 

image recovery), manajemen Public Relations, yaitu melakukan proses transfer 

dari situasi negative diupayakan menjadi situasi positif yang menguntungkan, 

khususnya merekayasa dan menggalang Opini Public sesuai dengan tujuan dari 
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Public Relations itu sendiri, yaitu untuk memperoleh citra yang lebih baik bagi 

perusahaan/lembaga yang diwakilinya. (Roeslan, 2007:7) 

 

Menurut Dozier, D.M (2010), mengatakan bahwa :“Peranan praktisi Public 

Relations dalam suatu orang/perusahaan merupakan salah satu kunci untuk 

memahami fungsi Public Relations dan komisi orang, disamping itu juga 

merupakan kunci untuk pengembangkan peranan praktisi Public Relations/Humas 

dan pencapaian professional dalam Public Relations.”  

 

Dalam kutipan pada buku “Kiat dan Strategi–Kampanye Public Relations, 2007” 

Rosady Roeslan, S.H mengatakan bahwa “Public Relations Are Power Of 

Opinion”, yakni ”Peranan Public Relations tersebut sama dengan jurnalistik yang 

memiliki kekuatan dan kekuasaannya untuk membentuk opini”. Perbedaannya 

adalah media pers dan wartawan merupakan alat kontrol sosial, sedangkan Public 

Relations telah menekankan fungsi untuk menggalang pengertian antara lembaga 

yang diwakilinya dengan public yang menjadi target sasarannya (Target 

Audience). 

 

Oleh karena itu, kredibilitas seseorang Public Relations Officer (PRO) sangat 

diperlukan dalam melaksanakan peranannya, khususnya dalam berkampanye dan 

berpropaganda untuk tujuan promosi, publikasi, meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman pengertian, hingga membujuk dan mempengaruhi, untuk mencari 

dukungan tertentu dari public sasarannya. Tugas dan tanggung jawab Public 

Relations dalam peranannya adalah menciptakan, kepercayaan, kejujuran dan 

dapat memberikan inforlasi/publikasi yang baik kepada masyarakat, tentunya di 
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dukung dengan kiat dan strategi, serta teknik-teknik yang digunakan pada 

program yang hendak dilaksanakannya. 

 

Effendy dalam “Hubungan Masyarakat Suatu Komunikasi” (Roeslan, 2007:10) 

memberi kesimpulan mengenai peran utama Public Relations yang pada intinya 

adalah sebagai berikut : 

1) Sebagai Communicator atau penghubung antara orang atau lembaga yang 

diwakilinya dengan publiknya: Prosesnya berlangsung dalam dua arah timbal 

balik (Two-Way Refficreciprocal Communications). Dalam hal ini, disatu 

pihak melakukan fungsi komunikasi merupakan bentuk penyebaran informasi, 

dilain pihak komunikasi berlangsung dalam bentuk penyampaian pesan dan 

menciptakan opini (Public Opinion). 

2) Membina Relationship, yang berupa membina hubungan yang positif dan 

saling  menguntungkan dengan pihak publik sebagai target sasarannya, baik 

internal maupun eksternal publik: Khususnya dalam menciptakan saling 

mempercayai (Mutually Understanding), dengan saling memperoleh manfaat 

bersama (Mutually Simbiosis), antara lembaga atau organisasi perusahaan dan 

publiknya. 

3) Peranan Back-up Management, yakni sebagai pendukung dalam fungsi 

manajemen orang atau perusahaan: Dijelaskan bahwa Public Relations 

melekat pada fungsi manajemen, berarti ia tidak dapat dipisahkan dari 

manajemen. Proses tersebut dalam teorinya melalui tahapan yang dikenal 

dengan “POAC”, yaitu Planning (perencanaan), Organizing (perorganisasian), 

Actuating (penggiatan), dan Controling (pengawasan). 
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Public Relations sebagai alat manajemen mempunyai keterkaitan yang kuat dalam 

tiga hal, yang mana : 

1) Pada dasarnya manajemen membantu penerapan konsep-konsep pada 

kehidupan manusia. 

2) Pada dasarnya manajemen untuk Public Relations adalah sebagai strategi 

Public Relations, strategi dalam mengahadapi perubahan lingkungan. 

3) Proses Public Relations merupakan pendekatan manajerial yang dimulai dari 

proses pengumpulan fakta  aksi dan komunikasi  evaluasi 

 (kutipan-catatan “Kapita Selekta Kehumasan”) 

Membentuk Coorporate Image, artinya peranan Public Relations berupaya 

menciptakan citra diri bagi instansi atau lembaganya. Menciptakan citra 

perusahaan merupakan tujuan (goals) akhir dari suatu aktifitas program kerja 

Public Relations campaign (kampanye Public Relations), baik untuk 

keperluan publikasi maupun promosi. (Roeslan, 2006:10) 

 

2.4.2 Segmenting, Targeting, Positioning (Segmentasi, Target, Posisi) 

 

Menurut Rhenald Khasali (2007:48) mengutip pernyataan dari Philip Kotler, 

menggabungkan proses penciptaan dan penyampaian nilai kepada konsumen 

dalam bentuk yang disebut Segmenting, Targeting, Positioning. Segmenting atau 

segmentasi pada dasarnya adalah suatu strategi untuk memahami struktur pasar. 

Sedangkan Targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan 

menjangkau pasar. Bagaimana anda menyeleksi pasar sangat ditenttukan oleh 

bagaimana anda meilhat pasar itu sendiri. Dengan demikian pasar yang dilihat 

oleh dua orang berbeda, yang didekati oleh metode segmentasi yang berbeda akan 
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menghasilkan peta yang berbeda pula. Oleh karena itulah penting dipahami 

struktur-struktur atau kelompok-kelompok yang ada di pasar. Setelah pasar 

dipilih, maka proses selanjutnya adalah melakukan Positioning. Positioning pada 

dasarnya adalah suatu strategi untuk memasuki jendela otak konsumen. 

Positioning biasanya tidak menjadi masalah dan tidak dianggap penting selama 

barang-barang yang tersedia dalam suatu masyarakattidak begitu banyak dan 

persaingan belum menjadi sesuatu yang penting. Positioning baru akan menjadi 

peting bilamana persaingan sudah sangat sengit. 

 

Mendukung pernyataan diatas, Al Ries dan Jack Trout dalam Positioning: The 

Battle for Your Mind (2001:5) mengatakan bahwa, Segmentasi disebut sebagai 

mapping strategy, karena di sini kita melakukan pemetaan pasar. Pemetaan ini 

merupakan proses yang kreatif, karena pasarnya sebenarnya sama, namun cara 

pandang kita terhadap pasar itulah yang membedakan kita dengan pesaing. 

