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Abstract 

The Ministry of Tourism with the Digital Destination program seeks to 

make Indonesian tourism digital.. As a bridge of information from the 

Ministry of Tourism and the public, Public Relation of Ministry of Tourism is 

tasked with the Digital Destination program through the implementation of 

E-PR through social media and on-media. Therefore in this study the theory 

used is the theory of the implementation of E-PR according to Brian Solis and 

Deirdre Breakenridge which explains the five forms of E-PR namely 

establishing relationships with bloggers, creating Social Media Release, 

making Video News Releases, managing company blogs, and utilizing social 

media. 

The purpose of this study is to know the implementation of E-PR by 

the Public Relation of Ministry of Tourism in a Digital Destination program. 

This research was conducted using qualitative methods. Data collection 

techniques are by in-depth interview, passive observation, and document 

studies with 4 members of the public relations ministry of tourism. The 

collected data was then analyzed using descriptive methods. 

The results showed that the implementation of E-PR conducted by the 

Public Relation of Ministry of Tourism to succeed the Digital Destination 

program was by collaborating with influencers that joined an event that 

managed by Public Relation of ministry of tourism named Wonderful Noon, 

creating Social Media Relesease by processing news in Pre-event, On-event, 

and Pra-event, making Video News Release in form graphic video with time 

duration 3 minutes for videoron and 1 minute for instagram, managing 

websites with different, always up-to-date appearanceand, and producing E-

Magazine that containe topics for digital destination, and utilizing all social 

media as an information channel media and the instagram is the most 

effective social media. 

 

Keywords: Electronic Public Relation, New Media, Government communication, 

Tourism 
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Pendahuluan 

Dewasa ini telah terjadi peningkatan kebutuhan atas informasi dalam 

kehidupan manusia, hal ini adalah dampak dari perkembangan teknologi yang 

telah terjadi secara signifikan. Dengan semakin berkembangnya teknologi 

komunikasi, interaksi yang dilakukan manusia pun tidak lagi dibatasi oleh 

ruang dan waktu. Internet telah hadir sebagai salah satu inovasi teknologi 

modern yang mampu menciptakan arus komunikasi dua arah bahkan multi 

arah. Berbagai kemudahan pun diberikan seperti ketersediaan informasi 

beserta dengan berbagai macam formatnya mulai dari teks, gambar sampai ke 

video yang semuanya dapat disediakan dalam satu tampilan di sebuah situs. 

Kelebihan kelebihan tersebut kemudian menjadi magnet bagi masyarakat luas 

untuk dapat menggunakannya termasuk di Indonesia. 

Berdasarkan hasil survey yang diselenggarakan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017, sebanyak 143,26 

juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 262 juta 

orang sudah menggunakan internet. Hasil ini meningkat dari hasil survey 

tahun 2016 yang berjumlah 132,7 juta jiwa. Ditahun 2018 kini pengguna 

internet di Indonesia mencapai 266,794,980 pengguna, yang menurut statistik 

situs www.internetworldstats.com Indonesia menduduki posisi kelima dalam 

TOP 20 Countries with The Highest Number of Internet Users. 

Era globalisasi yang terbuka dengan perkembangan teknologi yang 

berkembang pesat dapat membuka mata praktisi Public Relations terhadap 

cara komunikasi baru yang lebih sederhana, cepat, mudah, dan menjangkau 

sasaran luas. Pergerakan informasi yang transparan dan real time adalah 

sesuatu yang tidak terelakkan. Dengan demikian, praktisi Public Relations 

diharapkan ke depannya tidak mengekor fenomena ini. PR harus tetap berada 

di lini depan, memimpin di bidang kehumasan dengan cara aktif terlibat dalam 

kegiatan sosial media, berpartisipasi dalam komunitas online, yang semuanya 

mengarah kepada tujuan membuka jalan komunikasi bagi masyarakat.  

Mentri Pariwisata Arif Yahya adalah mentri yang terkenal memiliki 

DNA digital yang kemudian diimplikasikan ke seluruh program-program yang 



3 

ada. Kepekaan Mentri Pariwisata pada dunia digital ini dilihat dari 

#CEOMessage yang dikeluarkannya. Dalam #CEOMessage41 inilah mentri 

pariwisata Arif Yahya mencetuskan Digital Destination. Kementerian 

Pariwisata RI memiliki program mentri untuk menciptakan digital destination 

tourism bagi pariwisata Indonesia, hal ini tentunya sangat menantang humas 

Kemenpar dalam memanfaatkan jaringan internet dengan baik agar program 

Kementerian Pariwisata ini dapat tersampaikan sukses kepada publik baik 

lokal maupun mancanegara. 

