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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini berjudul “Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Dalam Penerapan Sertifikasi Halal Pada Warung Makan di Banda 

Aceh.” Persoalan saat ini dalam mewujudkan wisata halal memerlukan adanya 

sertifikasi halal pada rumah makan, namun keyataannya saat ini banyak rumah 

makan yang belum mengetahui pentingnya sertifikasi halal, sehingga pemerintah 

dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata perlu melakukan sosialisasi dengan 

menggunakan strategi komunikasi agar rumah makan memiliki sertifikasi halal 

yang dapat menambahkan kualitas wisata halal di kota Banda Aceh. Yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mensosialisasikan sertifikasi halal pada 

pengusaha warung makan di Banda Aceh dan bagaimana hambatannya dalam 

mensosialisasikan sertifikasi halal pada warung makan dikarenakan dari 

permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

strategi komunikasi dinas kebudayaan dan pariwisata dalam mensosialisasikan 

sertifikasi halal kepada pengusaha rumah makan dan apa saja hambatan yang 

dialaminya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu 

meneliti secara mendalam dengan tehnik pengumpulan data seperti observasi 

langsung ke lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam hal ini 

penulis melakukan wawancara. penulis melakukan wawancara dengan beberapa 

informan, dengan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dinas pariwisata menggunakan strategi 

komunikasi berupa:menentukan sasaran,Kemudian strategi informasi dan edukasi 

seperti seminar,event atau festival food atau kuliner, dan konsultasi. dinas 

pariwisata juga melakukan strategi komunikasi dengan memanfaatkan media 

cetak seperti koran Serambi Indonesia, media elektronik seperti internet, dan 

sosial media seperti instagram, facebook. Namun dinas pariwisata juga memiliki 

hambatan dalam mensosialisasikan sertifikasi halal ini seperti: belum adanya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal pada warung makan di 

banda aceh dan sanki yang tegas kepada pengusaha rumah makan yang enggan 

mengurus sertifikasi halal.  

Kata kunci: strategi komunikasi, sertifkasi halal, dan  wisata halal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Aceh adalah salah satu  provinsi  dalam Negara kesatuan Republik 

Indonesia yang mendapatkan keistimewaan dalam menjalankan pemerintahan 

dan menerapkan Syariat Islam. Penerapan Syariat Islam menjadi tanggung 

jawab pemerintah bersama dengan masyarakat dalam merealisasikan 

kehidupan nyata di Aceh, adapun lembaga yang terkait dengan pelaksanaan 

Syariat Islam diantaranya, Dinas Syariat Islam, Majelis Pemusyawaratan 

Ulama (MPU) dan Wilayatul Hisbah.
1
 

Syariat Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah akan tetapi memiliki 

makna yang komprehensif, yang mengatur seluruh aspek kehidupan 

masyarakat aceh. Islam adalah agama yang sangat peduli pada segala aktifitas 

ummatnya termasuk dalam aktifitas berwisata, wisata bukan hanya sekedar 

jalan-jalan dan hura-hura akan tetapi juga dapat bernilai ibadah. Aceh sedang 

menggalakkan wisata halal dalam upaya mewujudkan syariat islam, dalam 

wisata halal ada tiga hal yang sangat penting diperhatikan yaitu, destinasi, 

transportasi dan kuliner (makanan). Makanan yang tersedia di Aceh 

khususnya Banda Aceh. 

 Segala sesuatu yang yang menyangkut kehidupan manusia diatur 

sedemikan rupa, dari segala aspek kehidupan dipertimbangkan dari manfaat 

                                                             
1
Abu Bakar Al Yasa’, bunga rampai pelaksanaan syariat islam (pendukung qanun 

pelaksanaan syariat islam), (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2004). Hal. 61  
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dan mudharatnya. Salah satu perintah Syariat Islam yang mempertimbangkan 

aspek manfaat dan mudharat adalah mengkomsumsikan makanan yang halal. 

Dalam Al-Qur’an surat Al-a’raf ayat 157 Allah menghalalkan segala yang 

baik dan mengharamkan yang buruk, yang buruk serta mendatangkan 

mudharat bagi manusia dilarang untuk mengkonsumsikan seperti halnya 

rokok.
2
 

Dalam Al-qur’an diperintahkan agar manusia mengikuti aturan agama 

agar manusia dapat selamat dari segala marabahaya, terutama dari bahaya 

penyakit fisik  yang disebabkan oleh makanan. Dalam surah Al-Maidah ayat 

88, Allah berfirman: 

 

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-

Nya.(QS. Al-Maidah: 88) 

Prof. DR. Hamka dalam tafsirnya “TAFSIR AL-AZHAR” menjelaskan 

tentang ayat ini, beliau menjelaskan bahwa perintah makan tidak hanya kepada 

makanan yang baik saja melainkan dilengkapi dengan perintah halal, karena 

banyak makanan yang baik belum tentu halal begitu juga sebaliknya, mislanya 

daging babi yang dimasak dengan masakan yang enak, cukup dengan bumbunya 

                                                             
2
 Syaihk Muhammad Jamil Zainu, Tidak Merokok Karena Allah, (Jogjakarta, media 

hidayah, 2003). Hal. 61 
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yang menitikkan air liyur karena lezatnya, tidaklah boleh ia dimakan, disebabkan 

karena tidak halal. Atau dagingnya halal, misalnya daging kambing dan 

masakannya enak lagi baik. Padahal jelas bahwa dia kambing dicuri, dia pun 

haram dimakan.
3
 

Makanan halal merupakan makanan yang didapatkan atau diolah sesuai 

dengan kriteria syariat, dengan memperhatikan aspek hukum syariat, aspek 

kesehatan dan kebersihan. Masyarakat pada umumnya mendapat makanan halal 

dengan cara mengolah sendiri dirumah yang dapat diketahui unsur kehalalannya. 

Namun seiring perkembangan zaman yang semakin modern dan hidup masyarakat 

serba instan, kebiasaan masyarakat dengan mengolah sendiri makanan di rumah, 

sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Masyarakat mulai membeli makanan 

yang sudah siap saji diwarung makan atau restaurant.  

Masyarakat tentunya menginginkan makanan yang sehat dan halal, agar 

terjaga kesehatannya dan menjalankan syariat islam dengan mengkomsi makanan 

halal. Para pengusaha terkadang bersikap curang degan mengabaikan factor 

kesehatan dan kehalalan dalam memperoleh keuntungan yang besar. Beberapa 

waktu yang lalu di Idonesia sempat di hebohkan dengan penemuan bakso daging 

Babi, ikan yang mengandung formalin, ayam Tiren dan lain sebagainya yang 

sagat meresahkan masyarakat, maka untuk mencegah hal yang demikian di 

perlukan sertifikasi halal pada setiap usaha makanan, dan pemerintah perlu 

melakukan sosialisasi akan pentingnya sertifikasi halal. 

                                                             
3
Prof. Dr. Hamka, Tafsir Al-Azhar juzu’  3,(Singapura : PUSTAKA NASIONAL PTE 

LTD, 2003).1852 
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Pada saat ini wisata dan produk halal sudah menjadi trend global, hal ini 

tidak hanya dilirik oleh masyarakat muslim saja akan tetapi juga disukai oleh 

masyarakat non muslim. Selain hal mengikuti syariat bagi muslim namun juga 

factor kesehatan bagi non muslim yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat. Untuk menjamin kehalalan suatu produk maka perusahaan wajib 

memiliki sertivikasi halal untuk menunjukkan kualitas kepada msayarakat. 

Sejumlah tempat makan dan nongkrog di Banda Aceh yang sanngat eksis dan 

dapat di kategorikan tempat yang paling di sukai oleh masyarakat, seperti, kopi 

luwak rumoh aceh, anugra foot, blang padang coffe dan lain sebagainya. Mereka 

sudah sangat terkenal selain karena kualitas makanan dan minuman mereka juga 

memiliki seritifikasi halal dari pemerintah dan MPU Banda Aceh. 

Usaha jasa pada warung makan cukup menjanjikan keuntungannya 

terutama dikota besar seperti Banda Aceh hal ini terlihat pada jumlah usaha rumah 

makan yang mencapai 139 usaha, masyarakat yang padat dengan aktifitasnya 

lebih memilih warung makan untuk memenuhi kebutuhan makanan ketimbang 

mengolah sendiri. Pada warung makan, makanan yang diolah masyarakat tidak 

mengetahui bagaimana cara pengolahannya apakah memenuhi unsur kesehatan 

dan kebersiahan dan terjamin kehalalannya. Oleh karena itu pemerintah Aceh 

yang menjalankan syariat Islam wajib memperhatikan bahwa Syariat Islam 

dijalankan dengan benar, termasuk pada usaha makanan yang halal pada rumah 

makan atau warung makan. 

Pemerintah dalam menjamin kehalalan makanan pada rumah makan 

berupaya dengan memberikan simbol halal atau menjamin seluruh aktifitas pada 
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rumah makan dan prosedurnya sesuai dengan hukum syariat dengan memberikan 

sertikasi halal pada rumah makan tersebut. Dalam websit resmi MUI menjelakan 

bahwa,  Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang 

menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat Halal  

MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada 

kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. 

Sertifikasi halal bukan perkara mudah, tidak semua pengusaha mau 

mengurusnya. Hanya segelintir pengusaha saja yang usahanya sudah mencapai 

level lebih tinggi seperti restaurant yang mau mengurus sertifikasi halal. 

Sementara untuk level industri rumah tangga sanggat tidak peduli dengan 

sertifikasi halal, hal ini terlihat dari data penerima sertifikasi halal tahun 2016 dan 

2017 dari MPU Aceh tidak terlihat ada rumah makan yang menerima sertifikasi 

halal. Kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah serta minimnya 

pengetahuan masyarakat menyebabkan sebahagian besar usaha rumah makan 

tidak memiliki sertifikasi halal pada usahanya. 

Pemerintah melalui dinas kebudayaan dan pariwisata perlu mensosialisasi 

kan sertifikasi halal dengan cara membangun komunikasi kepada pengusaha 

rumah makan agar usahanya memiliki sertifikasi halal dari pemerintah. 

Komunikasi dapat diartikan suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki 

orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama 

manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku 

orang lain serta berusah mengubah sikap dan tingkah laku itu.
4
 

                                                             
 

4
 Hafied Canggara, pengantar ilmu komunikasi, (Jakarta: Rajawali pers, 1998). Hal. 18 
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Komunikasi sangat diperlukan karena merupakan hasrat manusia untuk 

mengontrol lingkungannya. Melalui komunikasi manusia dapat mengetahui 

peluang-peluang yang ada untuk dimamfaatkan, dipelihara dan menghindar pada 

hal-hal yang mengancam alam sekitaranya. Selain itu komunikasi adalah upaya 

untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Suatu masyarakat yang ingin 

mempertahankan keberadaannya, maka anggota masyarakat dituntut untuk 

melakukan pertukaran nilai, perilaku dan peranan. Misalnya bagaimana 

pemerintah dengan kebijaksanaan yang dibuatnya untuk mengayomi mayarakat 

yang dilayaninya.
5
 

Pengertian diatas memberikan isyarat bahwa Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Banda Aceh perlu berkomunikasi agar dapat mengubah sikap dan 

perilaku pengusaha agar mau mengikuti aturan pemerintah dengan memiliki 

sertifikasi halal pada usahanya. Dalam observasi yang penulis lakukan pada 

website resmi MPU aceh yang mengurus sertivikasi halal, tidak terlihat ada rumah 

makan yang terdaftar sebagai penerima sertifikasi halal. 

Membangun komunikasi antara pemerintah dalam hal ini Dinas 

kebudayaan dan pariwisata dengan pengusaha rumah makan bukan perkara mudah 

hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama factor kesibukan waktu masing-

masing selain itu ketidaksamaan dalam budaya dan agama. Misalnya pengusaha 

non muslin yang disosialisasi mengenai sertifikasi halal mereka akan mengalami 

sedikit kesulitan dalam memahaminya. Oleh karena demikian komunikasi yang 

                                                             
5
Ibid. hal. 3-4 
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dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata memerlakukan strategi 

komunikasi agar mencapai tujuannya. 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanan (planning) dan menajemen 

(managemen) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan 

tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukan 

arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.
6
 Dinas 

kebudayaan dan pariwasata memerlukan strategi komunikasi agar pesan yang 

disampaikan kepada pengusaha rumah makan diterima dengan baik serta memiliki 

respon dengan memiliki sertfikasi halal.Pada akhir oktober 2017 yang lalu Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan sosialisasi kepada pengusaha 

caffe,hotel, rumah makan dan pengusaha kuliner lainnya. Sosialisasi dilakukan 

dengan cara seminar. Iformasi dari serambi indonesia pada tanggal 1 november 

2017). sosialisasi seperti ini masih jauh dari efektifitas mengingat jumlah jumlah 

peserta pada sosialisasi pada saat itu hanya 120 orang untuk kesuluruhan.  