Targeting didefinisikan sebagai cara mengalokasikan sumber daya perusahaan 

secara efektif, yaitu dengan memilih target market yang tepat. Targeting disebut 

sebagai fitting strategy karena kita menyamakan (fitting) sumber daya perusahaan 

Anda dengan kebutuhan target pasar yang dipilih. Dan unsur terakhir dari Strategy 

adalah Positioning. Setelah memetakan pasar, dan menyesuaikan sumber daya 

perusahaan Anda dengan segmen yang dipilih, maka kemudian Anda harus 

memiliki posisi yang kredibel dalam benak mereka. 
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2.5 Objek Wisata 

 

Obyek dan daya tarik wisata menurut Undang-undang No 10 tentang 

kepariwisataan yaitu Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, 

budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 

wisatawan dan daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi 

pariwisata. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu 

atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, 

fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksebilitas serta masyarakat yang saling 

terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan wisata, termasuk obyek 

dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pariwisata. Inti atau komponen pariwisata yaitu: 

1. Atraksi (attraction) seperti atraksi alam, budaya dan buatan.  

2. Amenitas (amenities) berhubungan dengan fasilitas atau akomodasi 

3. Aksesibilitas (accebilities) berhubungan dengan segala jenis transportasi, jarak 

atau kemudahan pencapaian. Serta unsur pendukung lainnya (masyarakat, 

pelaku industri pariwisata, dan institusi pengembangan) yang membentuk 

sistem yang sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan serta totalitas 

pengalaman kunjungan wisatawan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Depdikbud;1995;628) 

 

Menurut Ridwan (2012:5) mengemukakan pengertian objek wisata adalah segala 

sesuatu yang memilik keunikan, keindahan dan nilai yang berupa 
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keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi 

sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

 

Berdasarkan definisi diatas maka Objek Wisata adalah tempat yang dikunjungi 

dengan berbagai keindahan yang didapatkan, tempat untuk melakukan kegiatan 

pariwisata, tempat untuk bersenang –senang dengan waktu yang cukup lama demi 

mendapatkan kepuasaan, pelayanan yang baik, serta kenangan yang indah di 

tempat wisata 

2.6 Strategi Public Relations Objek Wisata Lembah Hijau Lampung 

 

Memasuki era globalisasi, persaingan di berbagai bidang semakin nyata saja. 

Keberhasilan kinerja Public Relations sebagai item penting organisasi/perusahaan 

yang bertugas menicptakan dan mempertahankan nilai/image positif organisasi, 

semakin tinggi. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan berusaha 

memarketkan aktivitas public relations dengan maksimal dan efektif. 

 

Objek Wisata Lembah Hijau Lampung merasa bahwa Public Relations sangat 

berperan dalam kemajuan sebuah perusaaan, karena Public Relations mencakup 

segala elemen penting dalam memjukan sebuah perusahaan khususnya objek 

wisata termasuk dalam menghadapi persaingan dengan kompetitor. 

Dalam menjalankan suatu strategi Public Relations, langkah-langkah yang 

menjadi suatu acuan, yaittu melalui: 
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                               Fact Finding (Penelitian/mencari permasalahan) 

 

 

 

 

 

                                      Perencanaan 

 

 

 

   Komunikasi dan Pelaksanaan 

 

 

            Evaluasi 

 

Langkah-Langkah Acuan strategi Public Relations ( Ruslan, 2014:134) 

1) Fact Finding 

Penelitian atau mencari permasalahan merupakan tahap pertama. Kadar 

intensitas penelitian ditentukan besar- kecilnya organisasi. Organisasi yang 

besar dengan manajemennya yang kompleks sudah tentu memerlukan 

penelitian yang luas dan mendalam, yang diteliti adalah aspek-aspek yag 

menyangkut hubungan dengan publik. 

2) Perencanaan 

Perencanaan sebagai tahap kedua dalam kegiatan humas, meskipun didukung 

oleh data yang lengkap, belum tentu akan membuat pelaksanaannya efektif 

apabila tahap ini ditangani dengan seksama. Pada tahap perencanaan, humas 

perlu terlebih dahulu mengiventarisasi masalah untuk selanjutnya 
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mengkorelisasi aspek yang satu dengan aspek lainnya sehingga dalam tahap 

pelaksanaannya kelak, masalah-masalah yang menghambat tujuan akan dapat 

diatasi. 

3) Komunikasi dan Pelaksanaan 

Tahap komunikasi atau pelaksanaan kegiatan komunikasi (Komunikasi antar 

persona, komunkasi kelompok dan komunikasi mass media).  Agar dalam 

pelaksanaannya diperoleh hasil yang diharapkan maka prinsip-prinsip dalam 

komunikasi perlu diperhatikan. 

4) Evaluasi 

Evaluasi menjadi tahap terakhir dari proses yyang dijalankan. Evaluasi 

berfungsi mengkasi pelaksanaan suatu rencana  yang terdiri atas program-

program yang dalam penyusunanannya ditunjan oleh hasil penelitian yang 

dilakukakan. Pada tahap evaluasi dilakukan telaan terhadap faktor-faktor 

penghambat apabila ternyata pelaksanaanya menjumpai kesulitan yang 

menyebabkan tujuan yang ditetapkan pada perencanaan tidak tercapai. 

Dalam pelaksanaannya terdapat tiga strategi penting, yakni : 

1. Pull strategy, public relations memiliki dan harus mengembangkan kekuatan 

untuk menarik perhatian publik. 

2. Push strategy, public relations memiliki kekuatan untuk mendorong 

berhasilnya pemasaran. 

3. Pass strategy, public relations memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan 

menciptakan opini publik yang menguntungkan. 

(https://prelations.wordpress.com/2007/02/21/15/ di akses tanggal 8 september 

2016) 

https://prelations.wordpress.com/2007/02/21/15/
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Strategi yang dijalankan oleh Objek Wisata Lembah Hijau Lampung mencakup 

banyak hal termasuk lingkup internal maupun eksternal. Dengan menciptakan 

pelayanan yang memuaskan bagi para pengunjung yang datang di Lembah Hijau. 

Tentu saja hal ini tidak mudah karena tanpa adanya karyawan yang terlatih maka 

tujun tersebut sulit untuk tercapai, dengan harapan pelayanan tersebut selalu 

menajdi suatu hal yang berkesan bagi pengunjung yang ada di Lembah Hijau. 