E-PR oleh humas Kementerian Pariwisata RI diimplementasikan lewat 

situs website resminya di laman www.kemenpar.go.id yang sangat dikelola 

dengan baik bahkan up-to-date segala informasi, baik profil perusahaan 

maupun berita mengenai kepariwisataan di Indonesia, contact form untuk 

masyarakat yang ingin bertanya mengenai Kementerian Pariwisata, serta E-

Magazine PESONA yang dikelola sangat serius untuk menghadirkan image 

digital tourism lewat gambar visual yang menarik  dan masyarakat pengguna 

internet akan tertarik untuk membacanya. Keberadaan website disebuah 

institusi pemerintahan memberikan kemudahan bagi humas pemerintah dalam 

berinteraksi dengan masyarakat, tentunya ini sangat memudahkan masyarakat 

untuk berhubungan dengan kemenpar dan mendapatkan timbal balik. Selain 

website, humas kemenpar juga aktif memanfaatkan jejaring sosial seperti 

instagram di @kemenpar, twitter di @Kemenpar_RI,  facebook di 

Kementerian Pariwisata, dan Youtube di Kementerian Pariwisata. 

Humas Kemenpar diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

program dan kegiatan pemerintah secara cepat dan tepat serta memperoleh 

masukan dan atau feed back dari publik. Keunggulan internet ini dimanfaatkan 

oleh humas kemenpar untuk mengkomunikasikan pesan organisasi kepada 

publiknya melalui salah satu produk internet. Selain itu banyaknya media 

online yang memberitakan bahwa mentri pariwisata Arif Yahya yang sukses 

mengimplementasikan digital ke pariwisata Indonesia. 
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Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat diuraikan dari latar belakang di 

atas adalah sebagai berikut: bagaimana implementasi Electronic Public 

Relation dalam mensukseskan program Digital Destination Tourism oleh 

Humas Kementerian Pariwisata Republik Indonesia? 

 

Telaah Pustaka 

1. Komunikasi 

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah luput dari kegiatan 

komunikasi. Berbicara kepada teman, mengirim pesan,berbagi kabar lewat 

pesan singkat maupun media sosial, semua itu adalah kegiatan komunikasi. 

Kata komunikasi diambil dari bahasa inggris communication. Komunikasi 

menurut Laswell (Seperti dikutip oleh Effendy, 2009:10) dalam teori 

komunikasinya yang terkenal adalah “Who Says What In Which Channel To 

Whom With What Effect” (Siapa yang mengatakan apa melalui saluran apa 

kepada siapa dengan efek apa).  

Teori ini merupakan teori paling awal dari ilmu komunikasi. Dalam 

teori tersebut, Lasswell menyatakan bahwa dalam komunikasi terdapat unsur-

unsur Communicator (komunikator), Message (Pesan), Media (media), 

Receiver (Penerima/komunikan), dan Effect (efek).  Dalam penelitian ini 

Humas kemenpar bertindak sebagai komunikator,  pesannya adalah 

Digitalisasi Destination Tourism, media disini adalah E-PR  sebagai alat lewat 

media sosial dan jaringan internet yang digunakan, masyarakat sebagai 

penerima, dan efeknya adalah apakah program dari Mentri Arif Yahya ini 

berjalan dengan baik dan seluruh masyarakat mengetahui tentang Digital 

Destination Tourism. 

Dalam kegiatan penyampaian pesan yakni Digital Destination Tourism 

kepada masyarakat lewat berbagai alat dan saluran dalam penyampaian pesan 

tersebut terdapat proses komunikasi. Menurut Effendy (2009:11-16) proses 

komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yakni secara primer dan secara 

sekunder : 
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1. Proses komunikasi primer adalah proses penyampaian pikiran dan 

perasaan seseorang kepada yang lain dengan menggunakan lambang 

(symbol) sebagai media.  

2. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian 

pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau 

sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media 

pertama. Contoh : surat, telepon.  

Dalam tulisan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa proses 

komunikasi secara primer adalah proses komunikasi dengan menggunakan 

lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam 

komunikasi adalah bahasa, kita, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya, 

yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan 

komunikator kepada komunikan 

 

2. Humas 

Menurut Effendy (2009:23), Humas atau Public relations merupakan 

kegiatan komunikasi dua arah secara timbal balik antara suatu organisasi 

dengan publiknya atau khalayaknya, baik publik internal maupun eksternal, 

dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen organisasi tersebut, 

dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan 

bersama, yang dilandasi asas saling pengertian dan saling mempercayai..  

Menurut Widjaja (2008:53), humas merupakan ruang lingkup (scope) 

kegiatan yang menyangkut baik individu ke dalam maupun individu keluar 

dan semua kegiatan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsi masing-masing lembaga atau organisasi. 