Sebagai provinsi yang menjalankan syariat Islam dan sedang mengembang 

potensi wisata halal sudah sepatutnya semua masyarakat terutama yang bergerak 

di bidang usaha makanan untuk ikut andil dalam mewujudkannya, selain itu dinas 

kebudayaan dan pariwisata yang berwenang dalam mengatur sertifikasi halal perlu 

memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat dengan komunikasi agar 

mencapai tujuan bersama. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan dan 

                                                             
6
Onong uchjana effendi, ilmu, teori dan filsafat komunikasi teori dan praktek,(Bandung; 

remaja rosdakarya, 2007). Hal. 299 
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Pariwisata Dalam Penerapan Sertifikasi Halal Pada Warung Makan Di Banda 

Aceh” Dengan melihat strategi komunikasi sebagai objek penelitian. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam 

Mensosialisasikan Sertifikasi Halal Kepada Pengusaha Warung Makan Di 

Banda Aceh? 

2. Apa Saja Hambatan Dinas kebudayaan Dan Pariwisata Dalam 

Mensosialisasikan Sertifikasi Halal Pada Warung Makan Di Banda Aceh? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan dalam rangka penelitian ini, maka 

terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya: 

1. Untuk Mengetahui Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal Kepada Pengusaha Warung 

Makan Di Banda Aceh 

2. Untuk Mengetahui Hambatan Dinas kebudayaan Dan Pariwisata Dalam 

Mensosialisasikan Sertifikasi Halal Pada Warung Makan Di Banda Aceh. 
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D. Manfaat penelitian 

Penelitian mengenai “Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan Dan 

Pariwisata Dalam Penerapan Sertifikasi Halal Pada Warung Makan Di Banda 

Aceh”, diharapkan dapat memberi manfaat yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

a. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai kajian 

ilmiah khususnya dalam bidang komunikasi dan hubungan 

masyarakat. 

b. Dapat dijadikan bahan referensi atau pedoman untuk penelitian 

lebih lanjut tentang komunikasi dan hubungan masyarakat 

khususnya Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

terhadap pelaksanaan sertifkasi halal. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan masukkan dinas kebudayaan dan pariwisata sebagai 

informasi dan bahan evaluasi dalam menerapkan sertivikasi halal 

pada usaha rumah makan.  

b. Memberi masukkan kepada masyarakat terutama yang bergerak 

dibidang usaha warung makan agar memiliki sertifikasi halal 

sebagai peningkkatan kualitas usahanya. 
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E. Pengertian istilah 

1. Strategi Komunikasi 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanan (planning) dan 

menajemen (managemen) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk 

mencapai tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan 

yang hanya menunjukan arah saja, melainkan harus menunjukkan 

bagaimana taktik operasionalnya.
7
 

Demikian pula strategi komunikasi merupakan paduan dari 

perncanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu 

tujaun. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat 

menunjukkan bagaimana oprasional secara taktis harus dilakukan, dalam 

arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu 

tergantung situasi dan kondisi. 

2. Seritifikasi halal 

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis yang di keluarkan oleh MUI 

yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan 

siding komisi Fatwa MuI bedasarkan proses audit yang di lakukan oleh 

LPPOM-MUI.
8
 Sementara di Aceh sertifikasi halal dikeluarkan oleh 

majelis permusyawaratan ulama (MPU) Aceh dengan payung hukum 

Qanun no.8 tahun 2014. 

 

                                                             
7
Onong uchjana effendi, ilmu, teori dan filsafat komunikasi teori dan praktek, Bandung; 

remaja rosdakarya, 2007. Hal....299 
8
 Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI,2008, hal.8 
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3. Warung makan 

Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang 

lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di 

tempat usahanya.
9
 

Rumah makan, maka yang di maksudkan perusahaan yang 

memakai bangunan untuk menjual makanan dan minuman dengan 

menyediakan tempat untuk menyantapnya.
10

 

4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Dinas kebudayaan Dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana 

Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah 

Provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralis dan 

dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang 

dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada Gubernnur selaku wakil 

pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. 

Kebudayaan dan kepariwisataan adalah bagian dari proses 

pembangunan daerah daerah dan proses pembanngunan karakter 

masyarakat (character building) menuju masyarakat yag mandiri,maju adil 

makmur dan beradab. Pembaguan kebudayaa dan pariwisata juga 

merupakan rangkaia upaya pembaguan yang berkesinambungan meliputi 

                                                             
9
 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MenKes/SK/VII/2003 

Tentang Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran 
10

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1947 Tentang Pemungutan 

Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan 
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seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperi aspek agama,ekonomi, 

pendidikan sosial dan budaya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Penelitian Sebelumnya yang Relavan 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

megkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian 

penulis. Namun penulis mengangkat beberapa peelitian sebagai referensi 

dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut meupakan 

penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang di 

lakukan penulis.  

Tabel 01: penelitian terdahulu 

Nama Peneliti Judul penelitian Hasil penelitian 

Dessy Rezfi Pelaksanaan sertifikai 

halal terhadap restoran 

dan rumah makan 

dikaitkan dengan 

perlindugan 

kosumen(studi kota 

pandag Panjang)  

Kriteria yag diterapkan 

LPOM MUI tentang 

pengajuan sertifikasi halal 

pada restoran dan rumah 

makan, yaitu halal 

zatnya,halal cara 

memperolehnya, halal 

dalam prosesnya, halal 

dalam cara 
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penyimpanannya, dan juga 

halal dalam pegendara 

penyajianya. 

Perbedaaan : peelitian yang dilakukan oleh dessy rezfi hanya meneliti khusus 

mengenai pelaksanaan sertifikasi halal sementara penelitian yang penulis ajukan 

adalah mengenai sosialisasi agar pengusaha rumah makan memperoleh 

sertifikasi halal. 

Sumber: hasil kajian penulis, 2013 

Nama penelitian Judul penelitian Hasil penelitian 

Soraya Ratna 

Pratiwi, Susanne 

Dida, Nuryah Asri 

Sjafirah 

Strategi 

Komunikasi dalam 

Membangun 

Awarenes Wisata 

Halal di Kota 

Bandung 

Strategi komunikasi yang dilakukan 

oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 

dalam mempersiapkan Kota 

Bandung sebagai destinasi wisata 

halal dengan melakukan sosialisasi 

untuk menumbuhkan kesadaran 

(awareness) kepada SKPD terkait. 

Selain DinasPariwisata dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 

beberapa lembaga lain seperti 

Enhaii Halal Tourism Center 

(EHTC) dan Salman Halal Center 

melakukan awareness building 

kepada para pemangku kepentingan 

dan juga masyarakat. Diperlukan 

strategi komunikasi yang lebih 

kompleks untuk mengomunikasikan 

wisata halal kepada stakeholders 

dan juga masyarakat. 

Perbedaan: penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan 

yaitu usaha menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, namun 

berbeda pada ruang lingkup, yaitu penelitian penulis hanya terbatas pada rumah 

makan dan sertifikasi halal, sementara penelitian terdahulu bersifat wisata halal 

secara umum tidak hanya dibatasi pada sertifikasi halal pada warung makan 

Sumber : hasil kajian peulis, 2018  

Nama penelitian Judul penelitian Hasi penelitian 
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Mutimmatul 

Faidah 

Sertifikasi Halal Produk 

Keripik Tempe Pada 

Sentara Industri Sanan 

Untuk Mendukung Malang 

Menjadi Kota Wisata 

Syariah 

Pendampingan sertifikasi 

halal pada delapan UKM 

“ Keripik tempe” desa 

sanan malang setelah 

melalui beberapa tahapan, 

seluruh produk, baik 

“Keripik Tempe Original” 

dan “Kerpiki Tempe 

Aneka Rasa” telah 

mendapat persetujuan 

komisi Fatwa bahwa 

produk UKM dinyatakan 

“Halal” dan berhak 

menempelkan logo 

“halal” yang di keluarkan 

BPOM jawa timur.  

Perbedaan: penelitian ini memiliki tujuan yang sama yaitu mendorong wisata 

halal, namun berbeda pada objeknya yaitu peruhasaan yang menjadi objek 

penelitian, penelitian terdahulu objek nya adalah industri tempe sementara 

objek penelitian penulis adalah rumah makan atau restoran 
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B. Komunikasi  

1. Pengertian Komunikasi  

Istilah komunikasi dalam bahasa inggrisnya disebut dengan 

communication, berasal dari kata communication atau dari kata communis 

yang berarti sama atau sama maknanya atau pengertian bersama, degan 

maksud untuk menggubah pikiran, sikap, perilaku, penerima dan 

melaksanakan apa yang diinginkan oleh komunikator. Dalam garis 

besarnya dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian 

innformasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi 

akan dapat behasil balik apabila sekiranya timbul saling pegertian, yaitu 

jika kedua belah pihak si pengirim dan si penerima informasi dapat 

memahami.
1
 

Komunikasi adalah inti semua hubungan sosial, apabila orang telah 

mengadakan hubungan tetap, maka sistem komunkasi yang mereka lakukan 

aka menentukan apakah sistem tersebut dapat mempererat atau 

mempersatukan mereka, mengurangi ketegangan atau melenyapkan 

persengketaan apabila muncul.
2
 

Menurut Effendy inti dari komunikasi yaitu pesan yang disampaikan 

oleh komunikator dapat diterima oleh komunikan. Akan tetapi komunikasi 

                                                             
1
 H.A.W Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta : Bumi Aksara, 

1993), Hal.8 
2
 H.A.W Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat . . . Hal.4 
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yang diterapkan bersifat nonverbal yaitu dengan membuat situasi dan 

kondisi menjadi nyaman untuk berkomunikasi.
3
 

Para ahli komuikasi memberikan Batasan-batasan pengertian dan 

definisi komunikasi antara lain :
4
 

a. James A.F Stoner, dalam bukunnya yang berjudul : Mana-jemen, 

menyebutkkan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang 

berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. 

b. John R. Schermerhorn cs. Dalam bukunya yang berjudul : Managing 

Organizational Behavior, menyatakan bahwa komunikasi itu dapat 

diartikan sebagai proses antar pribadi dalam mengirim dan menerima 

simbol-simbol yang berarti bagi kepentingan mereka. 

c. William F. Glueck, dalam bukunnya yang berjudul : Manajemen, 

menyatakan bahwa komunikasi dapat dibagi dalam dua bagian utama, 

yakni : 

1. Interpersonal communications, komuikasi antar pribadi yaitu proses 

pertukaran informasi serta pemindahan pengertian aatar 2 orang atau 

lebih didalam suatu kelompok kecil manusia. 

2. Organization Communications, yaitu di mana pembicara secara 

sistematis memberikan informasi dan memindahkan pengertian kepada 

orang banyak di dalam organisasi dan kepada pribadi-pribadi dan 

Lembaga di luar yang ada hubungan. 

                                                             
3
 Onong Uchjana Effendy, Ilmu teori dan filsafat komunikasi.(Badung: Citra Aditya 

Bakti, 1993), hal.30 
4
 H.A.W Widjaja,Komunikasi dan Hubungan Masyarakat . . . Hal.8 
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Lebih lanjut, Onong Uchajana Effendy mendefinisikan bahwa 

komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang 

kepada orang lain unntuk memberitahukan atau mengubah sikap, pendapat 

dan perilaku, baik secara langsung melalui lisan maupun secara tidak 

langsung melalui media.
5
 Komunikasi pada prinsipnya merupakan suatu 

proses yang melibatkan interaksi individu-individu yang berkomunikasi. 

Proses tersebut meyebabkan terjadinya pertukara pikiran atau perasaan oleh 

seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran ini bisa 

berupa gagasan informasi dan opini yang muncul dari benaknya. Perasaan 

bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan-keraguan dan keramahan yang 

timbul dari lubuk hati. 