Selain itu juga melakukan berbagai kerjasama yang dapat memajukan objek 

wisata Lembah Hijau lampung. 

Peran dari Public Relations sangat penting untuk mempromosikan atau 

memperkanalkan Objek Wisata Lembah Hijau pada masyarakat luas. Tanpa 

adanta media maka sangat sulit untuk menciptakan citra yang baik di mata 

masyarakat. Selain itu, Public Relations sangat berperan dalam membuat berita 

maupun promosi yang dapat menjangkau seluruh masyarakat. 

Konsep teoritis yang digunakan dalam Public Relations yaitu teori hubungan 

sistem yaitu mengevaluasi hubungan dan struktur ketika hubungan dan struktu 

tersebut  terkait secara keseluruhan. (Sandra Oliver, 2007 : 11) 

Menurut Talcott Person Teori Sistem yaitu, suatu kerangkan terdiri dari beberapa 

elemen atau sub elemen atau sub yang saling berinteraksi dan berpengaruh. 

Konsep sistem digunakan untuk menganalisis perilaku dan gejala social dengan 

berbagai sistem yang lebih luas maupun dengan sub sistem yang tercakup di 

dalamnya. (Talcott Parson alam http://wordpress.com/teori-tindakan-dan-teori-

sistem-talcott-parsons/ diakses tanggal 8 September 2016)  

http://wordpress.com/teori-tindakan-dan-teori-sistem-talcott
http://wordpress.com/teori-tindakan-dan-teori-sistem-talcott
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Kemudian kaitannya dengan Public Relations. Bahwa teori sisem merupaka 

hubungan yang saling berkaitan satu sama laindalam mencapai tujuan organisasi. 

Artinya, praktisi Public Relations harus berfikir strategis. (Soemirat dan Elvinaro 

Adianto, 2007 : 88) 

Tentang hubungan Teori sistem tersebut dengan program kerja perusahaan atau 

organisasi yang diemban seorang praktisi Public Relations guna memperoleh citra 

positif dari khalayak.  Selain itu, ia harus memiliki pengetahuan luas yang 

kaitannya tentang visi dan misi serta tujuan dari organisasi atau perusahaan, guna 

menjawab segala kebutuhan internal dan eksternal  organisasi atau perusahaan. 

Hal tersebut dimaksud, karena hubungan internal dan eksternal sangat 

berpengaruh terhadap kinerja public relations dalam satu perusahaan. 

2.7   Kerangka pikir 

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau 

perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran 

bisa merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain lain yang muncul dari 

benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, 

kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan, dan sebagainya yang timbul 

dari lubuk hati. 
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Dalam menjalankan suatu strategi Public Relations, tentunya ada langkah-langkah 

yang menjadi suatu acuan, yaitu melalui: 

Fact Finding (Penelitian/mencari permasalahan) 

 

Perencanaan 

 

 

Komunikasi dan Pelaksanaan 

 

Evaluasi 

Langkah-Langkah Acuan strategi Public Relations ( Ruslan, 2014:134) 

1. Fact Finding 

Penelitian atau mencari permasalahan merupakan tahap pertama. Kadar 

intensitas penelitian ditentukan besar- kecilnya organisasi. Organisasi yang 

besar dengan manajemennya yang kompleks sudah tentu memerlukan 

penelitian yang luas dan mendalam. Yang diteliti adalah aspek-aspek yag 

menyangkut hubungan dengan public. 

2. Perencanaan 

Perencanaan sebagai tahap kedua dalam kegiatan humas, meskipun didukung 

oleh data yang lengkap, belum tentu akan membuat pelaksanaannya efektif 

apabila tahap ini ditangani dengan seksama. Pada tahap perencanaan, humas 

perlu terlebih dahulu mengiventarisasi masalah untuk selanjutnya 

mengkorelisasi aspek yang satu dengan aspek lainnya sehingga dalam tahap 
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pelaksanaannya kelak, masalah-masalah yang menghambat tujuan akan dapat 

di atasi. 

3. Komunikasi dan Pelaksanaan 

Tahap komunikasi atau pelaksanaan kegiatan komunikasi (Komunikasi antar 

persona, komunkasi kelompok dan komunikasi mass media).  Agar dalam 

pelaksanaannya diperoleh hasil yang diharapkan maka prinsip-prinsip dalam 

komunikasi perlu diperhatikan. 

4. Evaluasi 

Evaluasi menjadi tahap terakhir dari proses yyang dijalankan. Evaluasi 

berfungsi mengkasi pelaksanaan suatu rencana  yang terdiri atas program-

program yang dalam penyusunanannya ditunjan oleh hasil penelitian yang 

dilakukakan. Pada tahap evaluasi dilakukan telaan terhadap faktor-faktor 

penghambat apabila ternyata pelaksanaanya menjumpai kesulitan yang 

menyebabkan tujuan yang ditetapkan pada perencanaan tidak tercapai. (Onong 

Uchjana Effendi, 1992:98) 

 

Ada dua aspek yang hakiki dari public relations, yaitu: 

1. Sasaran Pulic Relations adalah publik intern (internal Public) dan publik 

ekstern (external public) 

Publik intern adalah orang-orang yang bergiat di dalam organisasi, antara lain 

para karyawan jika di dalam sebuah perusahaan. Dan sedangkan public 

ekstern adalah orang-orang di luar organisasi yang ada kaitannya dengan 

kegiatan organisasi tersebut. 
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2. Kegiatan Public Relations adalah komunikasi dua arah timbal balik 

Hal tersebut berarti dalam rangka penyampaian informasi baik yang ditujukan 

kepada publik intern maupun kepada publik ekstern, harus terjadi arus balik 

(feedback). Ini berarti bahwa humas harus mengetahui efek atau akibat dari 

penyampaian informasinya itu, apakah ditanggapi public secara positif atau 

negatif. Pentingnya evaluasi terhadap arus balik tadi adalah untuk dijadikan 

bahan perencanaan komunikasi selanjutnya. (Onong Uchjana Effendy,  1922: 

10) 

 

Dalam dunia objek wisata, Public Relations di nilai penting karena sebagai sarana 

untuk menginformasikan atau untuk menjaga citra baik dalam objek wisata. Objek 

wisata Lembah Hijau Lampung yang telah bergelut dalam dunia objek wisata di 

Lampung selama bertahun-tahun, melihat munculnya baerbagai competitor dalam 

bidang objek wisata. Bukan hanya dari segi kuantitas. Namun yang perlu 

diperhatikan adalah setiap objek wisata memiliki kelebihan dan kekurangannya. 