Menurut Cutlip dan Center dalam Effendy (2009:116) PR adalah 

fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan 

dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta 
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merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk meraih 

pengertian dan dukungan publik. 

Dari beberapa definisi para ahli diatas penulis mengambil kesimpulan 

bahwa humas adalah seseorang yang berada pada ruang lingkup kegiatan 

dalam komunikasi yang terncana baik untuk internal dan eksternal organisasi, 

lembaga, maupun instansi dengan melaksanakan tugas dan fungsinya demi 

tercapainya suatu tujuan-tujuan tertentu yang lebih spesifikmelakukan 

tugasnya secara terperinci dan penuh pertimbangan (Jefskin, 2004). 

 

3. Electronic Public Relation 

Saat ini internet telah menghadirkan dunia maya, disamping dunia 

nyata. Hal inilah yang mendorong PR untuk membangun reputasi yang baik di 

dunia tak kasat mata lewat dunia maya itu sendiri. Selain membangun reputasi 

yang baik memanfaatkan E-PR untuk mensosialisasikan suatu brand atau 

image sebuah instansi wajib dilakukan oleh para praktisi public relation di era 

digital ini.  

Menurut  Onggo (2004:3) strategi Cyber Public Relations untuk 

meningkatkan brand di publik meliputi:  

1. Website Perusahaan Website resmi (Official Site) dibangun sendiri oleh 

instansi dan disesuaikan dengan kebutuhan publikasi informasi instansi. 

Dengan website resmi di laman www.kemenpar.go.id kemenpar dapat 

menyajikan informasi-informasi terkait dengan kementerian secara 

keseluruhan, baik berupa profile company, berita terkini, katalog 

produk/jasa, dan lain-lain.  

2. Publisitas Situs Pencari (Google/ Yahoo) Search Engine (media pencari) 

adalah perangkat yang paling umum digunakan oleh para PR, apalagi 

seorang E-PR dalam kaitannya untuk membangun dan mempertahankan 

citra yang dibuatnya.  

3. Press Release Online atau siaran pers online  merupakan media yg banyak 

digunakan dalam kegiatan kehumasan karena dapat menyebarkan berita 

dimana press release online disebarkan di media online dengan langsung 

http://www.kemenpar.go.id/
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mengirimkan via email kepada e-mail perusahaan atau menampilkan 

langsung di website corporate tersebut.  

4. Autoresponder pada e-mail merupakan perangkat dari E-PR yang 

berfungsi sebagai publikasi. Dimana autoresponder itu sendiri adalah 

suatu program penjawab e-mail secara otomatis dan cepat. Program ini 

meringankan tugas Electronic Public Relations dalam menjawab 

pertanyaan yang berulang-ulang tanpa harus selalu di depan komputer.  

5. Kartu nama elektronik pada e-mail Kartu nama elektronik yaitu kartu 

nama yang diterima di seluruh dunia (business card/signature file). 

Dimana tukar menukar kartu nama adalah sebagai alat identitas 

mengenalkan merek perusahaan kepada publik, dan Public Relations dapat 

memasukkan kartu nama elektronik di bagian akhir e-mail.  

6. E-Newsletter Yaitu versi online dari majalah atau publikasi online. Dalam 

hal ini kemenpar memiliki E-Newsletter yang bernama E-Magazine 

PESONA di laman website resmi kemenpar. 

7. Mailing list/Forum pada website perusahaan Publisitas electronic public 

relations dalam meningkatkan citra yang baik untuk masyarakat adalah 

dengan mengirim e-mail dengan bahasa dan 23 struktur yang benar atau 

membuat publikasi melalui forum yang terdapat pada website perusahaan.  

8. Forum Publisitas E-PR dalam forum ini E-PR dapat mengidentifikasi 

pesaing, tren terbaru, tip dan info dari para pakar dan meriset pasar untuk 

masukan bagi divisi pemasaran. Termasuk di dalamnya jejaring sosial 

seperti facebook, twitter, blog dimana dibuat E-PR perusahaan untuk 

meningkatkan citra dan brand perusahaan tersebut.  