2. Fungsi Komunikasi 

Komunikasi tidak hanya diartikan sebagai pertukaran berita dan 

pesan tetapi sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar 

menukar data, fakta, dan ide maka fungsinya dalam setiap sistem sosial 

adalah sebagai berikut:
6
 

Adapun fungsi komunikasi sebagai berikut: 

a. Informasi : yakni kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, 

fakta dan pesan, opini dan komentar, sehingga orang bisa mengetahui 

                                                             
5
 Onong Uchjana Effendy, Komuikasi Teori dan Praktek (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), hal.10 
6
  Hafied cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

1998), hal.63 
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keadaan yang terjadi di luar dirinya, apakah itu dalam lingkungan 

daerah, nasional atau internasional. 

b. Sosialisasi : yakni menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan 

bagaimana orang bersikap sesuai nilai-nilai yang ada, serta bertindak 

sebagai anggota masyarakat secara efektif. 

c. Motivasi : yakni medorong orang untuk mengikuti kemajuan orang 

lain melalui apa yang mereka baca, lihat, dengar lewat media massa. 

d. Bahan diskusi : meyediakan informasi sebagai bahan diskusi utuk 

mencapai persetujuan dalam hal perbedaan pendapat mengenai hal-hal 

yang menyangkut orang banyak. 

e. Pendidikan : yakni membuka kesempatan untuk memperoleh 

pedidikan secara luas, baik untuk pedidikan formasi disekolah maupun 

utuk diluar sekolah. Juga meningkatkan kualitas penyajian materi yang 

baik, menarik dan mengesakan. 

f. memajukan kebudayaan : media massa menyebarluaskan hasil-hasil 

kebudayaan melalui pertukaran program siaran radio televisi, ataukah 

bahan tercetak seperti buku dan penerbitan-penerbitan lainnya. 

Pertukaran ini akan memungkinkan peningkatakan daya kreativitas 

guna memajukan kebudayaan nasional masing-masing negara, serta 

mempertiggi kerja sama hubungan antar negara. 

g. hiburan : media massa telah menyita bayak waktu luang untuk semua 

golongan usia dengan difungsikannya sebagai alat hiburan dalam 

rumah tangga. Sifat estetika yang dituangkan dalam bentuk lagu, lirik 
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dan bunyi maupun gambar dan Bahasa, membawa orang pada situasi 

menikamti hiburan seperti halnya kebutuhan pokok lainnya. 

h. Integrasi : banyak bangsa di dunia dewasa ini diguncang oleh 

kepentinga-kepetigan tertentu karena perbedaan etnis dan ras. Karena 

komuikasi seperti satelit dapat dimanfaatkan untuk mejembatani 

perbedaan-perbedaan itu dalam memupuk dan memperkokoh 

persatuan bangsa. 

Goran Hedebro, seseorang doctor komunikasi berkebagsaan swedia 

dalam bukunya Communication and Sosial Change in Developing Nation 

(1982) menggemukakan bahwa fungsi komuikasi massa, ditunjukkan 

untuk :
7
 

a. Menciptakan iklim perubahan dengan memperkenalkan nilai-nilai 

baru untuk mengubah sikap dan perilaku kearah modernisasi. 

b. Mengerjakan keterampilan baru. 

c. Berperan sebagai pelipat ganda ilmu pengetahuan. 

d. Menciptakan efesiensi tenaga dan biaya terhadap mobilitas seseorang  

e. Meningkatkan aspirasi seseorang. 

f. Menumbuhkan partisispasi dalam pengambilan keputusan terhadap 

hal-hal yang menyangkut kepentingan orang bayak. 

g. Membantu orang menemukan nilai baru dan keharmonisan dari suatu 

situasi tertentu 

h. Mempertinggi rasa kebangsaan. 

                                                             
7
 Hafied Cangara, Pengatar Ilmu Komunikasi . . . , hal. 65 
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i. Meningkatkan aktivitas politik seseorang. 

j. Mengubah struktur kekuasaan dalam suatu masyarakat. 

k. menjadi sarana untuk membantu pelaksanaan program-program 

pembangunan. 

l. Mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan politik suatu bangsa. 

3. Tujuan Komunikasi 

Komunikasi bertujuan untuk menyampaikan innformasi dan mencari 

informasi kepada banyak orang, agar apa yang ingin kita sampaikan atau 

kita minta dapat di mengerti sehingga komunikasi yang kita laksanakan 

dapat tercapai.Pada umumnya komunikasi dapat mempunyai beberapa 

tujuan antara lain :
8
 

a. Supaya yang kita sampaikan itu dapat dimergeti. Sebagai pejabat 

ataupun komunikator kita harus menjelaskan kepada komunikan 

(penerima) atau bawahan dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga 

mereka dapat mengikuti apa yang kita maksudkan. 

b. Memahami orang lain. Kita sebagai pejabat atau pimpinan harus 

mengetahui berapa aspirasi masyarakat tentang apa yag diinginkannya. 

Jangan mereka menginginkan arah untuk pergi ke barat tetapi kita 

memberika jalan pergi ke timur . 

c. Supaya gagasan kita dapat diterima oleh orang lain. Kita harus berusaha 

agar gagasan kita dapat diterima oleh orang lain dengan pendekatan 

yang persuasife bukan memaksakan kehendak . 

                                                             
8
 Widjaja, H.A.W, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat . . ., hal.11 
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d. Mengerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Menggerakkan 

sesuatu itu dapat bermacam-macam, mungkin berupa kegiatan. 

Kegiatan yang dimaksud disini adalah kegiatan yang lebih banyak 

medorong, namun yang penting harus diingat adalah bagaimana cara 

yang baik untuk melakukannya. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa komunikasi itu bertujuan: 

mengharapkan pengertian, dukungan gagasan dan tindakan. Setiap kali kita 

bermaksud mengadakan komunikasi maka kita perlu meneliti apa yang 

mejadi tujuan kita. Tujuan kita tersebut:
9
 

a. apakah kita ingin menjelaskan sesuatu kepada orag lain. Ini 

dimaksudkan apakah kita mengiginkan suapaya orang lain mengerti dan 

dapat memahami apa yang kita maksudkan. 

b. apakah kita ingin suapaya orang lain menerima dan mendukung 

gagasan kita. Dalam hal ini tentunya cara penyampaian akan berbeda 

dengan cara yang dilakukan di atas. 

c. Apakah kita ingin suapaya orang lain tersebut mengerjakaan sesuatu 

atau supaya mereka bertindak.  

4. Bentuk-Bentuk Komunikasi.  

a. Komunikasi Intrapersonal 

komunikasi intrapersonal sering disebut juga komuikasi antara 

pribadi yang dapat diartikan sebagai komunikasi dengan diri sendiri. 

                                                             
9
 Widjaja, H.A.W, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat . . ., hal.11 
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Komunikasi dalam diri bisa ditetukan oleh ragsangan dari dalam, seperti 

kontradiksi dalam tubuh dan jiwa maupun dari luar yang memunculkan 

reaksi-reaksi berupa pertanyaan dalam diri. Proses komunikasi 

intrapersonal merupakan proses pengolohan informasi yang meliputi 

sensasi, persepsi, memori dan proses berfikir.
10

 Berikut ini penjelasannya:  

1) Sensasi  

Sensasi adalah proses menangkap stimulan dan merupakan tahap 

paling awal dalam proses penerimaan informasi. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh Benyamin B.Wolman, “sensasi adalah pengalaman 

elementer yang segera, yang tidak memerlukan peguraian verbal, 

simbolis, atau konseptual, dan berhubugan dengan kegiatan alat indra,” 

2) Persepsi  

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh degan meyimpulkan iformasi dan 

menafsirkan pesan. 

3) Memori  

Memori adalah sistem yang sangat berstuktur, yang menyebabkan 

makhluk hidup sanggup merekam fakta tentang dunia dan 

menggunakan pegetahuan itu untuk mengarahkan atau mengotrol 

perilaku dan tidakannya. 

 

 

                                                             
10

 Nurani Soyomukti, Pengantar ilmu Komunikasi, (Yogyakarta: AR-Ruzz Media,2016), 

hal. 22 
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b. Komunikasi  Interpersonal 

Komuikasi interpersonal adalah komunikasi anatara seorang 

individu dengan idividu lainnya dan terjadi kontak langsung dalam 

percakapan. Komunikasi interpersonal juga di definisikan sebagai proses 

pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara 

sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa effek dan beberapa umpan 

balik seketika. Komunikasi interpersonal akan lebih efektif berlangsung 

jika berjalan secara dialogis, yaitu antara dua orang saling menyampaikan 

dan memberi pesan secara timbal balik.
11

 

c. Komunikasi Kelompok 

Dalam komunikasi kelompok terdapat dua bagian komunikasi, yaitu 

komunikasi kelompok kecil dan kelompok besar.
12

 

1. komunikasi kelompok kecil  

Komunikasi kelompok kecil adalah suatu kumpulan individu 

yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa 

tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain dan berkomunikasi 

tatap muka. 

2. komunikasi kelompok besar  

Komunikasi kelompok besar biasa disebut komunikasi public, yang 

berarti petukaran pesan dengan sejumlah orang yag berada dalam 

                                                             
11

 Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi . . . , hal.142 
12

Ari Muhammad, Komunikasi Organisasi, ( Jakarta: Bumi Aksara,2014) hal.182 
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organisasi atau yang diluar organisasi, secara tatap muka atau melalui 

media. 

d. Komunikasi organisasi 

Komunikasi organisasi adalah perilaku pengorganisasian yang 

terjadi dan bagaimana mereka terlibat dalam proses itu bertransaksi dan 

memberi makna atas apa yang sedang terjadi. Sifat terpenting komunikasi 

organisasi adalah penciptaan pesan, penafsiran, dan penanganan kegiatan 

anggota organisasi, bagaimana komunikasi berlangsung dalam organisasi 

dan maknanya bergantung pada konsepsi seseorang mengenai organisasi. 

Bila organisasi dianggap sebagai suatu struktur yang telah ada sebelumya, 

maka komunikasi dapat dianggap sebagai suatu substansi nyata yang  

mengalir ke atas, ke bawah, dan ke samping dalam suatu wadah. Dalam 

pandangan itu, komunikasi berfungsi mencapai tujuan dari sistem 

organisasi. 

Membahas tentang masalah organisasi, maka manusialah yang 

menjadi subyek utama dalam menjalankannya. Secara esensial hubungan 

antara dua orang atau lebih dengan memiliki kepentingan bersama dapat 

disebut sebagai organisasi, dalam suatu perusahaan dapat dipastikan 

bahwa kepentingan bersama tertuang dalam visi serta misi dari perusahaan 

tersebut.
13
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Edy Sutrisno, Budaya Organisasi, (Jakarta; Kencana, 2011), hal. 48 
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e. Komunikasi Massa 

komunikasi massa adalah salah satu konteks komunikasi 

antarmanusia yang sangat besar peranannya dalam perubahan sosial atau 

masyarakat. Sebagai salah satu konteks komunikasi, komunikasi massa 

adalah komuikasi antar manusia yang memanfaatkan media (massa) 

sebagai alat komunikasi.
14

 

C. Strategi Komunikasi. 

1. Pengertian Strategi Komunikasi 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (Planning) dan 

manajemen (Management) utuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk 

mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang 

hanya menujukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana 

taktik operasionalnya
15

. Strategi akan berjalan baik dan berhasil tergatung 

dengan komunikasi antar orang yang menjalankan strategi tersebut. 

Demikian pada strategi komunikasi merupakan paduan dari 

perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai 

suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus 

dapat meujukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, 

                                                             
14

Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komuikasi. . . , hal 191 
15

Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi Teori Dan Praktek 

(Bandung : Remaja Rosdakarya. 2007) hal.301 
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dalam arti bahwa pedekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu 

bergantung dari situasi dan kondisi
16

. 

Efektifitas strategi komunikasi juga dipengaruhi oleh komponen-

komponen dalam proses komunikasi,seperti rumus Laswell yaitu :  

1. who (komunikator) merupakan proses komunikasi  ada komunikator yaitu 

orang yang menyampaikan pesan dalam segala situasi dan kondisi baik itu 

perorangan atau perwakilan Lembaga, organisasi maupun instansi. 

2. say what( pesan) merupakan pesan yang berupa suatu ide formasi, opini, 

pesan dan sikap, yang sangat erat kaitannya dengan masalah analisis pesan 

dapat bersifat verbal dan non verbal. 

3. In Which Channel (media yang digunakan) merupakan media komunikasi 

atau saluran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi. 

4. To Whom (komunikan) merupakan idividu atau kelompok tertentu yang 

merupakan sasaran pengiriman seseorang yang dalam proses komunikasi 

ini sebagai penerima pesan. Dalam hal ini komunikator harus cukup 

mengenal komunikan yang dihadapinya sehingga nantinya diharapkan 

medapatkan hasil yang maksimal dari pesan yang disampaikan. 