 

Hubungan dengan publik intern  

Publik intern sebagai sasarana humas terdiri atas orang-orang yang bergiat di 

dalam organisasi (perusahaan, instansi, lembaga, badan dan sebagainya) yang 

secara fungsional mempunyai tugas dan pekerjaan serta hak dan kewajiban 

tertentu. Suatu organisasi tidak mungkin tanpa karyawan, sebab merekalah yang 

menggerakkan atau menghidupkan organisasi. 

 

Di Indonesia masih banyak perusahaan dan organisasi-organisasi lainnya yang 

mengabaikan karyawan sebagai sasaran kegiatan humas. Kebanyakan 

memfokuskan kegiatannya ke publik ekstern. Fungsi humas di dalam public intern 
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berkisar pada kegiatan menciptakan dan mewujudkan hubungan yang harmonis 

antara pimpinan organisasi dengan para karyawan, selain itu membentuk pribadi 

yag siap dalam menghadapi persaingan. (Onong Uchjana Effendy, 1992: 107) 

Hubungan dengan publik ekstern  

Publik ekstern sebagai sasaran kegiatan humas terdiri atas orang-orang atau 

anggota masyarakat di luar organisasi, baik yang ada kaitannya dengan organisasi 

maupun yang diharapkan atau diduga ada kaitannya dengan organisasi. Hubungan 

dengan pelanggan bagi suatu perusahaan merupakan faktor yang teramat penting, 

jelas sekali, sebab maju mundurnya suatu perusahaan ditentukan oleh pelanggan. 

(Onong Uchjana Effendy, 1992:111-112) 

 

Selain itu, hubungan dengan perusahaan-perusahaan lain juga sangat menunjang 

kemajuan suatu perusahaan. Dengan sifat saling menguntungkan masing-masing 

perusahaan, tentunya akan sangat penting bila dapat menjalinsuatu kerjasama 

dengan perusahaan-perusahaan yang berpotensi dan berpengaruh untuk kemajuan 

perusahaan masing-masing. 

 

Dalam zaman modern sekarang ini, peranan media, massa yang begitu ampuh 

dalam penyebarluasan informasi, tidak mungkin diabaikan oleh humas dalam 

organisasi apapun. Kegiatan humas tidak akan berhasil tanpa dukungan media 

massa. Bagi humas, media massa merupakan penyambung tangan untuk 

menjangkau publik yang tersebar begitu banyak dalam wilayah yang demikian 

luas. Istilah hubungan dengan media massa mengandung makna terbinanya 

hubungan humas dengan orang-orang media massa. Humas perlu membina 

hubungan yang akrab dengan orang-orang media massa agar segala sesuatu yang 
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menyangkut penyebaran informasi kepada publik ekstern berjalan lancar. Dalam 

pembinaan hubungan dengan pers, perlu mendapat perhatian istimewa. Media 

pers, yakni surat kabar dan majalah merupakan sarana cetak yang memungkinkan 

berita-berita yang disiarkannya dapat dibaca setiap saat, bisa dibaca berulang-

ulang, dan terdokumentasikan sehingga dapat dijadikan bukti otentik untuk suatu 

keperluan, yang perlu diketahui adalah policy dan gaya penulisan setiap media 

yang diperkirakan dapat membantu menyampaikan pesan-pesan yang hendak 

disampaikan. Dan juga harus mengetahui siapa pembaca media itu. 

 

Hubungan dengan pers yang baik dibina dengan pengenalan mengenai asas-asas 

berikut: 

1. Orang pers yang dilibatkan harus yakin bahwa orang-orang organisasi yang 

bekerja dengannya tidak mencoba untuk “menggunakannya” 

2. Hubungan dengan wartawan hendaknya dilakukan seolah-olahdengan tujuan 

yang sungguh-sungguh untuk terus berhubungan selama bertahun-tahun 

3. Orang-orang pers secara fundamental berkaitan dengan ketelitian 

4. Rencana pemberitaan harus dihormati. Untuk editorial, waktu selamanya 

merupakan suatu faktor 

5.  Tulisan yang baik bersifat esensial. Terdapat banyak hal untuk diceritakan 

bagi pemikiran yang gambling guna dinyatakan secara sederhana 

6. Berupayalah untuk meimbulkan imajinasi dan kesegaran. Terdapat banyak hal 

untuk diceritakan untuk pendekatan baru terhadap suatu persoalan. 

(Onong Uchjana Effendy, 1992: 119-120) 
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Banyak hal yang dilakukan oleh Objek Wisata Lembah Hijau Lampung dalam 

menjalankan strategi public relations dalam menghadapi persaingan, seperti 

meningkatkan promosi melalui media atau pun turun langsung ke masyarakat, 

dengan meningkatkan pelayanan yang lebih baik sehingga dapat menciptakan 

kepuasan kepada masyarakat yang mengunjungi objek wisata lembah hijau, atau 

dengan menciptakan wahana-wahan  baru  maupun renovasi objek wisata lembah 

hijau agar tercipta suasana baru yang lebih segar. 

 

Hal-hal tersebut sangat berpengaruh untuk menghadapi persaingan objek wisata 

yang semakin ketat dengan tujuan masyarakat lebih mendapatkan informasi yang 

lebih tentang Objek Wisata Lembah Hijau Lampung, sehingga menarik minat 

masyarakat untuk lebih memilih Objek Wisata Lembah Hijau Lampung dan dapat 

meningkatkan jumlah pengunjung di Objek Wisata Lembah Hijau Lampung. 
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Gambar 2.1  

Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan 

menggunakan observasi. Menurut Sukmadinata (2005) dasar penelitian 

kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi 

jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan 

oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis 

dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui 

interaksinya dengan situasi sosial mereka (Danim, 2002: 62). 

 

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang 

bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami 

fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti 

atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen 

kunci (Sugiyono, 2005: 45). 

 

Keuntungan dari penggunaan metode kualitatif antara lain dapat menganalisa dan 

menjelaskan latar belakang tindakan individu dalam masyarakat yang merupakan 

http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/
http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/
http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/
http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/
http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/
http://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/
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tujuan dari ilmu sosial. Pendekatan kualitatif menempatkan apa yang diteliti tidak 

hanya sebagai objek saja akan tetapi sekaligus juga merupakan subjek.  