Dalam strategi diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa para 

praktisi PR dalam memanfaatkan internet untuk menjadi harus memiliki situs-

situs resmi demi menjaga dan membuat citra yang baik untuk 

perusahaan/instansi itu sendiri. Memiliki website resmi juga tidak cukup, 

namun PR melalui E-PR harus mengelola website tersebut dengan baik dan 

selalu up-to-date.  
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Onggo (2004 : 7) menyatakan fokus utama E-PR adalah membidik 

media online seperti media berita tradisional yang memiliki status online 

tersohor dan publikasi berorientasi pada website akan tetapi, jika tidak 

digabungkan dengan PR offline untuk meningkatkan liputan berita, aktivitas 

E-PR juga dapat dimaksimalkan untuk menggunakan penyampaian elektronik 

kepada organisasi media lokal, nasional, regional, internasional. Selain itu, 

fokus E-PR lain adalah agar produk atau bisnis dapat disebut di bagian arikel 

editorial yang ada di siitus web atau e-magazine lain yang terkenal. 

Solis dan Breakenridge (2010:31) lebih menekankan E-PR sebagai 

kegiatan berkomunikasi termasuk didalamnya memahami cara publik dalam 

menggunakan media online dan turut serta berinteraksi dan menyediakan 

informasi yang dapat membantu publiknya. Internet membuat praktisi PR 

dapat secara langsung terhubung dengan pelanggan. Ada empat model PR 

yang ditawarkan yang digunakan pada era perkembangan media sosial seperti 

sekarang, yaitu: 

1. PR ->Traditional Media ->Customers, dalam model ini PR tetap 

menggunakan media massa tradisional untuk menjangkau pelanggan. 

2. PR ->New Influencer ->Customers, dalam model ini PR menggunakan 

kelompok pengaruh atau publik yang baru seperti bloggers untuk 

berhubungan dengan pelanggan. 

3. PR ->Customers,  PR berhubungan langsung dengan pelanggan. 

4. Customers -> PR, dalam model satu ini pelanggan juga dapat berhubungan 

langsung dengan PR. 

 

4. Implementasi 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Usman 

(2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau 

adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi 

suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Setiawan 
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(2004:39) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya 

serta memerlukan jaringan pelaksana,birokrasi yang efektif, dari pengertian-

pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada 

mekanisme suatu sistem.  

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa 

pelaksanaan atau Implementasi di artikan sebagai sebuah pelaksanaan atau 

penerapan. Implementasi adalah proses mempraktekan atau menerapkan suatu 

gagasan, ide, program, atau kumpulan kegiatan yang baru bagi orang orang 

yang berusaha atau diharapkan untuk berubah (Majid, 2014 : 6). Berdasarkan 

pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu 

kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara 

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai 

tujuan kegiatan. Oleh karena itu, impelementasi tidak berdiri sendiri tetapi 

dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum 

merupakan proses pelaksanaan ide,program atau aktivitas baru dengan 

harapan 29 orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap 

suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. 

 

5. Implementasi E-PR 

Solis dan Breakenridge (2010:31-33) menjelaskan beberapa bentuk E-

PR yaitu : 

a. Menjalin relasi dengan blogger 

Pada era perkembangan internet dan sosial media, blogger atau 

penulis blog muncul sebagai kelompok berpengaruh atau publik baru. 

Pentingnya menjalin hubungan dengan penulis blog karena blog berisi 

pandangan penulis terhadap suatu produk dan pandangan penulis tersebut 

menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan pembelian. Menjalin hubungan dengan bloggers didasari dengan 

respek. Seorang PR harus memahami apa yang dia perjuangkan dan 

mengapa hal tersebut menjadi penting dan berguna bagi orang lain dengan 
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demikian maka bloggers akan menyediakan waktu untuk menulis tentang 

hal tersebut. 

b. Membuat Social Media Releases 

Pada era sosial media, news release lebih cenderung dikemas 

menjadi sebuah cerita dan bukan sebagai sebuah promosi. Social Media 

Releases (SMR) pada dasarnya lebih menekankan pada pentingnya 

informasi, isi yang menarik, berguna bagi orang lain dan tidak bersifat 

hiperbola.  

SMR dapat berisi informasi yang sesuai dengan pandangan 

perusahaan seperti market share atau fakta-fakta menarik tentang 

perusahaan yang membedakannya dengan perusahaan lain dan dapat 

menyertakan berita lain yang mendukung informasi tersebut. SMR dapat 

disebarkan dengan berbagai cara misalnya: blog dan media sosial lain. SMR 

dapat ditulis dan ditujukan bagi jurnalis, blogger, analis dan orang lain 

sesuai dengan tujuan penulisannya.  

Terdapat 10 prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai fondasi 

bagi SMR: 

1) Kemukakan pesan 

2) Memberitahu bukan mempengaruhi 

3) Menulis dengan seimbang 

4) Libatkan media tradisional dan media baru 

5) Informatif 

6) Menyediakan sumber-sumber dan link 

7) Gunakan media sosial yang tersedia untuk berdialog 

8) Mendengar 

9) Bercakap-cakap 

10) Belajar 

c. Membuat Video News Release 

Video News Release (VNR) adalah news release dalam format 

audio visual. VNR menjadi salah satu cara yang ampuh bagi PR untuk 
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bercerita secara visual dikarenakan orang akan lebih menikmati sebuah 

cerita yang dikemas dengan format video dan tidak sekedar teks.  