5. With What Effect (efek) merupakan hasil yang dicapai dari usaha 

penyampaian pernyataan umum itu pada sasaran yang dituju.
17

 

Para ahli komunikasi, terutama di nengara-negara yang sedang 

berkembang, dalam tahun-tahun terakhir ini memberikan perhatiannya 
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 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori. . . , hal.302 
17

 Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala Erdiyana, Komunikasi Massa: suatu pengantar, 

(Bandung: Simbiosa Rektama Media, 2005), hal.34 
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yang besar terhadap strategi komunikasi dalam hubunngannya dengan 

penggiatan nasional di negara masing-masig.
18

Fokus perhatian ahli 

komunikasi ini memang penting utuk di ajukan kepada Strategi 

komunikasi, karena berhasil tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif 

banyak ditentukan oleh strategi komunikasi. Di lain pihak, tanpa strategi 

komunikasi, media massa yang semakin modern yang kini banyak di 

pergunakan di negara- negara yang sedang berkembang karena mudahnya 

di peroleh dan relatif mudah dioperasionalkan, bukan tidak mungkin akan 

menimbulkan pengaruh negatif. 

Dengan demikian, strategi komunikasi, baik secara makro maupun 

secara mikro mempunyai fungsi ganda, yaitu :
19

 

a. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, 

persuasive, dan instruktif secara sistematik kepada sasaran utuk 

memperoleh hasil optimal. 

b. Menjambatani “cultural gap” akibat kemudahan diperolehnya dan 

kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, jika 

dibiarkan akan merusak. 

2. Tujuan Strategi Komunikasi 

Ada empat tujuan dalam strategi komunikasi sebagai berikut:
20

 

a. To Secure Understanding yaitu untuk memastikan bahwa terjadi suatu 

pengertian dalam berkomunikasi.  
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  Onong Uchjana Effendy, Ilmu teori…, hal. 299 
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 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori. . . , hal.301 
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b. To Establish Acceptance, yaitu bagaimana cara penerimaan itu terus 

dibina degan baik.  

c. To Motivate Action yaitu penggiatan untuk memotivasiya, dan  

d. To Goals Which Communicator Sought To Achieve yaitu bagaimana 

mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari 

proses komunikasi tersebut. 

3. Fungsi Strategi Komunikasi 

Strategi juga memiliki fugsi ganda sebagaimana dijelaskan Onong yaitu: 

a. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, 

persuasive, dan intruktif secara sistematik kepada sasaran untuk 

memperoleh hasil yang optimal. 

b. menjembatani Cultural gap, yaitu kondisi yang terjadi akibat 

kemudahan yang diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkan 

media yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan aka merusak ilia-nilai 

yang budaya. Jadi, dalam hal ini strategi komuikasi sangat penting 

yang berfugsi mejembatangi kesenjangan budaya
21

 

4. Tahap Perencanaan Dalam Strategi Komunikasi 

UNESCO membuat langkah-langkah yang dapat di lakukan dalam 

perencanaan komunikasi, yakni : 
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a. Mengumpulkan data tentang status sumber daya komunikasi, apakah 

itu dioperasikan oleh pemerintah, swasta, atau kombinasi antara 

pemerintah dan swasta. 

b. Melakukan Analisis tentang struktur dan sumber daya komunikasi 

yang ada, berapa banyak surat kabar, stasiun televisi dan radio, serta 

media-media apa saja yang ada dalam masyarakat. 

c. Melakukan analisis kritis terhadap apa yang di butuhkan masyarakat 

terhadap komunikasi, jenis informasi apa yang dibutuhkan, apakah 

hiburan pendapat (opini), atau berita. 

d. Melakukan Analisis terhadap komponen-komponen komunikasi mulai 

dari sumber, pesan,saluran atau media, penerima, dan umpan balik dari 

masyarakat. 

e. Melakukan analisis terhadap pengembangan komunikasi, apakah 

media mengalami kemajuan dalam hal jumlah tiras (oplah), sebaran 

atau peringkat dalam tayangan. 

f. Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan 

kebijaksanaan komunikasi yang ada.\ 

Tahapan perencanaan komunikasi yang dibuat oleh UNESCO di 

atas tentu saja tidak mengikat, tergantung dari kondisi dan keadaan 

program yang akan dilaksanakan. Hal ini juga diakui bahwa tidak ada satu 
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pun model perencanaan komunikasi yang bisa diterima secara umum, 

melainkan bisa dilakukan modifikasi sesuai dengan tujuan yang dicapai.
22

 

D. Wisata dan Sertifikasi Halal 

1. Wisata Halal 

Terminologi wisata halal di beberapa negara ada yang meggunakan 

istilah seperti Islamic tourism, halal tourism, halal travel, ataupun as 

moslem friendly destination. Dalam Bahasa Indonesia, wisata halal juga 

bisa dikatakan sebagai wisata Syariah. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang 

pendoman penyelenggaraan usaha hotel Syariah, yang dimaksud Syariah 

adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa 

dan/atau Lelah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah Syariah 

mulai digunakan di Indoneisa pada industri perbakan sejak tahun 1992. 

Dari industri perbankan berkembang sektor lain yaitu asuransi Syariah, 

pengadaian Syariah, hotel Syariah dan pariwisata Syariah (wisata halal). 

Definisi wisata halal kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan masyrakat, pengusaha, pemerintah dan 

pemerintah daerah yag memenuhi ketentuan Syariah. Wisata halal 

dimanfaatkan oleh banyak orang karena karateristik produk dan jasa yang 

bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan 
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pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan denga nilai-nilai dan 

etika Syariah. Jadi wisata halal tidak berbatas hanya pada wisata religi. 

Bedasarkan pegertian diatas, konsep Syariah yang tidak 

bertentanagn denga nilai-nilai etika Syariah berhubungan dengan konsep 

halal dan haram di dalam islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan 

haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat di pandang dari dua 

perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang di maksud 

dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang 

boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. Ini 

membawa konsekunsi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari 

perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan 

sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri panngan yang target 

konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan 

kehalalan produk akan menigkatkan nilainya yang berupa intangible value. 

Contoh produk pangan yang kemasannya belum tercantum label halal 

lebih menarik bagi konsumen muslim.
23

 

2. Pengertian Sertifikasi Halal 

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama 

Indonesia(MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai degan 

syariat islam. Sertifikasi halal merupakan syarat untuk mencantumkan 

label halal. Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal produk pangan, obat-
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obatan dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu 

produk sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya. 

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh 

Lembaga Pegkajian Pagan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai 

dengan syariat islam. Sertifikasi halal ini dapat digunakan untuk 

pembuatan label halal.  

Komitmen Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka secara 

terus menerus melakukan penelitian dan selanjutnya memberikan label 

halal terhadap berbagai jenis makanan, kosmetik dan daging olahan yang 

beredar di masyarakat dalam berbagai kemasan secara kontinu terus 

dilaksanakan dalam upaya memberikan kepastian status makanan yang 

akan di konsumsi dan produk kosemtik yang akan dipakai. 

Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama 

Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun 

cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang 

islam tanpa berdosa. Oleh karenanya pada baha pangan yang di konsumsi 

tidak boleh ada kontaminasi dengan bahann yang meragukan sedikitpun, 

apalagi degan yang haram sehingga menyebabkan produk pangan mejadi 

syubhat atau diraguka kehalalannya. 

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan 

sesuai dengan syriat islam, yaitu : 
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a) tidak mengadung babi dan bahan yang berasal dari babi. 

b) tidak mengandung bahan yang diharamkan  seperti bahan-bahan 

yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain-lain.  

c) semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih 

menurut tata cara syariat Islam. 

d) semua tempat penyimpanan penjualan, pengolahan, tempat 

pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. 

Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal 

lainya maka terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara 

yang diatur menurut syariat islam. 

e) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar. 

Ada dua urgensi sertifikasi halal, yaitu : 

1. Pada aspek moral sebagai bentuk pertangungjawaban 

produsen kepada konsumen. 

2. pada aspek bisnis sebagai sarana pemasaran, 

meningkatnya kepercayaan dan kepuasaan konsumen. 

3. Syarat Memperoleh Sertifikasi Halal 

Dalam website resmi MPU Kota Banda Aceh dijelaskan mengenai 

Tata Cara medapatkan Sertifikasi Halal sudah dijelaskan dalam Qanun 

Aceh nomor 8 pasal 28,29,30, dann 31 ialah sebagai berikut : 

a. Permohonan Sertifikasi Halal 

1) Permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha 

secara tertulis kepada LPPOM MPU Aceh.  
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2) Persyaratan permohoan sertifikasi halal di tetapkan oleh 

LPPOM MPU aceh.
24

 

b. pemeriksaan Persyaratan 

1) Auditor LPPOM MPU Aceh dalam memeriksa 

kelengkapan Persyaratan sertifikasi halal dapat melakukan 

uji labotarium. 

2) Hasil pemeriksaan dan uji labotarium diserahkan kepada 

MPU aceh utuk diterbitkan sertifikasi halal.
25

 

c. Sertifikasi Halal 

1) LPPOm MPU Aceh mengeluarkan sertifikasi halal dan logo 

halal untuk produk yang dinyatakan lulus Sertifikasi Halal. 

2) Sertifikasi halal dan logo halal diserahkan kepada Pelaku 

Usaha. 

3) Sertifikasi halal berlaku paling lama 3 (tiga) tahu sejak di 

terbitkan oleh LPPOM MPU Aceh, kecuali terdapat 

perubahann proses pengolahan dan komposisi bahan 

4) Sertifikasi Halal wajib diperpanjang oleh pelaku Usaha 

dengan mengajukan pembaharuan Sertifikasi Halal paling 

lambat  3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku.
26
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4. Qanun Sertifikasi Halal 

Dalam qanun Aceh nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan 

produk halal menjelaskan bahwa Sertifikasi Halal adalah suatu proses 

untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk 

membuktikan bahwa penerapan SJPH (sistem jaminan produk halal) di 

perusahaan memenuhi persyaratan LPPOM MPU Aceh. Sertifikat 

Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MPU Aceh melalui 

keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk 

berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh.
27

 

Passal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa Penataan dan pengawasan 

Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh 

LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat 

permanen. Selanjutnya pasal 12 menyebutkan tugas yang harus dilakukan 

oleh LPPOM MPU Aceh diantaranya: 

1. pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal; 

2. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan 

SJPH; 

3. sosialisasi dan penyadaran Produk Halal kepada masyarakat dan 

Pelaku Usaha; 

4. Pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap 

penyelenggaraan Produk Halal; 
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5. mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi 

Produk Halal; dan 

6. membangun sistem teknologi informasi dan data base Produk Halal 

yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
28

 

 E.  Rumah Makan 

 Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara 

komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua 

konsumennya baik berupa makanan maupun minuman. Tujuan operasional 

restoran adalah untuk mencari keuntungan sebagaimana tercantum dalam 

definisi Prof. Vanco Christian dari School Hotel Adminnistration di cornell 

University. Selain bertujuan bisnis atau mencari keuntungan, membuat puas 

para konsumennya pun merupakan tujuan operasional restoran yang utama.
29

,  

 Pengertian restoran atau rumah makan menurut keputusan Menteri 

Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KN.73/PVVI05/MPPT-85 tentang 

peraturan usaha Rumah Makan, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan 

pengusaha jasa pangan adalah : “Suatu usaha yag menyediakan jasa pelayanan 

makanan dan minuma yang dikelola secara komersial”. Sedangkan menurut 

peraturan Menteri kesehatan Ri No. 304/ Mekes/per/89 tentang persyaratan 

rumah makan maka yang dimaksud rumah makan adalah satu jenis usaha jasa 

pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen 

dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, 
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peyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat 

usahanya. 

 Secara umum, restoran merupakan tempat yang dikunjungi orang untuk 

mencari berbagai macam makanan dan minuman. Restoran biasanya juga 

menyuguhkan keunikan tersediri sebagai daya tariknya baik melalui menu 

masakan, hiburan maupun tampilan fisik bangunan. 