 

3.2 Lokasi  Penelitian  

Lokasi penelitian dilaksanakan pada objek wisata Lembah Hijau di Bandar 

Lampung 

 

3.3 Penentuan Informan  

 

Menurut Moloeng (2004 : 132) informan adalah orang-orang pada latar penelitian. 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi kondisi latar penelitian. Jadi seorang informan harus mempunyai banyak 

pengalaman tentang latar penelitian. Informan bagi peneliti ialah agar dalam 

waktu relatif singkat akan banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling 

internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau 

membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. 

 

Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang lebih kecil 

dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis dalam penelitian ini 

adalah individu ata perorangan. Untuk memperoleh informasi yang diharapkan, 

peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan diminta informasinya. 

Informan kunci di dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pemilik (owner) Objek Wisata Lembah Hijau Bandar Lampung sebanyak satu 

orang atau yang mewakili 

2. Manager of Public Relations yang ada di Objek Wisata Lembah Hijau Bandar 

Lampung sebanyak satu orang 
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3. Pengunjung Objek Wisata Lembah Hijau Bandar Lampung sebanyak lima 

orang  

 

Jumlah informan sebanyak tujuh orang, untuk menentukan informan tersebut, 

penulis menggunakan teknik purposive, dimana informan penelitian dipilih secara 

sengaja dengan keriteria bahwa informan tersebut adalah orang-orang yang 

berperan penting dalam menjalankan strategi tersebut. 

 

3.4 Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian tentang strategi Public Relations Objek Wisata 

Lembah Hijau dalam menghadapi persaingan antar objek wisata di Bandar 

Lampung adalah data primer dan data sekunder.  

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara menggali dari sumber 

secara langsung terhadap informan dengan cara bertatap muka dan 

wawancara. Sember data primer ini merupakan data catatan peneliti tentang 

pengalaman dan pengetahuan informan, karena dianggap sebagai orang yang 

berkaitan atau mengetahui seluk beluk permasalahan data informan dalam 

penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada informan yang memiliki 

kriteria-kriteria. 

 

2. Data Sekunder  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

referensi buku, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data  

 

1. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mengungkap keterangan dari responden 

dengan menggunakan wawancara mendalam (indeepth interview). Sebelum 

wawancara dimulai, peneliti menceritakan terlebih dahulu pokok-pokok 

penelitian, kemudian subyek penelitian dibiarkan bercerita tentang segala sesuatu 

yang berkaitan dengan strategi Public Relations Objek Wisata Lembah Hijau 

dalam menghadapi persaingan antar objek wisata di Bandar Lampung. 

 

2. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mendokumentasikan data Strategi Public 

Relations Objek Wisata Lembah Hijau dalam menghadapi persaingan antar objek 

wisata di Bandar Lampung.  

 

3. Teknik Observasi 

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada Lembah 

Hijau, khususnya mengenai strategi Public Relations dalam menghadapi 

persaingan antar objek wisata di Bandar Lampung serta data pesaing. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-

lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 
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pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah (Moloeng, 2004: 15).  

 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya 

dan dalam peristilahannya. 

 

Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek dengan cara menuturkan, 

menafsirkan data yang ada, dan pelaksanaannya melalui pengumpulan, 

penyusunan, analisa dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Tipe 

penelitian ini dianggap sangat relevan untuk dipakai karena menggambarkan 

keadaan objek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data 

yang diperoleh dari penelitian.  

 

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

gambaran dan keterangan-keterangan secara jelas dan faktual tentang strategi 

Public Relations Objek Wisata Lembah Hijau dalam menghadapi persaingan antar 

objek wisata di Bandar Lampung. 

 

Penelitian yang akan dilakukan yaitu bersifat kualitatif yaitu menurut Arikunto 

(2006: 56), bahwa penelitian kualitatif adalah data yang digambarkan dengan 

kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. Dengan analisis kualitatif ini diharapkan dapat 

menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan 
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pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang akan diteliti guna 

mendapatkan kesimpulan sesuai sesuai dengan kondisi.  

1. Reduksi Data 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, mengabstrakan, dan transpormasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah penulis memperoleh 

data maka data yang penulis peroleh itu harus lebih dulu dikaji kelayakannya, 

dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini. 

2. Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam penelitian ini penulis menyajikan data yang dibutuhkan 

dengan menarik kesimpulan dan tindakan dalam penyajian data. 

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan) 

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari 

data yang diuji kebenaranya, kekokohannya dan kecocokannya yang jelas 

kebenaranya dan manfaatnya. Setelah seluruh data yang penulis peroleh, 

penulis harus benar-benar menguji kebenaranya untuk mendapatkan 

kesimpulan yang jelas dari data-data itu, sehingga diperoleh kesimpulan yang 

jelas kebenarannya dan manfaatnya. 

  

3.7 Teknik Pengujian Keabsahan Data 

3.7.1 Tahap Triangulasi 

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan 

peneliti pada saat mengumpulkan  dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah 
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bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh 

kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret 

fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan 

diperoleh tingkat kebenaran yang handal.  Karena itu, triangulasi ialah usaha 

mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai 

sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak  mungkin bias  

yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2005: 75).. 

 

3.7.2 Tahap Member Check 

Tahap member Check adalah tahap untuk mengkonfirmasikan bahwa lapoian yang 

diperoleh dari subjek penelitian sesuai dengan data yang ditampilkan subjek, 

dengan cara mengoreksi, merubah dan memperluas data tersebut sehingga 

menampilkun kasus terpercaya (Sugiyono, 2005: 75). 
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Wisata Lembah Hijau

Lembah Hijau adalah taman wisata yang berorientasi lingkungan yang

memadukan antara rekreasi bernuansa kesegaran alam, lembah nan hijau dan

pengetahuan. Taman wisata Lembah Hijau terletak dipusat Kota Bandar

Lampung. Taman wisata Lembah Hijau berdiri diatas kawasan lembah seluas

15 Ha di Jalan Raden Imba Kusuma Ratu, Kelurahan Sukadana Ham Tanjung

Karang Barat Bandar Lampung. “Fresh and Natural”, demikian motto objek

wisata Lembah Hijau ini yang sejalan dengan kondisi lingkungan yang bersih,

sehat, nyaman, aman dan alami dimana 80 % area berupa area terbuka hijau

dan hanya 20% berupa bangunan.

