
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana 

bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh kepala 

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota 

melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali 

Kota dalam melaksanakan pemerintah  dan pembangunan, melaksanakan 

urusan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan azas 

otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah provinsi Sumatera Barat.   

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas penting 

seperti, di bagian promosi dan pengembangan Objek wisata, dan bidang 

kegiatan olahraga. Menjadikan Bukittinggi menjadi tujuan wisata, dan 

mengatur dalam segi kenyamanan dan kemudahan  wisatawan dalam 

mengunjungi tempat yang di kelola oleh pemerintah, merupakan sesuatu yang 

penting diketahui. 

Baik itu wisata alamnya yang indah, berbelanja, sejarah, ataupun 

wisata kulinernya. Pemerintah dan Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan 

program kerja bidang kuliner dimana menjadikan Bukittinggi sebagai wisata 

kuliner halal. Dan program kerja tersebut sudah di jalankan. Dan di Bidang 

Pemuda dan Olahraga tak lepas juga dari tujuan wisata dan meningkatkan lagi 

prestasi di bidang olahraga. 

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor andalan kota 

Bukittinggi yang di kelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 

Banyaknya objek wisata yang menarik, menjadikan kota Bukittinggi di juluki 

sebagai “kota wisata”. Pada tahun 2012, jumlah wisatawan manca negara yang 

mengunjungi kota ini mencapai 26.629 orang. Saat ini di Bukittinggi terdapat 

sekitar 60 hotel dan 15 biro perjalanan.
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Destinasi kota Bukittinggi memiliki tempat wisata yang dikunjungi 

oleh wisatawan. Kota Bukittinggi memiliki berbagai tempat wisata. Tapi, yang 

dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ada tiga tempat wisata 

seperti: 

1. Objek wisata Taman Panorama Lubang Japang (TPLJ) 

2. Objek wisata Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) 

3. Objek wisata Jam Gadang
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Dari ketiga tempat wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga objek  wisata yang berbayar terdapat pada objek wisata TPLJ 

dan TMSBK sedangkan objek wisata Jam Gadang tidak berbayar. 

Dengan adanya perkembangan sektor pariwisata maka tidak lepas dari 

adanya sosialisasi yang gunanya untuk publikasi kepada pengelola objek 

wisata untuk di aplikasikan terhadap wisata yang dikembangkan. Namun, 

dengan perkembangan sektor pariwisata di kota Bukittinggi maka Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengarahkan pengembangnan pola destinasi 

halal. Karena, Minangkabau memegang teguh istilah “Adat basandi 

syarak,syarak besandi kitabullah” yang mana maksud dari istilah tersebut 

yaitu adat yang didasarkan oleh syariat agama islam yang syariat terebut 

berdasarkan pula pada Al-quran dan Sunnah. 

Dengan adanya pola destinasi halal maka akan hidup sektor 

pariwisatanya tanpa menghilangkan nilai adat istiadatnya karena destinasi 

halal akan dilihat dari segi makanan, kebersihan, tempat ibadah dan beberapa 

komponen lainnya. 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, 

maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ”Sosialisasi 

Program Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentang Bukittinggi 

sebagai Destinasi Halal.” 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam penelitian ini, maka 

penulis memandang perlu  adanya penegasan istilah tersebut dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Sosialisasi 

Sosalisasi adalah suatu usaha untuk memberikan suatu informasi 

tentang suatu kabar atau berita. Sosialisasi terjadi karena ada yang harus 

disampaikan. Terjadinya sosialisasi membuat tersebarnya suatu informasi 

yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak, dan terjadinya informasi 

membuat terjalinnya hubungan antara penyampai pesan dengan si 

penerima pesan. Sosialisasi program adalah proses mengkomunikasikan 

program-program pemerintah kepada warga masyarakat, dengan tujuan 

untuk memberi pengenalan dan penghayatan dalam lingkungan tertentu.
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Sosialisasi dalam hal ini bertujuan untuk menyampaikan program 

pemerintah kepada pelaku pariwisata. 

2. Program Destinasi Halal 

Konsep mengenai wisata yang mengacu pada syariat Islam dan 

kawasan pariwisata yang disesuaikan dengan adat basandi syarak, syarak 

basandi kitabullah dari segi segala aspek, dalam hal kebersihan, kerapian 

dan kemudahan yang dikelola oleh pelaku pariwisata. Jadi, Destinasi halal
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dalam hal ini dikaji dalam program yang telah dilaksanakan oleh Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga. 

3. Pelaku Pariwisata 

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
5
 Pariwisata 

berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, turisme.
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Pelaku pariwisata adalah setiap pihak yang melakukan dan terlibat 

dalam kegiatan pariwisata. 

4. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga  Kota Bukittinggi memiliki 

tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah dan tugas 

pembantuan tugas bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
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C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari permasalahan yang ada pada latar belakang maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Sosialisasi Program 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentang Bukittinggi sebagai Destinasi 

Halal?” 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Mengetahui proses Sosialisasi Program Dinas Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga tentang Bukittinggi sebagai Destinasi Halal. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat teoritis, memperkaya khazanah kajian ilmu komunikasi 

tentang sosialisasi yang merupakan fungsi kehumasan. 

b. Sebagai syarat kelulusan S1. 

c. Manfaat praktis, penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga kota Bukittinggi dalam 

mensosialisasikan program Destinasi Halal pada pelaku pariwisata. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam pembahasan ini berkaitan tentang Latar Belakang, 

Penegasan Istilah, Rumusan Masalah,Tujuan Penelitian,  Kegunaan 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

Dalam pembahasan ini berkaitan tentang Kajian Teori, Kajian 

Terdahulu, Kerangka Pikir, dan Konsep Operasional.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam pembahasan ini berkaitan tentang Jenis dan Pendekatan 

Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Informan 

Penelitian,  Teknik Pengumpulan Data, Validasi Data, dan Teknik 

Analisis Data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM (SUBJEK PENELITIAN) 

Dalam pembahasan ini berkaitan tentang Gambaran Umum Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Sejarah Dinas Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga , Visi-Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga, Program Destinasi Halal, Struktur Organisasi Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam pembahasan ini berkaitan tentang Hasil Penelitian dan 

Pembahasan. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam pembahasan ini berkaitan tentang Kesimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  

 

 