F. Teori  yang digunakan 

1. Teori S-W-O-T 

Teori Analisis SWOT adalah sebuah teori yag digunakan untuk 

merencanakan sesuatu hal yang dilakukan denngan SWOT. SWOT 

adalah sebuah sigkatan dari, S adalah Strenght atau kekuatan, W adalah 

Weakness atau kelemahan, O adalah Oppurtunity atau kesempatan, dan 

T adalah Threat atau ancaman. SWOT ini biasa digunakan untuk 

menganalisis suatu kondisis dimana akan dibuat sebuah rencana utuk 

melakukan sesuatu, sebagai contoh, program kerja.
30

 

David da Fred R, seperti yang dikutip oleh Jogiyanto memberikan 

penjelasan dari SWOT:
31

 

a. Kekuatan (Strenghts) 

situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau 

program pada saat ini. Strenght ini bersifat internal dari organisasi atau 

sebuah program. 
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                b. Kelemahan ( Weakness) 

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber 

daya, ketrampilan, dan kapabilitas yang secacara efektif meghambat 

kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber 

daya keuangan, kemampuan manajemen dan ketrampilan pemasaran 

dapat merupakan sumber dari kelamahann perusahaan. 

c. Peluang  

  Peluang adalah situasi penting yang menggutungkan dalam 

lingkungan perusahaan. Kecendrungan-kecendrungan penting 

merupakan salah satu sumber peluang, seperti perubahan teknologi dan 

meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau 

pemasok merupakan gsmbaran peluang bagi perusahaan. 

d. Ancaman  

   Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungan dalam 

lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi 

posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-

peraturan pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat merupakan 

acaman bagi kesuksesan perusahaan. 

 Menurut Ferrel dan Harline seperti dikutip oleh Jogiyanto, fungsi dari 

Analisis swot adalah utuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan 

memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan 

pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT tersebut 

akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan 
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membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa 

terdapat rintagan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi 

pemasukan yang diingikan. Analisis Swot dapat digunakan dengan berbagai 

cara untuk meningkatkan analisis dalam usaha penetapan strategi. Umumnya 

yang sering diguakan adalah sebagai kerangka / panduan sistematis dalam 

diskusi untuk mebahas kondisi alternative dasar yang mungkin menjadi 

pertimbanngann perusahaan.
32
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Fokus dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah 

dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian secara holistic (utuh), dengan mendiskripsikan data dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah.
1
  

Metode yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian 

secara deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis atau 

lisan, gambar, dan tidak menggunakan angka-angka.
2
 Fokus penelitian ini 

berusaha mengumpulkan dan menganalisis data mengenai  strategi 

komunikasi organisasi dan bentuk-bentuk komunikasi yang diterapkan oleh 

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, kemudian mengidentifikasi masalah 

penelitian yang telah dirumuskan. Permasalahan dan fokus penelitian telah 

ditentukan sebelum penulis meninjau dan menggali permasalahan yang ada.  

B. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian akan peneliti lakukan di kantor Dinas Kebudyaan 

Dan Pariwisata kota Banda Aceh, badan pengawasan obat dan makanan 

(BPOM) Banda Aceh, Majelis permusyawaratan ulama (MPU) Banda Aceh 

                                                             
1
Sugiyanto, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2010),hal.1. 

2
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian  Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005),hal.6-11. 
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dan juga pada sejumlah rumah makan atau restoran yang ada di kota Banda 

Aceh. Pemilihan lokasi tersebut sesuai dengan variabel yang akan diteliti. 

Peneliti akan melihat apa saja upaya yang dilakukan oleh dinas terkait dalam 

melakukan sosialisasi sertifikasi halal di Banda Aceh. Kemudian meneliti 

bagaimana fenomena di lapangan terhadap pemahaman para pengusaha 

warung makan atau restoran terhadap sertifikasi halal.  

C. Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat, dimana keterangan 

tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab 

pertanyaan.
3
 Informan adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh wilayah generalisasi. Untuk itu informan yang diambil dari 

wilayah generalisasi harus betul-betul representatif.
4
 Dalam penelitian ini ada 

dua sumber data yang menjadi pedoman penulis, yakni sumber primer dan 

sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data
5
 

Secara umum terdapat tiga tahap dalam pemilihan informan terhadap 

penelitian kualitatif, antara lain sebagai berikut: 

                                                             
3
Bagong Suryanto & Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Altertnatif Pendekatan, 

(Jakarta: Kencana,2010),hal.171-172. 
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D… hal. 117 

5
Sugiyanto, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Cet. 7,(Bandung: CV.ALFABETA,2009),hal.308. 
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1. Pemilihan informan awal, apakah itu informan (untuk diwawancarai) 

atau suatu situasi sosial (untuk diobservasi) yang terkait dengan fokus 

penelitian. 

2. Pemilihan informan lanjutan guna memperluas deskriptif informasi dan 

merekam variasi informasi atau replika perolehan informasi. 

3. Menghentikan pemilihan informan lanjutan bila di anggap sudah tidak 

ditemukan lagi variasi informasi atau replikasi perolehan informasi.
 6
 

Adapun informan penelitian yang penulis wawancara terdiri dari Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Banda Aceh, Lembaga Pengkajian Panggan, obat-

obatan,dan kosmetik majelis permusyawaratan ulama (LPPOM MPU) Banda 

Aceh dan pengusaha rumah makan yang jumlah 5 orang secara keseluruhan. 

D. Teknik Pengumpulan data  

Sesuai dengan tujuan penelitian ini maka untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data kualitatif, yaitu menggunakan teknik wawancara dan observasi. 

1. Wawancara  

Menurut Moleong, wawancara merupakan percakapan dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penulis sebagai 

pewawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada individu 

yang bersangkutan. 
7
 

2. Observasi (Pengamatan) 

                                                             
6
 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2008) hal. 54  
7
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian…, hal.186. 
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Teknik observasi ini adalah dengan cara melakukan pengamatan langsung 

untuk mengetahui gejala-gejala yang berkaitan dengan masalah-masalah 

yang diteliti. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun 

elektronik.
8
 Dengan dapat berupa arsip-arsip, atau rekaman yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu analisis 

bedasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. 

Bedasarkan hipotesa yang dirumuskan bedasarkan data tersebut, selanjutnya 

dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat 

disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima ata ditolak bedasarkan data 

yang terkumpul. Bila bedasarkan data yang dikumpulkan secara berulag-

ulang denga Teknik triangulasi, ternyata hipotesis di terima maka hipotesis 

tersebut berkembang mejadi teori.
9
 

Dalam proses pennulisan karya ilmiah ini, peneliti menggunakan 

Teknik pengumpulan data selama di lapangan menggunakan model Miles dan 

Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu : 

                                                             
8
Sugiyanto, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,  (Bandung: 

ALFABETA, 2012),hal.137. 
9
 Sugiyono , Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . . . hal. 245  
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 1. Data reduction (Data Reduksi) 

 Data yang diperoleh dari lapangan dicatat secara teliti dan rici lalu 

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

meragkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, 

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas , dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

2. Data Display (Peyajian Data) 

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan atar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Namu yang paling sering digunakan utuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selajutnya bedasarkan apa yang di teliti. 

3. Verification (verifikasi)  

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap, pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada  tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan megumpulka data, maka 

kesimpulan yag dikemukana merupakan kesimpulan kredibel. Kesimpulan 
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dalam penelitia kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif dan hipotesis atau teori. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh 

 

Gambar 4.1 Peta Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh 

Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh beralamat di jalan Iskandar Muda 

nomor 4, Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa Banda Aceh. Berdasarkan Peraturan 

Walikota Banda Aceh nomor 59 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok yaitu 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi 

kewenangan kota dan tugas pembantuan yang di berikan kepada kota.  

2. Visi-Misi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh 

Visi  

Visi adalah merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan Dinas  Pariwisata   Kota Banda Aceh, 

saat ini dan masa yang akan datang, harus mampu menempatkan pembangunan 

budaya dan pariwisata Kota Banda Aceh yang bermartabat, berlandaskan adat 

istiadat dan kebudayaan Aceh yang bernuansa Islami. Dinas  Pariwisata Kota 
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Banda Aceh menetapkan visi untuk periode tahun 2017- 2022 adalah sebagai 

berikut: 

“Terwujudnya Kota Banda Aceh Sebagai Destinasi Wisata  yang 

berbasis Budaya dan Religi” 

Misi  

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka 

upaya yang harus dilakukan sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata kota banda aceh 

yang sinergis, komprehensif dan berkesinambungan 

2. Mengoptimalkan potensi wisata, baik budaya, sejarah, religi, objek 

wisata dan edukasi tsunami sebagai destinasi unggulan 

3. Mengoptimalkan promosi dan pemasaran wisata kota Banda Aceh 

4. Meningkatkan dan mengembangkan sektor ekonomi kreatif Kota 

Banda Aceh 

5. Membangun kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan swasta 

dalam pembangunan dan pengembangan pariwisataan dan ekonomi 

kreatif; 

6. Meningkatkan kualitas dan professional sumber daya manusia di 

bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif; 

7. Menyiapkan Database kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta 

mengoptimalkan pelayanan kepariwisataan; 
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8. Menumbuh kembangkan sikap sadar wisata dan inovasi dalam 

masyarakat.1 

 

3. Tupoksi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh 

Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda 

Aceh nomor 59 Tahun 2016 mempunyai Tugas Pokok : Melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan kota dan tugas 

pembantuan yang di berikan kepada kota. 

Fungsi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh adalah : 

a. Perumusan kebijakan dibidang pariwisata. 

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pariwisata 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata. 

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata sesuai dengan lingkup 

tugasnya. 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh walikota terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Kewenangan Dinas Pariwisata adalah : 

a. Pengelolaan daya tarik wisata. 

b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata 

c. Pengelolaan destinasi pariwisata; 

d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata; 

                                                             
1
 Dikutip dari website resmi http://dispar.bandaacehkota.go.id/visi-dan-misi/  diakses 

pada tanggal 21 desember 2018 

http://dispar.bandaacehkota.go.id/visi-dan-misi/


51 
 

 
 

e. Pemasaran pariwisara dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan 

kawasan strategis pariwisata; 

f. Penyediaan prasarana (zona kreatif, ruang kreatif/kota kreatif) sebagai 

ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif; dan 

g. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata 

dan ekonomi kreatif tingkat dasar.2 

 

4. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Banda Aceh 

Adapun struktur organisasi Dinas pariwisata Kota Banda Aceh sebagai 

berikut: 

1. Kepala Dinas : Drs. Rizha, MM 

Sekretaris  : Said Fauzan, S. STP. MA 

a. Kasubbag Umum, kepegawaian dan Aset  : Hasbi, S.Sos 

b. Sub bagian Keuangan     : T. Musrizal, SE 

c. Seksi program dan Pelaporan    : Elyza 

2. Bidang Ekonomi Kreatif : Asnawi Z, ST, M.Si 

a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, IPTEK dan Seni 

Budaya : Darlely Usaima, S.Sos 

b. Seksi Fasilitas Kerja Sama Ekonomi Kreatif  : Iskandar A, SE 

3. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata 

Ir. Ansyari 

                                                             
2
 Dikutip dari website resmi http://dispar.bandaacehkota.go.id/visi-dan-misi/  diakses 

pada tanggal 21 desember 2018 

http://dispar.bandaacehkota.go.id/visi-dan-misi/
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a. Seksi Pengembangan Usaha Jasa dan Industri Pariwisata  

      Ismail, SE 

b. Seksi Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata  

Dian Adianto, ST. MT 

c. Seksi Analisis data dan Kelembagaan Pariwisata  

Nurpahlawani, S. Sos  

4. Bidang Promosi Pemasaran dan Pengembangan Sumber daya Pariwisata 

Irwan, SE. M. Si. Ak 

a. Seksi Strategi Promosi dan Pemasaran   

Hasrulsani, SE 

b. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengembangan Sumber Daya 

Pariwisata  

Azwar, SE 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian melihat tentang upaya pemerintah dalam hal ini Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, dalam mendorong para pengusaha 

terutama rumah makan yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh untuk 

memperoleh sertifikasi halal dalam mewujudkan wisata halal dan penegakan 

syariat islam. Sebelum membahas tentang strategi komunikasi, maka penulis akan 

memaparkan data rumah makan yang Ada di Kota Banda Aceh, berikut ini 

datanya yang diberikan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Banda Aceh  
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No Rumah makan Alamat 

