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Penelitian yang penulis ajukan ini berjudul Peranan Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga dalam mengembangkan Potensi Objek Wisata Lembah Harau. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  Bagaimana peranan Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 

mengembangkan potensi objek wisata Lembah Harau? Apa saja faktor-faktor 

penghambat yang di hadapi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga 

Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengembangkan potensi objek wisata Lembah 

Harau?. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peranan Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 

mengembangkan potensi objek wisata Lembah Harau dan memahami apa saja 

faktor-faktor penghambat yang di hadapi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda 

Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengembangkan potensi objek 

wisata Lembah Harau. Dalam penelitian ini penulis memakai metode penelitian 

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 

dokumentasi dan observasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori 

Manajemen dari George Terry yaitu  manajemen suatu proses yang khas yang terdiri 

dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran 

yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara, 

progam perencanaan pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga belum sepenuhnya maksimal di karenakan banyak kendala 

yang harus dihadapi dalam melakukan pengembangan ini seperti masalah 

keterbatasan dana, pembebasan lahan yang sebagian besar milik pribadi dan kaum-

kaum adat serta kesadaran masyarakat yang masih kurang. Untuk itu perlu 

peningkatan kinerja lagi bagi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga seperti 

peningkatan promosi wisata agar Objek Wisata Lembah Harau bisa menjadi wisata 

andalan di Sumatera Barat dan mampu bersaing denga daerah-daerah lainnya 

dalam hal pariwisata. 
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