Objek wisata Lembah Hijau diresmikan 26 April 2007. Berbagai wahana

rekreasi menarik terdapat di Lembah Hijau, diantaranya pengunjung

berkesempatan naik kuda, onta, rute jogging, tempat santai keluarga, fasilitas

permainan  mulai dari wahana air, OutBound, Camping  Ground,  hingga

wahana rekreasi bernuansa pengetahuan alam, mulai dari koleksi satwa-satwa

sekaligus penangkarannya, yang di persembahkan untuk memanjakan saat-

saat santai bagi masyarakat pengunjung sehingga membuat pengunjung

semakin enjoy dan betah menikmati musim liburan.
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4.2 Deskripsi Fasilitas Lembah Hijau

Sebagai objek wisata yang terletak di tengah kota, Lembah Hijau berusaha

menyuguhkan berbagai daya  tarik menarik bagi para  wisatawan baik

nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk dating ke Lembah Hijau.

Berbagai fasilitas tersebut antara lain sebagai berikut;

1. Waterboom

Sejak awal diresmikan 26 April 2007 Taman Wisata Lembah Hijau

menyiapkan kolam waterboom sebagai salah satu wahana andalan rekreasi

bernuansa air. Kolam waterboom terdiri dari 5 buah kolam seluas 1,3 ha

dengan kedalaman 50 cm sampai 150 cm, berbagai fasilitas pendukung

disiapkan di 5 kolam ini, berbagai fasilitas tersebut adalah water splash,

gelas tumpah, kolam arus, water canon, spiral slide serta torpedo

slide yang dapat memanjakan keluarga, ditambah dengan kebersihan dan

debit air yang senantiasa terjaga sepanjang waktu karena system sirkulasi

dan penyaringan yang maksimal.

Sebagai tempat wisata terkemuka di Lampung, Taman Wisata Lembah

Hijau selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada pelanggannya.

Salah  satunya  dibuktikan  dengan menghadirkan wahana Twins

Boomerang. Twins Boomerang menyuguhkan sensasi  ketegangan luar

biasa di wahana ini, dengan 2 jalur slide sanjang 160 meter, dan tower

setinggi 32 meter. Lintasan slide yang  meliuk berbentuk terowongan

spiral, turunan curam yang menukik naik di ujung lintasan benar-benar

membuat jantung berdebar.
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Gambar 2
Fasilitas Waterboom Taman Wisata Lembah Hijau

2. Restoran

Restoran Lembah Hijau menyajikan aneka menu special dengan cita rasa

masakan yang menggugah selera, tercipta dari tangan-tangan professional

chef andalan restoran ini. Restoran Lembah Hijau memiliki fasilitas yang

berarsitektur kayu dengan pemandangan alam yang menarik ataupun tipe

lesehan untuk melengkapi kenyamanan suasana santai anda di dalam

restoran.

Gambar 3
Fasilitas Restoran Lembah Hijau
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3. Cottages

Pengunjung dapat bermalam di Lembah Hijau pihak Lembah Hijau

menyiapkan fasilitas cattages dengan pemandangan hamparan hijau alami

dengan arsitektur bercita rasa tinggi sehingga tercipta suasana nyaman,

hangat, dan santai. 5 tipe cottages disiapkan, dengan total 11 kamar tidur

yang leluasa dan semuanya dilengkapi TV, AC, kulkas, meja makan, dan

kursi ruang tamu.

Gambar 4
Fasilitas Cottages Lembah Hijau

4. Meeting Room

Bagi pengunjung yang ingin melakukan acara pertemuan dengan nuansa

yang berbeda Lembah Hijau menyiapkan meeting room dua lantai dengan

kapasitas maksimum 220 tempat duduk yang dilengkapi fasilitas meeting

(infocus projector, screen, microphone, sound system, white board,

flipchart, memopad, pencil, dan mineral water).
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Gambar 5
Fasilitas Meeting Room Lembah Hijau

5. Outbound

Mendukung program pelatihan outbound seperti team building, outing

berdasarkan experiental learning, company gathering, outdoor leadership

program, achievement motivation training dan lain-lain melalui games-

games menantang dan tentu saja berbau petualangan. Serta salah satu

fasilitas outbound yang dimiliki Lembah Hijau yaitu flying fox dengan

sensasi meluncur dari ketinggian 30 meter yang didukung kapasitas tim

yang berpengalaman.

Gambar 6
Fasilitas Outbound Lembah Hijau
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6. Paint Ball & Air Soft Guns

Untuk melatih sebuah kerjasama tim yang baik dan bias diandalkan tidak

ada  salahnya jika mencoba fasilitas word game mengguanakan air

softguns dengan perangkat sebanyak 10 senapan untuk 2 tim. Selain

melatih kemahiran mengatur scenario bertempur, secara tim permainan ini

juga dijamin dapat memberikan keceriaan tersendiri disela penatnya

aktivitas sehari-hari.

Gambar 7
Fasilitas Paint Ball & Air Soft Guns Lembah Hijau

7. Camping Ground

Dengan camping ground, jangan sia-siakan suasana kebersamaan bersama

keluarga rekan atau kelompok sejawat di Lembah Hijau pada malam hari.

Fasilitas camping ground seluas 1 ha yang terletak hanya beberapa

langkah dari pintu masuk taman wisata Lembah Hijau ini bisa menjadi

bagian berpetualang di taman wisata Lembah Hijau, tak perlu khawatir,

untuk memudahkan pengunjung, Lembah Hijau menyiapkan 20 unit tenda

dome  dan perlengkapan api unggun untuk menambah semangatnya



54

suasana kebersamaan di malam hari.

Gambar 8
Fasilitas camping ground Lembah Hijau

8. Taman Satwa

Sebagai tempat wisata yang berorientasi terhadap lingkungan dan

pengetahuan, Lembah Hijau menghadirkan berbagai aneka wahana dari

taman satwa, taman burung, aquarium, dan koleksi flora. Di tempat ini

pengunjung dapat mengenal berbagai jenis satwa, burung, tanaman dan

ikan langka yang berasal dari lokal maupun luar negeri.

Gambar 9
Fasilitas Taman Satwa Lembah Hijau
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9. Panggung Utama

Rasa lelah pengunjung setelah berkeliling aneka wahana dan fasilitas

menarik akan kembali ternetralisir dengan panggung live music yang

tersedia setiap saat. Bukan sebatas menikmati lantunan lagu dari penyanyi

yang ada, pengunjung juga dapat menyalurkan hasrat dan bakat

bersenandung dengan diiringi pemusik professional  dengan lagu-lagu

sesuai pilihan.