1 RM Aceh Setia Baru Jln. Darma no. 17A Gp. Laksana Banda 

Aceh 

2 RM Aroma Clasik Jln. Tgk M Daud Beureueh Banda Aceh 

3 RM Aceh Setia Jaya Jln. Tgk M Daud Beureueh Banda Aceh 

4 RM Pondok Sedap Sari Jln. Kartini Banda Aceh 

5 Rumah Makan Selecta Jln. R.A. Kartini No. 8 Banda Aceh 

6 RM Tanjung Tiram Jln. Kartini Banda Aceh 

7 RM Aceh Setia Utama Jln. T P Polem Banda Aceh 

8 RM Pondok Jambo Jln. T P Polem No. 129 Banda Aceh 

9 RM Cahaya Minang Jln. T P Polem No. 75 Banda Aceh 

10 RM Sudi Manpir Jln. T P Polem No. 97 Banda Aceh 

11 RM Jambo Tape Jln. Tgk Daud Beureueh Banda Aceh 

12 RM Saudara Lon Jln. Tgk Daud Beureueh Banda Aceh 

13 RM Darussalam Jln. Tgk Daud Beureueh Banda Aceh 

14 RM Aneka Rasa Jln. Diponegoro Banda Aceh 

15 RM Aceh Sepakat Jln. Diponegoro Banda Aceh 

16 RM Aceh Jaya Jln. Tgk Chik Ditiro No. 180 Banda 

Aceh 

17 RM Minang Saiyo Jln. Tgk Chik Kuta Karang no. 3-4  Gp. 

Kuta Alam 

18 RM Selera Anda Jln. Tgk Chik Ditiro No. 154 Banda 

Aceh 

19 RM Paya Guci Jln. Tgk Chik Ditiro Banda Aceh 

20 RM Minang Surya Jln. Tgk Chik Ditiro No. 107 Banda 

Aceh 

21 RM M Jamil Ali Jln. Tgk Chik Ditiro Banda Aceh 

22 Warung Nasi Sahabat 

Setia 

Jln. Darma Banda Aceh 

23 Warung Nasi Ilham Jln. Darma Banda Aceh 

24 RM Rahmat Jln. Hasan Krueng Kalee Banda Aceh 

25 RM Bang The Jln. Tgk Hasan Krueng Kalee Banda 

Aceh 
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26 RM Ujong Batee Jln T Hasan Dek Banda Aceh 

27 RM Bundo Jln. Tgk Imuem Lueng Bata Banda 

Aceh 

28 RM Aceh Rayeuk Jln. Tgk Imuem Lueng Bata Banda 

Aceh 

29 RM Asia Utama II Jln. Tgk Imuem Lueng Bata 

30 RM Asia Agung Jln. Tgk Imuem Lueng Bata 

31 RM Keude Bu Gadeng 

Utama 

Jln. Syiah Kuala 

32 RM Dua Saudara Jln. Hasan Saleh 

33 RM Ayah Bunda Jln. Sultan Malikul Saleh 

34 RM Aceh Rasa Jln. T Panglima Nyak Makam 

35 RM Cut Dek Jln. T Panglima Nyak Makam 

36 RM Cut Gam Jln. T Panglima Nyak Makam 

37 RM Rasa Baru Jln. T Iskandar 

38 RM Asia Utama Dua Jln. T Iskandar 

39 RM Tiga Saudara Jln. T Iskandar 

40 RM Induk Jln. T Iskandar 

41 Keude Bu Gading Utama Jln. T Iskandar Beurawe 

42 Waruang Nasi Damai 

Keluarga 

Jln. T Iskandar Beurawe 

43 RM Ulee Tutue Jln. T Iskandar No. 5 Beurawe 

44 RM Minang Saiyo Jln. Tgk Chik Kuta Karang 

45 RM Aceh Utara Jaya Jln. T Hamzah Bendahara 

46 RM Panca Putra Jln. T Hamzah Bendahara 

47 RM Nasional Jln. Cut Nyak Dhien 

48 RM Mutiara Jln. Cut Nyak Dhien 

49 RM Jam Gadang Jln. Cut Nyak Dhien 

50 RM Elok Sanyo Jln. Cut Nyak Dhien 

51 RM Sinar Minang Jln. Residen Danu Broto no. 06 

52 RM Gaya Baru Jln. SM Yamin 

53 RM Refika Ananda Jln. TM Pahlawan No. 82 

54 RM Aceh Spesifik Jl. T. Hasan Dek 
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55 RM Rasa Baru Jln. T Cut Ali No. 34 

56 RM Aceh Utara Utama Jln. T Cut Ali No. 24 

57 RM Rasa Sayang Jln. H T Daudsyah 

58 RM Abah Jln. H T Daudsyah No. 33 

60 RM Panca Putra Jln. Khairil Anwar 

61 RM Montasik Rukoh 

62 RM Kembang Sari Jln. TP Dibaroh 

63 RM Putra Aceh Jln. TP Dibaroh No. 11 Banda Aceh 

64 RM Khatijah / Linda Jln. T Umar 

65 RM PMTOH Jln. T Umar 

66 RM Aceh Purnama Rasa Jln. T Umar Banda Aceh 

67 RM Elok Jln. T Umar no. 50 A Gp. Sukaramai 

Banda Aceh 

68 RM Kawan Setia Jln. T Umar No. 49 

69 RM Mie Kocok 88 Jln. T Umar 

70 RM Setui Jln. T Umar 

71 RM Cek Tar Jln. T Umar 

72 RM Sarena Jln. T Umar 

73 RM Bunda Jln. T Umar 

74 RM Gandapura Jln. T Umar Komp. Terminal Setui 

75 Rumah Makan Minang Asli Jln. T. Umar No. 170 Banda Aceh 

76 RM Ichsan Cafee Jln. Sri Ratu Safiatuddin 

77 RM Selera Kita Jln. Sri Ratu Safiatuddin 

78 RM Soto Riza Jln. Jend. Ahmad Yani No. 67 

79 RM Pondok Jaya Kuring Jln. Jend. A Yani No. 18 Peunayong 

Kec. Kuta Alam B. Aceh 

80 RM Aladin Jln. Sultan Hotel 

81 RM Sinar Minang Jln. Cut Mutia 

82 RM Asia Utama Jln. Cut Mutia 

83 RM Soto Ragil Jln. Cut Mutia No. 14 

84 RM Asia Utama Muda Jln. Tgk H Daud Beureueh 

85 RM Selera Jln. T Nyak Arief 

86 RM Jasa Mande Jln. T Nyak Arief 
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87 RM Hasan (Nasi Kambing) Jln. T Nyak Arief 

88 RM Haji Abbas Jln. T Nyak Arief 

89 RM Asia Utama Lingke Jln. T Nyak Arief 

90 RM NER (Necoba Rasa) * 

Cafee 

Jl. T Nyak Arief No. 202 Banda Aceh 

(depan asrama haji) 

91 RM Aceh Rasa Utama 

Jeulingke 

Jln. T Nyak Arief 

92 RM Cirasa Jln. T Nyak Arief 

93 RM Asia Utama Baru Dua Jln. T Nyak Arief 

94 RM Narita Jln. T Nyak Arief 

95 RM Samahani Jln. T Nyak Arief 

96 RM Riswan Jln. T Nyak Arief 

97 RM Siron Jaya Kopelma Darussalam 

98 RM Aceh Utara Jaya Jln. T Nyak Arief 

99 RM Aceh Utara Jln. T Nyak Arief 

100 RM Jasa Utama Jln. T Nyak Arief 

101 RM Indra Malaya Jln. T Hasan Dek 

102 RM Sahabat Jln. T Hasan Dek 

103 Warung Nasi Aceh Setia 

Baru 

Jln. Darma 

104 RM Aceh Jaya Jln. Tgk Chik Ditiro 

106 Pondok Jumbo Jln. TP.Polem No. 129 Peunayong 

107 RM Refika Ananda Jln. T Makam Pahlawan No. 83 

108 RM Putra Delima Jln. Tgk Chik Ditiro Banda Aceh 

109 RM Sari Bundo Tgk. Chik Ditiro No. 33 Banda Aceh 

110 Warung Timbang Rasa Jln. Tgk Chik Ditiro Banda Aceh 

111 Warung JB Jln. Tgk Chik Ditiro Banda Aceh 

112 Warung Mie Razali Jln. Tgk Umar No. 26 Banda Aceh 

113 PUTRA JAYA Jl.Tgk. H Abdullah Ujong Rimba No.14 

Taman Sari Banda 

Aceh Telp. 0651-22959,  22969 

114 RM Pondok Bunda Jl. Syiah Kuala no. 275 Gp. Mulia Kec. 

Kuta Alam Banda Aceh 
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115 RM Asia Jl. Cut Meutia Gp. Baru Kec. 

Baiturrahman Banda Aceh 

116 Sop Sum-sum Kuta Radja Jl. T. Imuem Lueng Bata Gp. Panteriek 

117 RM Panca Putra Batu Jl. Hamzah Bendahara no 75 Banda 

Aceh 

118 RM Syiah Kuala Jl. T. Iskandar Ulee Kareng Gp. Ceurih 

119 RM Jasa Ayah Bunda Jl. T. Myak Arief Jeulingke no. 269 

Banda Aceh 

120 CV. Ayam Bumbu Rempah 

18 

Jl. T. Nyak Areif no. 159 B Banda 

Aceh 

121 RM. Kembang Asia Utama Jl. T. Nyak Arief Gp. Lamgugop Banda 

Aceh 

122 Bintang laot Jl. T. Nyak Arief Gp. Lamgugop Kec. 

Syiah Kuala Banda Aceh 

123 RM Express Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 29 

Banda Aceh 

124 RM Sinar Purnama Jl. Darma Banda Aceh 

125 RM Kurnia Laut Jl. Tgk Hasan Krueng Kalee Banda 

Aceh 

126 RM Idayah Kompl. Terminal Banda Aceh 

127 Putra Jaya Jl. Tgk. Abdullah Ujung Rimba Banda 

Aceh 

128 Bunda Jl. H. Dimurthala Banda Aceh 

129 RM Munaya Jl. T. Umar Banda Aceh 

130 WN Hidayah Jl. Diponegoro Banda Aceh 

131 PT. Cipta Selera Murni Jl. Tgk. Muhammad Daud Buereueh 

Banda Aceh 

132 Restaurant Family Jl. P. Nyak Makam Gp. Lambhuk 

Banda Aceh 

133 RM Minang Setia Jl. Pocut Baren no. 47 C GP. Keuramat 

Banda Aceh 

134 RM Istana Jl. T. Iskandar no. 64 A Banda Aceh 

135 RM Aceh Setia Jaya Jl. Twk. Mohd Daudsyah 
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136 RM Santapan Nusantara Jl. T. Nyak Arief Darussalam Banda 

Aceh 

137 Bakso Jl. Tgk. Sulaiman Daud Banda Aceh 

138 Restoran Bunda Jl. Pante Pirak Banda Aceh 

139 RM Mak Ayu Jl. Tgk. Chik Ditiro Sp. Surabaya Gp. 

Sukadamai Kec. Lueng 

Bata Banda Aceh 

 

1. Strategi komunikasi dinas kebudayaan dan pariwisata dalam 

penerapan sertifikasi halal pada rumah makan. 

Strategi komunikasi adalah suatu paduan perencanaan komunikasi 

yang diterapkan oleh organisasi atau perusahaan dengan manajemen  

komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 

dengan pendekatan-pendekatan tergantung situasi dan kondisi. Strategi  

komunikasi sangat  penting dalam  setiap  menentukan tindakan yang 

akan dilakukan untuk tercapainya suatu keberhasilan. Strategi itu sendiri 

merupakan alat untuk mencapai tujuan yang digunakan oleh suatu 

perusahaan atau oleh individu. Strategi merupakan suatu hal yang sangat 

penting di mana strategi diposisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan 

sehingga misi dari suatu tujuan dapat tercapai.  

Dinas kebudayaan dan pariwisata memiliki sejumalah strategi 

komunikasi dalam mendorong pengusaha kuliner terutama rumah makan 

di Kota Banda Aceh. Dalam wawancara dengan sejumlah pihak yang ada 

kaitannya dengan sertifikasi halal, diantaranya Bapak Asnawi Z, ST, M.Si 

selaku Ketua Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 

Bapak Deni Chandra selaku ketua LPOM (Lembaga pengawasan obat dan 
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makanan) MPU Banda Aceh, dan sejumlah pengusaha Rumah Makan di 

Kota Banda Aceh. Dari hasil wawancara tersebut mereka menjelaskan 

sejumlah strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas kebudayaan dan 

pariwisata dalam penerapan sertifikasi halal pada rumah makan 

diantaranya: 

a. Merumuskan Arah dari Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata 

Sebelum melancarkan komunikasi, perlu mempelajari siapa-siapa 

yang akan menjadi sasaran komunikasi kita  itu.  Dalam  proses  

komunikasi,  khalayak  itu  sama  sekali  tidak  pasif, melainkan aktif, 

sehingga antara komunikator dan komunikan bukan saja terjadi saling 

hubungan, tetapi juga saling mempengaruhi. Artinya khalayak dapat 

dipengaruhi oleh komunikator, tetapi komunikator juga dapat dipengaruhi 

oleh komunikan atau khalayak.  