Ada beberapa point penting yang ditekankan pada VNR : 

1) VNR dapat digunakan untuk menginformasikan tentang peluncuran 

produk baru,  perubahan perilaku konsumen, demo produk dan 

sebagainya 

2) Pengemasan yang menarik mendorong orang untuk berbagi video 

tersebut kepada orang lain 

3) PR perlu mengetahui channel yang digunakan oleh orang (target VNR) 

untuk mencari informasi dan berbagi konten 

d. Mengelola blog perusahaan 

Pengelolaan blog pada umumnya tidak untuk menjual tetapi 

berfokus pada isi yang mendefinisikan brand perusahaan. Ada beberapa hal 

yang perlu difokuskan pada pengelolaan blog perusahaan, yaitu: 

1) Menjadi sumber informasi bagi pelanggan 

2) Memungkinkan percakapan yang bernilai 

3) Membangun dan menjaga hubungan 

Dalam pengelolaan blog, pengelolanya berpartisipasi sebagai 

individudan rekan yang mampu mengundang percakapan dan menulis isi 

yang berbeda bagi masing-masing stakeholder yang ingin dijangkau. 

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman 

yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau 

gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang 

bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan 

yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-

jaringan halaman.  

e. Pemanfaatan media sosial 

Media sosial dapat digunakan untuk mengetahui pandangan publik 

terhadap organisasi. Berikut ini adalah sepuluh panduan untuk menjangkau 

publik melalui media sosial, yaitu: 

1) Tentukan nilai proposisi dan pasar yang mendapatkan manfaat dari berita 
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organisasi. 

2) Membuat cerita yang hidup dan personal. 

3) Mengidentifikasi publik yang akan dijangkau dan cara mereka 

mengakses informasi. 

4) Membaca dan memperhatikan aktivitas mereka. 

5) Berpartisipasi dalam komunitas dan tidak bertindak sebagai spammer 

tetapi  sebagai personal. 

6) Mengamati getaran (vibe) dan cara publik berbagi informasi di dalam 

komunitas.  

7) Jangan memasang berita tetapi menarik berita. 

8) Gunakan pendekatan yang bervariasi tetapi tidak spamming. 

9) Jangan melupakan pola tradisional yang dapat digunakan. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif 

menurut Nawawi (2003:63) dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki atau menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-

fakta yang ada sebagaimana adanya. Fokus penelitian ini adalah implementasi E-

PR oleh humas kementerian pariwisata dalam mensukseskan program destinasi 

digital. 

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer 

ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan unit humas, dan bidang 

pemasaran. Data sekunder biasanya berbentuk sebuah dokumentasi, catatan-

catatan, internet atau arsip. Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari buku, 

jurnal, artikel, berita, dokumentasi gambar dan video. 

Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dengan mewawancarai orang orang yang dianggap tahu dan 

dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui seluk beluk subjek 

penelitian. Diantaranya adalah bidang humas dan bidang pemasaran yang 

menaungi Generasi Pariwisata. 
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Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif (interactive 

model of analysis). Metode ini terdiri dari tiga komponen yakni reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, dimana aktivitas 

ketiganya merupakan siklus dalam struktur kerja interaktif. Pada metode ini, 

analisis diawali dengan pengumpulan data, kemudian melakukan reduksi dari data 

yang telah didapat, lalu membuat sajian data, dan terakhir melakukan penarikan 

kesimpulan (Sutopo, 2002: 37). 

Sajian dan Analisis Data 

Berdasarkan teori menurut Solis dan Breakinridge (2010:31-33) menyebut 

bentuk dari kegiatan E-PR adalah : 

- Menjalin Relasi dengan Blogger; 

- Membuat SMR (Social Media Release); 

- Membuat VNR (Video News Release); 

- Mengelola Blog Perusahaan; dan 

- Pemanfaatan media sosial 

1. Menjalin Relasi dengan Blogger 

Kegiatan menjalin relasi dengan Blogger merupakan salah satu bentuk 

kegiatan E-PR yang dapat digunakan untuk mensukseskan program Digital 

Destination Tourism yang di keluarkan oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya 

pada tahun 2017. Menjalin relasi dengan blogger dan para tokoh yang 

berpengaruh di dalam dunia maya merupakan salah satu cara yang efisien dan 

efektif agar Digital Destination dapat diterapkan dalam dunia pariwisata 

Indonesia. Menurut Solis dan Breakinridge (2010:31-33) Pada era perkembangan 

internet dan sosial media, blogger atau penulis blog muncul sebagai kelompok 

berpengaruh atau publik baru. Selain Blogger, humas kementerian pariwisata juga 

memanfaatkan Selebgram (Selebriti Instagram) dan Artis sebagai kelompok 

berpengaruh dalam mewujudkan Digital Destination.  