Gambar 10
Panggung Utama Lembah Hijau

10. Wahana Permainan

Lembah Hijau menyuguhkan berbagai wahana permainan yang  terdiri

dari:

a. Wahana 4 Dimensi, wahana dengan luas ruangan 5 meter x 3 meter ini

memiliki daya tampung 6 orang. Ketika kacamata dikenakan penonton

akan ambil bagian dalam petualangan yang menegangkan dari film

yang diputar. Penonton seolah-olah berpetualang di atas roller coaster

berkecepatan tinggi melewati banyak rintangan.
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b. Boom-Boom Car, wahana ini memiliki 10 mobil untuk dimainkan,

setiap unit mobil bisa dinaiki 2 orang. Dengan arena yang cukup luas

30 meter x 30 meter yang tentunya dapat memuaskan dan memberikan

keceriaan.

c. Rumah Hantu, wahana rumah hantu ini menggunakan sistem mekanis

dilengkapi enam kereta atau tempat duduk yang dapat mengantarkan

pengunjung  menjelajahi ruang-ruang gaib serta terdapat efek tata

suara, lampu, gerakan tokoh hantu yang juga dapat bersuara membuat

pengunjung serasa dialam gaib.

d. Mini train & carousel merupakan wahana permainan anak yang

berbentuk kereta mini dan permainan berputar yang tentunya sangat

digemari oleh putra putri.

Gambar 11
Wahana Permainan Lembah Hijau
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4.3 Struktur Organisasi PT Lembah Hijau

Dalam suatu perusahaan tentunya dibutuhkan adanya komposisi

kepengurusan untuk melaksanakan badan usaha sesuai dengan tujuan dari

perusahaan tersebut. Organisasi harus mempunyai struktur yang jelas dan

bagi setiap organisasi belum tentu sama. Hal ini tergantung pada besar

kecil nya suatu perusahaan serta tergantung pada bidangnya masing-

masing.

Struktur organisasi merupakan suatu bagan yang menggambarkan tentang

suatu hubungan kerja antar individu yang menjalankan keaktifan perusahaan

melalui hubungan dari masing-masing kegiatan yang menjadi dasar

wewenang dan tanggung jawab yang menghasilkan suatu sistem kerjasama

yang baik dan terkoordinasi dalam usaha mencapai suatu tujuan organisasi.

Demikian pula halnya dengan PT Lembah Hijau mempunyai struktur

organisasi yang jelas dan terpadu, agar perusahaan dapat berjalan dengan baik

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Struktur

organisasi PT Lembah Hijau (Taman wisata) Bandar Lampung dapat dilihat

pada gambar 12.
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4.3.1 Uraian Tugas Karyawan PT Lembah Hijau

1. Dewan Komisaris

a. Menunjuk karyawan untuk mengisi jabatan penting didalam struktur

organisasi Lembah Hijau.

b. Menerima laporan tentang keuangan maupun laporan tentang

perkembangan Lembah Hijau.

2. Direktur

a. Mengarahkan karyawan untuk bekerja sesuai standar perusahaan.

b. Mengarahkan karyawan untuk bekerja sesuai prinsip marketing mix.

c. Membuat dan melaksanakan progam untuk menunjang pencapaian target

pengunjung yang akan datang.

3. Adm & Finance Manager

a. Mengkoordinir bagian accounting dalam pembuatan laporan keuangan

masuk ataupun keluar.

b. Mengkoordinir bagian Finance.

c. Mengkoordinir bagian Inventory atas tersedianya produk .

d. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan fungsi data akuntansi dan

kontrol keuangan.

e. Menjaga keseluruhan aset PT Lembah Hijau dan sumber-sumber keuangan

dan digunakan untuk meningkatkan dan memaksimalkan keuntungan

perusahaan.

f. Bertanggung jawab untuk menyiapkan atau membuat laporan bulanan dari

keseluruhan  hasil keuangan PT Lembah  Hijau yang  didasarkan  pada

format perusahaan dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang
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berlaku.

g. Menjamin semua kebijakan dan prosedur dari PT Lembah Hijau dan

persetujuan lainnya.

h. Menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu serta

menasehatkan  manajemen  senior  mengenai semua aspek yang

berhubungan dengan hal tersebut.

4. Marketing Manager & Public Relations

a. Mengkoordinir staff marketing dan sales terhadap kinerjanya dalam

pemasaran PT. Lembah Hijau.

b. Mencari customer kesemua lini seperti: intansi, lembaga pendidikan,

sekolah, coorporate, dll.

c. Mengkoordinir bagian PR (Public Relations) terhadap strategi yang

diterapkan di Lembah Hijau serta mengkroscek keberhasilan startegi yang

digunakan.

d. Menerima customer dengan baik, memberikan informasi penjelasan

tentang Lembah Hijau.

e. Membina hubungan dengan media, surat kabar, TV, radio.

f. Membuka promosi dengan merencanakan waktunya.

g. Membuat agenda event, menciptakan ide-ide untuk mengisi event.

h. Memantau dan mengagendakan kalender akademik.

i. Memantau dan mencari tahu agenda family gathering dan mencari

tahu agenda ospek, diklat-diklat.
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5. Human Resources Departement Manager

a. Mengkoordinir perekrutan karyawan.

b. Mengkoordinir penerimaan dan pembimbingan para troiner.

c. Mengkoordinir pemeliharaan keamanan dan ketertiban di sekitar    lokasi

PT Lembah Hijau.

d. Mengkoordinir staff bagian wahana permainan.

e. Mengkoordinir staff cleaning service agar menjaga kebersihan di

lingkungan sekitar objek wisata.

6. Engineering & maintenance Manager

a. Bertanggung jawab terhadap perencanaan dan  konstruksi bangunan

PT Lembah Hijau.

b. Bertanggung jawab atas pengadaan dan pemeliharaan instalasi dan

arus tenaga listrik.

c. Bertanggung jawab atas peralatan dan perlengkapan yang bersifat

mekanik (mesin).

7. Waterboom manager

Mengkoordinir seluruh staff yang ada di bagiaan kolan atau waterboom agar

menjaga kebersihan kolam.