Dalam pelaksanaanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

menggunakan komunikasi untuk memberi, mempengaruhi, dan mengubah 

pengatahuan, sikap, dan perilaku publik sasarannya. Adapun arah dari 

strategi komunikasi Disbudpar dalam penerapan dilakukan secara 

terstruktur dan menyeluruh, artinya ada pihak-pihak lain yang juga perlu 

sertifikasi halal, hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh Asnawi Z, ST, 

M.Si, selaku ketua bidang ekonomi kreatif dinas kebudayaan dan pariwisa 

Kota Banda Aceh. 

Untuk rumah makan kita perlu melihat dari hulu ke hilir, artinya 

ada hal lain yang juga harus kita pastikan halal, misalnya rumah 
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pemotongan hewan, sumber pangan, air bersih, baru selanjutnya 

proses sertifikasi halal pada rumah makan.3  

Dengan demikian pihaknya perlu bekerja sama terlebih dahulu 

dengan pihak lain, menurut Asnawi Z  

Tugas kami sebenarnya sebagai upaya terwujudnya wisata 

halal, dalam wisata halal ada tiga yang harus terpenuhi, yaitu 

destinasi, transportasi dan kuliner yang sesuai dengan syariat 

islam. Pada bagian kuliner inilah yang mewajibkan adanya 

sertifikasi halal, kami mendorong pelaku usaha untuk 

memperoleh sertifikasi halal. Sertifikasi halal sudah ada jauh 

sebelum adanya wisata halal, dan sertifikasi tersebut ada 

dibawah kementerian agama, kementrian kesehatan dan MUI 

(majelis ulama indonesia) sebagai pelaksana sertifikasi halal, 

jadi secara tidak langsung untuk mewujudkan sertifkasi halal 

kami bekerja sama dengan sejumlah pihak, mulai dari dinas 

kesehatan, dinas perdagangan, dinas Syariat islam, dan juga 

MPU.4 

Sementara Deni Chandra yang membidangi LPPOM (Lembaga 

pengawasan obat dan makanan) MPU Banda Aceh, menjelaskan tentang 

bagaimana arah dari sertifikasi halal, serta lembaga yang bertanggung 

jawab terhadap pelaksanaan sertifikasi halal itu. 

Sertifikasi halal pada awalnya itu ada dibawah kementrian 

agama dan kementrian kesehatan yang dikerjakan oleh MUI 

pusat pada waktu itu di sekitaran tahun 1988, di Aceh 

sertifikasi halal pertama kali muncul di tahun 2000 an mulai 

buming tahun 2009, kemudian sempat buming lagi tahun 

2014, dan lebih buming lagi pada tahun 2016 seiring dengan 

terbitnya qanun No 8 tahun 2016 tentang jaminan sertifikasi 

halal. Arahnya atau sasaran itu seluruh produsen makanan, 

minuman, obat-obatan dan kosmetik.5 

                                                             
3
 Hasil wawancara dengan Asnawi Z, ST, M.Si, selaku kepala bidang ekonomi kreatif 

dinas kebudayaan dan pariwisa Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 desember 2018. 
4 Hasil wawancara dengan Asnawi Z, ST, M.Si, selaku kepala bidang ekonomi kreatif 

dinas kebudayaan dan pariwisa Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 desember 2018. 
5
 Hasil wawancara dengan Deni Chandra selaku LPPOM (Lembaga pengawasan obat dan 

makanan) MPU Banda Aceh, pada tanggal 17 desember 2018 
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Mengenai peran dinas kebudayan dan pariwisata Kota Banda Aceh, 

Deni Chandra menuturkan bahwa 

Secara khusus disbudpar ini dia tidak ada peran dalam 

sertifikasi halal, dia tugasnya wisata halal. Dalam wisata halal 

itu ada kuliner atau makanan, jadi untuk mewujudkan wisata 

halal harus ada makanan halal disinilah peran disbudpar, 

mendorong para pengusaha makanan untuk memiliki 

sertifikasi halal. Kalau disbudpar mau sosialisasi dia hanya 

sebatas pada makanan atau minuman, selebihnya tanggung 

jawab dinas lain dan lebih khusus lagi tanggung jawab MPU 

sebagai pelaksana.6 

Mengenai arah dan sasaran dari strategi komunikasi dinas 

kebudayaan dan pariwisata Kota Banda Aceh, mengungkapkan bahwa 

Sosialisasi itu kita laksanakan pengusaha makanan, mulai 

dari rumah makan, restouran, caffe, dan juga industri 

pengolahan makanan yang ada di wilayah Kota Banda Aceh, 

selain itu juga kita sosilisasi kepada masyarakat umum agar 

mengkonsumsi makanan halal dan membeli di tempat yang 

sudah memiliki sertifikasi halal.7 

 

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa pelaksanaan sertifikasi 

halal sudah ada sebelum adanya wisata halal, dan pelaksanaannya ada di 

Dinas lain, seperti kementrian agama, dinas syariat islam, dinas kesehatan 

dan MPU. Dinas kebudayaan dan pariwisata terlibat dalam pelaksanaan 

sertifikasi halal karena ada keinginan terwujudnya wisata halal yang 

mensyaratkan tersedia makanan halal. Proses sosialisasi dikerjakan secara 

bersama antar lembaga agar terwujudnya makanan yang halal bagi 

                                                             
6 Hasil wawancara dengan Deni Chandra selaku LPPOM (Lembaga pengawasan obat dan 

makanan) MPU Banda Aceh, pada tanggal 17 desember 2018 
7
 Hasil wawancara dengan Asnawi Z, ST, M.Si, selaku kepala bidang ekonomi kreatif 

dinas kebudayaan dan pariwisa Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 desember 2018. 



62 
 

 
 

masyarakat. Sasaran dari sosilisasi tentunya kepada pengusaha makanan 

agar memiliki sertifikasi halal. 

b. Strategi informasi dan edukasi 

Strategi komunikasi adalah pesan yang disampaikan yang bersifat 

pemberitahuan atau bersifat penyuluhan mengenai kejadian atau fenomena 

yang terjadi. Dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Banda 

Aceh selalu memberikan informasi kepada masyarakat terutama 

pengusaha makanan yang bersifat edukasi. Strategi ini dengan berbagai 

cara, baik secara langsung maupun dengan perantara media.  

Disbudpar dalam melakukan sosialisasi lebih kepada 

fasilitator, sementara pesan informasi yang dapat mengedukasi 

masyarakat itu disampaikan oleh lembaga lain seperti dinas 

syariat islam dan MPU. Biasanya kami melakukan sosialisasi 

dengan mengadakan seminar atau event tertentu misalnya 

festival food, maka kami undang para pengusaha kuliner 

untuk berpartisipasi, pada momen ini lah kita memberikan 

informasi pentingnya sertifikasi halal, pendekatan secara 

instanter terhadap pengusaha juga kita lakukan.8 

 

Sementara itu LPPOM MPU Banda Aceh mengungkapkan cara 

mengedukasi masyarakat dengan memberikan informasi. Menurut 

DeniChandra  

Ada banyak cara kita menyampaikan informasi kepada 

masyarakat tentang sertifikasi halal, terutama di zaman 

teknologi ini apapun informasi berjalan begitu deras, biasanya 

informasi kita berikan melalui seminar, seminar itu di adakan 

oleh lembaga lain seperti disbudpar tadi, tapi yang mengisi 

atau memberi materi itu kami dari MPU, selain itu kita juga 

berkomunikasi secara fast to fast, ketika para pengusaha 

                                                             
8
 Hasil wawancara dengan Asnawi Z, ST, M.Si, selaku kepala bidang ekonomi kreatif 

dinas kebudayaan dan pariwisa Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 desember 2018. 
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datang ke kantor melakukan permohonan maka kami jelaskan 

secara detail tentang sertifikasi halal.9 

 

Dari paparan diatas dapat kita simpulkan bahwa strategi 

komunikasi dinas kebudayaan dan pariwisata Banda Aceh dari segi 

edukasi dan informasi dismapaikan melalui: 

1. Seminar  

Seminar yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata 

Banda Aceh adalah memberikan penjelasan dan 

menginformasikan, hal ini di lakukan agar para pengusaha 

kuliner, baik rumah makan, restaurant maupun caffe dapat 

memahami pentingnya sertifikasi halal bagi usaha kuliner.  

2. Event atau festifal makanan 

Banda Aceh sering mengadakan sejumlah event terutama yang 

berhubungan dengan pariwisata, dalam event tersebut dinas 

pariwisata sering mengundang para pengusaha kuliner, disela-sela 

kegaiatan tersebut disbudpar melakukan sosialisasi sertifikasi 

halal kepada pengusaha kuliner. 

3. Konsultasi 

Para pengusaha kuliner biasanya kurang paham tentang sertifikasi 

halal, oleh karena itu disbudpar dan MPU melayani para 

pengusaha yang ingin bertanya mengenai sertifikasi halal baik 

pada lembaga disbudpar maupun MPU. 

                                                             
9
 Hasil wawancara dengan Deni Chandra selaku LPPOM (Lembaga pengawasan obat dan 

makanan) MPU Banda Aceh, pada tanggal 17 desember 2018 
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c. Strategi komunikasi dengan menggunakan media 

Salah satu unsur komunikasi adalah adanya media atau saluran 

yang menghubungkan pesan komunikasi dari satu orang kepada orang 

lainnya. Media komunikasi itu terdiri dari berbagai jenis diantaranya 

media cetak, media sosial, media massa dan media lainnya. 

Penggunaan media yang tepat akan berdampak pada berhasil tidaknya 

sebuah pesan. Penggunaan media agar pesan yang disampaikan oleh 

suatu lembaga dapat menjangkau seluruh pengusaha kuliner secara 

luas dan secara cepat. 

Menurut Asnawi Z, disbudpar juga berupaya memberikan 

informasi melalui media, baik media social maupun media massa. Kita 

ada talkshow dengan sejumlah radio, biasanya kita juga melakukan 

sosialisasi sertifikasi halal dan membahas tentang wisata halal secara 

umum. Memang untuk sertifikasi halal kita tidak begitu focus karena 

domennya kami itu wisata halal, karena pada wisata halal mewajibkan 

adanya sertifikasi halal maka kita ikut berperan mensosialisasi, selain 

di radio, pesan sosialisasi tentang sertifikasi halal juga di muat di 

media lainnya.10 

Selain media massa Disbudpar juga memiliki media social, 

seperti Facebook, Instagram, dan sejumlah media lainnya, sementara 

itu MPU juga memilik sejumlah media social yang memberikan 

informasi kepada masyarakat. 

                                                             
10

 Hasil wawancara dengan Asnawi Z, ST, M.Si, selaku kepala bidang ekonomi kreatif 

dinas kebudayaan dan pariwisa Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 desember 2018. 
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1). Facebook 

Facebook merupakan salah satu media yang sangat populer dan 

paling banyak digunakan masyarakat, facebook menjadi salah satu 

sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai 

Baitul Mal dalam mengelola zakat. Adapun alamat Facebook Dinas 

kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, berikut gambar 

facebook Disbudpar Kota Banda Aceh. 

  

Gambar 1: gambar Facebook Disbudpar 

2). Instagram  

Instagram menjadi media sosial yang paling banyak digunakan 

oleh masyarakat tak terkecuali para pengusaha menjadikan media ini 

sebagai sarana iklan, oleh Karena demikian Disbudpar juga memiliki 

akun instagram yang menjadi sarana informasi kepada masyarakat, 

berikut akun Instagram @dinaspariwisatabandaaceh. 
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Gambar 2 : Instagram Disbudpar 

3). Youtube 

Youtube merupakan salah satu media yang menyampaikan 

informasi melalui video, informasi yang disampaikan lewat youtube 

lebih akurat karena youtube mengunakan seluruh elemen pesan seperti, 

audio, visual, vidio dan lain sebagainya. Mengenai sertifikasi halal di 

halaman Youtube kita melihat sejumlah video tentang sertifikasi halal. 
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Gambar 3: informasi sertfikasi halal di Youtube 

4). Web/situs berita 

Website atau situs berita merupakan informasi yang akurat yang 

disampaikan oleh wartawan atau jurnalis, mengenai sertifkasi halal 

disbudpar juga bekerja sama dengan wartawan agar menyiarkan 

informasi tersebut kepada masyarakat, seperti yang dilakukan dalam 

situs serambinews.com berikut ini. 