Humas Kementerian Pariwisata memiliki kegiatan off line yang baru saja 

dimulai di tahun 2017 yang bernama Wonderfull Noon, dimana dalam Wonderfull 

Noon, Kemenpar menghadirkan 17 para penggiat media sosial ternama dengan 

ribuan bahkan ratusan ribu follower, dalam acara Gathering Komunitas 
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Wonderful Noon, yang akan dilaksanakan pada 28 Maret 2018 di Pirate Dinner, 

Sea Safari 9 Cruise Tanjung Benoa, Bali. Kegiatan yang menjadi ajang 

berkumpulnya para blogger, vlogger, youtuber, selebgram, dan penggiat media 

sosial ini bertujuan mempublikasikan dan mempromosikan pengelolaan informasi 

kebijakan dan program pembangunan Kemenpar melalui media sosial yang salah 

satunya adalah mewujudkan Digital Destination dan juga membantu program 

mentri pariwisata dalam mencapai 20 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019. 

Era digital saat ini, media sosial adalah cara yang paling efektif dalam 

mempromosikan pariwisata Indonesia. Blogger, vlogger, selebgram, youtuber, 

adalah para penggiat media sosial yang kini sudah bermetamorfosis menjadi 

stakeholder yang berpengaruh di dalam masyarakat. Mereka adalah penyampai 

pesan yang makin efektif dan punya dampak signifikan.Menjalin hubungan 

dengan para tokoh publik baru pun juga dilakukan oleh humas kemenpar dengan 

menjalin sebuah pertemanan dan menggunakan wadah aplikasi chat bernama 

whatsapp sehingga hubungan yang terjalin dapat berlangsung lama, tidak hanya 

sekedar menjalin hubungan tetapi lewat whatsapp juga humas kemenpar dan para 

blogger, vlogger, dan juga selebgram menawarkan kerjasama dan bantuan. 

Dengan membuat Wonderful Noon kementerian pariwisata berharap dapat 

membantu mewujudkan program 20 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019. 

Dengan bantuan para blogger dan penggiat sosial media lainnya, Digital 

Destination diharapkan dapat viral di media sosial dan menjangkau banyak 

warganet dalam maupun luar negri. Humas kementerian mengerti bahwa di era 

serba digital sekarang, para tokoh publik dan orang yang dianggap dapat 

mempengaruhi masyarakat pun berganti. Di era digital para tokoh publik tersebut 

dikenal sebagai blogger, vlogger, selebgram dan lain sebagainya yang dianggap 

mampu menjadi influencer ditengah masyarakat.  

Dalam menjalin relasi dengaan blogger yang bertujuan membantu 

mensukseskan digital destination, humas kemenpar belum memanfaatkan para 

influencer yang sering bekerja sama dengan kementerian pariwisata secara 

maksimal. Hal ini ditunjukan  dengan tidak adanya kerjasama yang terjalin antara 

blogger yang dikhususkan untuk program digital destination. 
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2. Membuat Social Media Releases 

Berdasarkan hasil penelitian Solis dan Breakenridge, Pada era sosial 

media, news release lebih cenderung dikemas menjadi sebuah cerita dan bukan 

sebagai sebuah promosi. Social Media Releases (SMR) pada dasarnya lebih 

menekankan pada pentingnya informasi, isi yang menarik, berguna bagi orang 

lain dan tidak bersifat hiperbola. SMR dapat berisi informasi yang sesuai dengan 

pandangan perusahaan seperti market share atau fakta-fakta menarik tentang 

perusahaan yang membedakannya dengan perusahaan lain dan dapat menyertakan 

berita lain yang mendukung informasi tersebut. Hal ini selaras dengan apa yang 

penulis dapatkan ketika melakukan penelitian di humas kemenpar bahwa 

pengemasan informasi harus dikelola dengan menarik dan bermanfaat untuk orang 

lain.  