8. Resto & cottage manager

Mengkoordinir supervisor restoran agar mengontrol bagian waitress agar

berada ditempat kerja  menit sebelum jam operasional, dan mengecek

kerapihan seluruh bagian restoran.
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9. Agrowisata & Satwa Manager

a. Mengkoordinir supervisor agrowisata agar mengontrol seluruh petugas

untuk mempersiapkan wisata satwa.

b. Mengontrol kesehatan satwa.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dalam menghadapi persaingan antar objek wisata di Bandar Lampung, objek

Wisata Lembah Hijau tidak terlepas dari penggunaan strategi

komunikasi. Komunikasi yang dimiliki seorang Public Relations mempunyai

peranan penting dalam setiap hubungannya. Apabila komunikasi tidak dapat

digunakan dengan baik atau tidak berjalan dengan lancar maka komunikasi

tersebut tidak akan efektif dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi yang

dilakukan di lingkungan internal maupun eksternal saat ini sudah cukup baik

mengingat tingkat keberhasilan jumlah pengunjung, meskipun belum sesuai

dengan target. Kegiatan komunikasi sangat dibutuhkan karena untuk menjalin

hubungan kerjasama antara pihak Objek Wisata Lembah Hijau

dengan pengunjung, dengan penggunaan strategi komunikasi yang baik dan tepat

akan membawa kemajuan Objek Wisata Lembah Hijau dan meningkatkan

jumlah pengunjung di Objek Wisata Lembah Hijau.

Strategi yang digunakan sebagai berikut:

1. Pihak manajemen Public Relations melakukan kerjasama dan membangun

hubungan baik dengan media cetak yaitu seperti Koran (Radar Lampung,

Tribun Lampung, Lampung Post) maupun elektronik seperti Televisi ( Radar

TV, TVRI Lampung, Tegar TV, Siger TV ) dan Radio ( D Radio, Beoli,
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Sonora, Pro2) dan memberikan pelayanan kepada media. Manajemen Public

Relations objek wisata lembah hijau dituntut untuk selalu memeberikan

pelayanan kepada media dengan cara selalu siap dalam memberikan

pelayanannya kepada media massa, sesuai yang dibutuhkan oleh media massa

tersebut. Pelayanan kepada media massa ini dapat berupa menyiapkan

informasi kepada wisatawan serta memberikan jawaban maupun informasi

yang dibuthkan oleh media massa pada saat tertentu, yang berhubungan

dengan informasi tentang Objek wisata lembah hijau, dengan demikian

hubungan antara pelaku media dan manajemen Public Relations objek wisata

lembah hijau dapat tercipta dengan baik dan diharapkan bisa saling membantu.

2. Membangun reputasi Objek wisata Lembah Hijau adalah karakter perusahaan

yang dibangun untuk memperoleh kesan dari publik, baik internal maupun

eksternal. Bagi publik internal, reputasi Objek wisata Lembah Hijau dibangun

untuk memperoleh persepsi yang baik tentang perusahaan dan menciptakan

loyalitas karyawan. Sedangkan bagi publik eksternal, reputasi Objek wisata

Lembah Hijau dibangun untuk tujuan agar perusahaan dapat diterima secara

positif di tengah-tengah publiknya. Reputasi itu sendiri merupakan sesuatu

yang abstrak yang tidak bisa dinilai secara matematis, karena berada dalam

pikiran atau perasaan para konsumen dan publiknya. Masalah ini menjadi

konsen utama Objek wisata Lembah Hijau agar pihak internal perusahaan dan

pihak eksternal perusahaan dapat memberikan kepercayaan yang penuh

kepada pihak manajemen Objek wisata Lembah Hijau.

3. Memasok naskah informasi yang baik seperti membuat press release tentang

keadaan objek wisata lembah dan berupa Profile objek wisata lembah hijau.



102

Dan naskah informasi tersebut diberikan berdasarkan data-data yang

sebenarnya, juga bisa disertai dengan gambar atau foto. Dengan begitu strategi

untuk menarik perhatian publik yang membutuhkan informasi yang akurat.

4. Menjalin kerjasama yang baik dengan pihak intern dan ekstern, kerjasama

yang dilakukan oleh pihak manajemen Public Relation Objek wisata lembah

hijau dilakukan dengan sangat baik, manajemen mempunyai hubungan baik

antar sesama karyawan dan manajemen objek wisata lembah hijau juga

melakukan hubungan baik dengan pemerintahan dan masyarakat.

5. Penyediaan fasilitas yang memadai terus ditingkatkan, pihak manajemen objek

wisata lembah hijau selalu memberikan wahana atau fasilitas baru sesuai

keinginan masyarakat, dan pihak manajemen objek wisata lembah hijauselalu

mmberikana rasa kenyaman ketika masyarakat berkunjung ke objek wisata

lembah hijau. Hal ini dilakukan agar jumlah pengunjung dapat meningkat

sesuai dengan target yang ditentukan.

Strategi komunikasi pada hakekatnya adalah perencanaan komunikasi dan

manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi komunikasi perlu

disusun secar luwes, sehingga taktik operasional komunkasi dapat segera

disesuaikan dengan faktor-faktor yang berpengaruh.untuk mencapai tujuan

komunikasi secara efektif, seorang strategis komunikasi perlu memahami sifat-

sifat komunikasi dan pesan, guna dapat menentukan jenis media yang akan

diambil dan teknik komunikasi yang akan ditetapkan.

Strategi komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting

karena dapat meningkatkan minat pengunjung. Karena berkomunikasi melalui
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strategi komunikasi dengan publik merupakan komponen lain dalam praktek

kehumasan yang nantinya akan memunculkan konsep public relations sebagai

fungsi komunikasi (yang tugas utamanya membangun hubungan antara

perusahaan dengan pihak publik intern dan publik ekstern). Cara pengelola Objek

Wisata Lembah Hijau dalam menigkatkan minat pengunjung dengan peningkatan

fasilitas sarana dan prasarana juga kenyamanan di Objek Wisata Lembah Hijau

dan memberikan informasi secara informatif, persuasif, dan instruktif.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran antara lain:

1. Bagi objek wisata Lembah Hijau Bandar Lampung hendaknya lebih

ditingkatkan lagi fasilitas, kenyamanan, keamanan, kebersihan, dan

profesionalitas kerjanya agar mampu menjaga reputasi perusahaan di mata

publik dan dapat bersaing dengan objek-objek wisata lainnya yang ada di Kota

Bandar Lampung.

2. Bagi public relations Objek Wisata Lembah Hijau hendaknya lebih

menambah strategi public relations agar dapat menghasilkan keuntungan yang

maksimal bagi perkembangan dan kemajuan Objek Wisata Lembah Hijau

kedepan. Kemajuan perusahaan juga harus didukung dengan kinerja karyawan

yang baik dan profesional, oleh karena itu faktor kedisiplinan dan

keterampilan karyawan juga harus diperhatikan. Meningkatkan keterampil staf

public relations dalam memasarkna objek wisata Lembah Hijau dan lebih

mengefektifkan media promosi yang digunakan untuk mempromosikan objek

wisata Lembah Hijau.
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