Sosial media yang dimiliki oleh kementerian pariwisata adalah Instagram, 

facebook, twitter, dan juga youtube. Untuk instagram seluruh konten nya harus 

mengandung 5W+1H (What, When, Where, Who, Whom dan How) dan diposting 

diwaktu yang akan banyak yang memberi like (prime time) serta dikemas dengan 

visual yang menarik juga, sedangkan untuk sosial media twitter humas kemenpar 

membuat konsep cool twet dan juga memakai foto-foto yang menarik, sedangkan 

untuk akun media sosial Kemenpar humas lebih memfokuskan pada caption yang 

panjang dan juga mendetail untuk setiap postingannya dan juga memuat berita 

yang masyarakat mudah mengerti isi pesan yang disampaikan. 

3. Membuat Video News Releases 

Dengan mengetahui elemen dalam pola interaksi masyarakat yaitu 

platform apa yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat, kemudian chanels apa 

yang arus lalu lintas internet nya paling tinggi, dan dalam konteks apa masyarakat 

mengakses internet. Hal ini perlu diperhatikan agar tujuan sasaran dapat secara 

tepat tertangkap. VNR termasuk baru bagi humas kemenpar karna VNR sendiri 

baru di implementasikan tahun ini sehingga masih banyak hal yang perlu 

ditingkatkan. Materi pembuatan VNR oleh humas kementerian pariwisata tidak 

jauh dari meliput kegiatan mentri, dalam pembuatan VNR durasi nya pun juga 

dipertimbangkan oleh humas kementerian pariwisata, untuk instagram VNR 
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dibuat dengan durasi 1 menit sedangkan untuk videotron dibuat dengan durasi 3 

menit.  

Dalam pembuatan Video News Release oleh humas kemenpar dibagi 

kedalam tiga tim yaitu tim dokumentasi, tim berita, dan tim sosial media. Ketiga 

tim bekerja sama membuata sebuah berita dan diolah oleh tim design yang hasil 

akhirnya akan diunggah di sosial media. Dan sasaran dari dibuatnya Video News 

Release ini adalah  publik masyarakat sekitar kemenpar dan juga warganet dalam 

dan luar negeri, sehingga isi nya memang hanya menyangkut pariwisata saja dan 

tidak mengandung unsur SARA (Suku, Ras, Agama) atau hal sensitive lainnya. 

VNR Kementerian Pariwisata dikemas secara video grafis dan memuat kegiatan 

mentri yang strategis dan disetujui oleh pimpinan humas Kemenpar. 

4. Mengelola Blog Perusahaan 

Karena kementerian pariwisata merupakan instansi pemerintah, mengelola 

blog disini sama halnya dengan mengelola website resmi kementerian pariwisata. 

Dalam penelitian Solis dan Breakenridge (2010:31-33) menyebutkan bahwa 

dalam mengelola blog perusahaan ini yang dimaksudkan adalah Pengelolaan blog 

pada umumnya yang tidak untuk menjual tetapi berfokus pada isi yang 

mendefinisikan brand perusahaan atau instansi.  

Pengelolaan website Kemenpar memang sangat diperhatikan, mengingat 

sekarang adalah era yang serba Go-Digital. Dan humas kemenpar pun 

memikirkan dengan matang bagaimana cara mengelola website kemenpar menjadi 

website yang aktif dan juga informatif serta memiliki daya tarik tersendiri agar 

dikunjungi oleh para peselancar dunia maya. Dalam pengelolaanya seluruh tim 

yang ada di humas Kemenpar turut ambil bagian supaya website Kementerian 

Pariwisata memiliki hal yang beda dan unik dari website Kementerian lainnya. 

Humas Kemenpar selalu up-to-date dalam mengunggah informasi terkait 

kepariwisataan di website resmi Kemenpar agar masyarakat yang membutuhkan 

informasi bisa mendapatkan apa yang mereka cari.  

Selain menyediakan informasi bagi para wisatawan mancanegara, 

wisatawan nusantara, dan juga masyarakat di Indonesia humas Kemenpar lewat 

website www.kemenpar.go.id terdapat panel contact form atau hubungi kami agar 

http://www.kemenpar.go.id/
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dapat memunculkan percakapan anatara masyarakat dengan pemerintah terutama 

bidang kepariwisataan. Dan dalam membangun dan menjaga hubungan yang baik 

antara masyarakat dan juga Kementerian Pariwisata, humas selaku penjembatan 

antara kedua belah pihak menjadwalkan piket untuk menjawab setiap pertanyaan 

yang masuk lewat contact form, hal ini dilakukan agar menimbulkan rasa percaya 

masyarakat dengan Kementerian Pariwista serta memenuhi kebutuhan informasi 

masyarakat. Tidak hanya menjawab setiap pertanyaan yang masuk lewat Halo 

Wonderful, humas Kemenpar selalu berinovasi membuat konten kreatif agar 

masyarakat tertarik mengunjungi website Kementerian Pariwisata. 

5. Pemanfaatan Media Sosial 

Pemanfaatan sosial media yang dilakukan oleh Kemenpar lebih kepada 

kerjasama dengan para penggiat sosial media. Dalam setiap destinasi digital yang 

ada para selebgram, vlogger, blogger, dan youtuber akan datang ke destinasi 

tersebut kemudian melakukan publikasi lewat foto dan video yang mereka 

unggah, selain itu humas juga memanfaatkan fitur hastag agar mampu 

menjangkau lebih banyak lagi masyarakat pengguna internet. 

Saat ini media sosial kementerian memiliki banyak pengikut dan 

masyarakat yang mencari informasi lewat media sosial kemenpar. Media sosial 

yang dimiliki oleh humas Kementerian Pariwisata saat ini adalah: 

1. Instagram 

Akun instagram Kementerian Pariwista berdiri tahun 2015 dan  

memiliki nama akun @kemenpar. Berdasarkan observasi yang penulis 

lakukan pada media sosial yang dimiliki Kemenpar pada bulan desember 

memiliki 310.000 pengikut dan 11.400 post untuk bulan Januari di tanggal 28 

pengikut akun instagram @kemenpar menjadi 317.000 dan jumlah postingan 

menjadi 12.010. Dalam periode desember 2018 hingga januari 2019 instagram 

@kemenpar telah bertambah pengikut sejumlah 7.000 pengguna dan telah 

memposting sebanyak 610 post dalam kurun waktu tersebut.  

2. Twitter 

Untuk akun twitter kemenpar di @kemenpar_ri humas memiliki cool 

twit. Karena twitter merupakan media sosial yang memiliki maksimal kata 
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yang dapat ditulis yaitu 180 kata maka humas pun mensiaasati nya dengan 

cool twit. Cool twit sendiri adalah postingan berupa kalimat yang sedikit dan 

mudah dimengerti oleh milenial. 

3. Youtube 

Youtube Kemenpar bernama Kementerian Pariwisata sudah memiliki 

3.269 subscriber dan mengunggah 295 video pada bulan desember 2018. 

Untuk Chanel Youtube kemenpar pada bulan januari 2019 telah bertambah 

menjadi 3.500 subscriber dan mengunggah 305 video. Dalam kurun waktu 

tersebut youtube Kementerian Pariwisata telah mendapkan kenaikan 

subscriber atau pengikut sejumlah 231 pengikut dan telah mengunggah video 

sejumlah 10 video.  

Untuk konten yang ada di youtube humas memiliki beberapa konten 

yang sama yaitu konten Travel Vlog yang berisikan video wisata-wisata yang 

ada si Indonesia, Live CEO Message yang berisikan publikasi mengenai 

program mentri, Rakornas, dan video kerjasama dengan Co-Branding.  

4. Facebook 

Akun facebook kementerian Pariwisata dibuat pada tahun 2015 pada 

bulan desember 2018 facebook Kementerian Pariwisata mendapatkan 84.097 

likes. Dan pada bulan januari 2019 sudah mendapatkan 84.260 likes. Dalam 

kurun waktu tersebut facebook kementerian pariwisata mendapatkan kenaikan 

jumlah likes sebanyak 163 likes. Untuk media sosial facebook kemenpar lebih 

membuat siaran pers yang panjang dan disertai dengan banyak foto karena 

fitur dari aplikasi facebook sendiri memang menfasilitasi pengguna nya agar 

bisa membuat tulisan yang panjang dan bisa mengunggah foto dalam jumlah 

yang panjang juga. Untuk itu facebook adalah media sosial dengan penjelasan 

yang paling lengkap dan rinci walaupun materinya sama dengan media sosial 

lainnya. 

 

Kesimpulan 

Implementasi Electronic Public Relation oleh humas Kementerian 

Pariwisata dalam mensukseskan Digital Destination Tourism diterapkan melalui 



19 

berbagai macam strategi. Hal tersebut guna mencapai tujuan Mentri Pariwisata, 

Arif Yahya, yakni mencapai 20.000.000 wisatawan mancanegara. Digital 

Destination Tourism sendiri adalah program yang memanfaatkan suatu daerah 

yang akan lebih baik dimanfaatkan dengan membuat spot-spot foto untuk selifie 

kaum millennial dan membuat daerah tersebut terkonsep menjadi instagramable. 

Program digital destination yang di gagas oleh Generasi Pariwisata (GenPI) 

dibawah pengawasan dan pimpinan Kementerian Pariwisata khusus nya Biro 

Komunikasi Publik telah melakukan berbagai upaya digital. Dalam implementasi 

E-PR humas tidak menggunakan semua implementasi yang ada untuk setiap 

program yang ada. 
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