 

Gambar 4: infomasi melalui situs berita 

2. Kendala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Penerapan 

Sertfikasi Halal Pada Rumah Makan. 

Setiap organisasi selalu ada yang namanya kendala dalam proses 

kerja organisasi baik dari internal maupun dari eksternal, kendala atau 

hambatan dalam sebuah lembaga organisasi selalu menjadi penghambat 

dalam mencapai tujuan. Begitu halnya dengan dinas kebudayaan dan 

pariwisata Banda Aceh dalam mensosialisasi sertifikasi halal juga 

memiliki sejumlah kendala atau hambatan. Ada beberapa kendala yang 



68 
 

 
 

dihadapi disbudpar dalam melakukan sosialisasi sertifikasi halal 

diantaranya: 

a. Lemahnya Kesadaran masyarakat 

Banda Aceh merupakan salah tujuan destinasi wisata halal di 

Indonesia, dengan demikian peluang usaha di bidang kuliner sangat 

menjanjikan, upaya untuk mewujudkan sertifikasi halal terus dilakukan 

oleh pemerintah namun kesadaran masyarakat atau pengusaha yang 

masih dirasa sangat kurang. 

Ketua bidang ekonomi keatif disbudpar Asnawi Z, mengatakan 

bahwa para pengusaha merasa makanan yang diolah sudah halal, jadi 

merasa tidak perlu sertifikasi halal lagi, pemikiran seperti ini masih ada 

di sejumlah pengusaha, selain itu mereka juga menyangka bahwa 

mengurus sertifikasi halal rumit dan membutuhkan banyak biaya 

pemikiran yang seperti ini menjadi kendala untuk kita, dan mereka 

tidak mau hadir ke seminar yang kita adakan, kalau kita kirim 

undangan mereka juga mengirim karyawan untuk ikut seminar padahal 

kita berharap pimpinan nya yang datang.11  

Hal yang sama juga disampaikan oleh Deni Chandra namun ia 

menambahkan bahwa, daerah kita berbeda dengan daerah lain atau 

Negara lain dalam menjamin makanan halal, daerah kita mayoritas 

menganut agama islam sudah barang tentu makanan di olah sesuai 

dengan aturan agama, berbeda dengan Negara jepang atau singapura 

                                                             
11

 Hasil wawancara dengan Asnawi Z, ST, M.Si, selaku ketua bidang ekonomi kreatif 

dinas kebudayaan dan pariwisa Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 desember 2018. 
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mereka sangat wajib memiliki sertifikasi halal, karena makanan itu 

belum terjamin kehalalannya secara budaya. Selain itu partisipasi juga 

masih kurang, hanya rumah makan yang ternama saja seperti 

restaurant, caffe, hotel yang berpartisipasi, sementara yang lainnya 

belum ikut serta sepenuhnya.12 

b. Belum Adanya Sanksi yang tegas 

Qanun no 8 tahun 2016 sudah mengatur tentang jaminan 

sertifikasi halal, namun qanun itu belum mampu sepenuhnya 

mendorong para pengusaha rumah makan seacara keseluruhan untu 

memiliki sertifikasi halal pada usahanya. Seperti yang diungkapkan 

oleh Deni Chandra bahwa yang belum memiliki sertifikasi halal hanya 

sebatas diberikan informasi belum adanya sanksi tertentu kepada 

pelaku usaha yang enggan mengurusnya, seharusnya pemerintah bisa 

melakukan dengan cara tidak mengeluarkan izin usaha kepada pelaku 

yang tidak mengurus sertifikasi halal.13 

Sementara itu Asnawi Z mengatakan bahwa, sudah ada sanksi 

namun itu belum dilaksanakan sepenuhnya karena dalam qanun 

sanksinya mulai darisanksi teguran sampai kepada pencabutan izin 

usaha atau izin produk serta ada hukuman cambuk sebanyak 60 kali. 

Selain itu waktu sosialisasi yang sangat terbatas juga menjadi kendala, 

mengenai sertifikasi halal upaya yang harus dilakukan adalah 

                                                             
12 Hasil wawancara dengan Deni Chandra selaku LPPOM (Lembaga pengawasan obat 

dan makanan) MPU Banda Aceh, pada tanggal 17 desember 2018 
13

 Hasil wawancara dengan Deni Chandra selaku LPPOM (Lembaga pengawasan obat 

dan makanan) MPU Banda Aceh, pada tanggal 17 desember 2018 
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menumbuhkan kesadaran, dengan cara diberikan informasi dan 

edukasi secara rutin baik mingguan maupun bulanan.14 

Table 02 : Hasil Penelitian 

1. Strategi komunikasi dinas 

kebudayaan dan pariwisata dalam 

penerapan sertifikasi halal pada 

rumah makan 

- Merumuskan Arah dari Strategi 

Komunikasi Dinas Pariwisata 

- Strategi informasi dan edukasi 

- Strategi komunikasi dengan 

menggunakan media 

2. Kendala Dinas Kebudayaan Dan 

Pariwisata Dalam Penerapan 

Sertfikasi Halal Pada Rumah Makan 

- Lemahnya Kesadaran masyarakat 

- Belum Adanya Sanksi yang tegas 

 

C. Pembahasan dan Ananilsis Data 

1. Pembahasan  

Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan 

komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat 

meujukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam 

arti bahwa pedekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung 

dari situasi dan kondisi. Dalam pengunan strategi komunikasi disbudpar 

memahami bahwa mensosialisasi sertifikasi halal perlu melihat siapa yang 

                                                             
14

 Hasil wawancara dengan Asnawi Z, ST, M.Si, selaku kepala bidang ekonomi kreatif 

dinas kebudayaan dan pariwisa Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 desember 2018. 
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akan disosialisasi, bagaimana pesan sosialisasi, dan apa tujuan dari 

sosialisasi. sebuah komunikasi  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  

yang  sekurang-kurangnya terdiri  dari  lima  unsur  ialah: Sumber  

(Source),  Isi  pesan  (Message),  media, penerima (komunikan), dan 

Tujuan (Destination). 

Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Banda Aceh memahami 

bahwa urusan sosialisasi sertifiksi halal bukanlah tanggung jawab 

pihaknya secara keseluruhan karena ada intansi lain yang juga memiliki 

tugas dan tanggung jawab dalam mensosialisasi sertifikasi halal seperti 

dinas syariat islam, dinas kesehatan, MPU dan sejumlah intansi lainnya. 

Dengan demikian disbudpar merumuskan bagaimana arah serta kebijakan 

sosialisasi sertifikasi halal pada rumah makan. 

Salah satu unsur komunikasi adalah adanya media atau saluran 

yang menghubungkan pesan komunikasi dari satu orang kepada orang 

lainnya. Media komunikasi itu terdiri dari berbagai jenis diantaranya 

media cetak, media sosial, media massa dan media lainnya. Penggunaan 

media yang tepat akan berdampak pada berhasil tidaknya sebuah pesan. 

Penggunaan media agar pesan yang disampaikan oleh suatu lembaga dapat 

menjangkau seluruh masyarakat secara luas dan secara cepat. Disbudpar 

memahami bahwa pengusaha kuliner di Banda Aceh sangat banyak dan 

bertebaran disemjumlah kecamatan oleh karena itu disbudpar 

menggunakan seluruh media yang ada untuk melakukan sosialisasi. 
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Pengusaha kuliner atau pengusaha rumah makan merupakan 

salah satu objek yang menjadi sasaran dari strategi komunikasi dinas 

kebudayaan dan pariwisata dalam penerapan sertifikasi halal pada 

rumah makan, upaya yang dilakukan oleh disbudpar secara umum 

disambut baik, namun ada juga yang mengaku sangat minim informasi 

mengenai sertifikasi halal. 

Lem Bakrie yang memiliki rumah makan Lem Bakrie, 

mengatakan selama ini tidak banyak informasi yang ia dapatkan 

tentang sertifikasi halal, namun diawal Bulan desember ini ia di 

undang oleh disbudpar untuk mengikuti seminar sertifikasi halal, 

dengan adanya seminar ini saya jadi lebih tau akan pentingnya 

sertifikasi halal dan saya sudah mengurus sertifikasi halal namun 

belum terbit dan beberapa persyaratan yang saya antar.15 

Sementara pemilik warung makan Pacific Aceh, Syamsul Hadi 

mengatakan bahwa sangat kurang sosialisasi mengenai sertifikasi 

halal, ia mengaku bahwa menyadari akan pentingnya sertifikasi halal, 

namun hal itu belum mendesak karena kepercayaan masyarakat masih 

ada dan pihaknya masih mengolah makanan secara halal, jadi 

sertifikasi halal itu penting akan tetapi bahan dan cara kita olah secara 

halal jauh lebih penting.16 

                                                             
15

 Hasil wawanca dengan Lem Bakrie pemilik rumah makan Lem Bakrie, pada tanggal 13 

desember 2018 
16

 Hasil wawancara dengan Syamsul Hadi pemilik rumah makan Pacific Aceh, pada 

tanggal 15 desember 2018 
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Selain itu Zakia salah satu karyawan Rumah Makan Bunda, 

mengakui bahwa informasi tentang sertifikasi halal bukan hal yang 

asing ditengah masyarakat, terutama kepada pengusaha baik rumah 

makan, restaurant, caffe dan industry makanan lainnya, hanya saja 

kesadaran dari pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal yang 

masih kurang, selain itu pemerintah atau dinas terkait belum secara 

tegas dengan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang belum 

mengurus sertifikasi halal, sekarang yang mengurus itu hanya sebatas 

bagi yang mau saja.17 

2. Analisis  S-W-O-T 

Analisis Analisis ini diupayakan mencakup data-data faktual yang 

terjadi disebuah lembaga hal ini di maksudkan agar strategi yang diambil 

memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil analisis swot 

dapat menumbuhkan kualitas dan kuantitas posisi lembaga dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Analisis swot Dinas kebudayaan dan 

pariwisata Banda Aceh diantaranya meliputi: 

a. Kekuatan  

Dinas kebudayaan dan pariwisata kota Banda Aceh memiliki 

kekuatan yang cukup besar, karena pelaksanaan sertifikasi halal sudah ada 

dan telah dilakukan oleh berbagai pihak, seperti dinas kesehatan, dinas 

syariat islam, MPU dan sejumlah intansi terkait lainnya. Disbudpar hanya 

lembaga yang menjamin kuliner halal sebagai wujud wisata halal. 

                                                             
17

 Hasil wawancara dengan Zakia salah staf Rumah Makan Bunda, pada tanggal 13 

desember 2018 
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b. Kelemahan  

Kelemahan dinas kebudayaan dan pariwisata dalam mensosialisasi adalah 

belum ada sebuah tugas bersama antar lembaga serta masih terbatasnya 

sosialisasi sertifikasi halal baik dari segi bentuk maupun dari segi waktu. 

c. Peluang 

Dinas kebudayaan dan pariwisata kota Banda Aceh memiliki peluang 

cukup besar mengingat potensi wisata halal begitu menjanjikan, oleh 

karena itu disbudpar harus secara terus menerus menumbuhkan kesadaran 

masyarakat. 

d. Tantangan  

Adanya para pengusaha yang belum memahamai serta belum merasa perlu 

akan sertifikasi halal, menjadi tantangan dinas kebudayaan dan pariwisata 

kota Banda Aceh dalam mensosialisasi sertifikasi halal demi terwujudnya 

wisata halal. 

 



 
 

75 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Strategi 

Komunikasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banda Aceh Dalam 

Penerapan Sertifikasi Halal Pada Rumah Makan, maka dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dinas kebudayaan dan pariwisata kota banda aceh memiliki sejumlah 

strategi komunikasi dalam mendorong para pengusaha rumah makan agar 

memperoleh sertifikasi halal dalam mendorong program wisata halal di 

Banda Aceh. Strategi yang di gunakan diantaranya  mengarahkan 

kebijakan sosialisasi serta kerja sama antar lembaga, memberikan 

informasi dan edukasi kepada pengusaha kuliner agar mengurus sertifikasi 

halal, dan mengunakan media baik media massa maupun media social 

dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. 

2. Dinas kebudayaan dan pariwisata kota Banda Aceh memiliki sejumlah 

kendala dalam melakukan sosialisasi, diantaranya adanya sejumlah 

pengusaha kuliner yang belum memahami esensi sertifikasi halal, serta 

terbatasnya bentuk dan waktu sosialisasi mengenai sertifikasi halal. 
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B. Saran  

Adapun saran-saran dalam penelitian ini antara lain: 

1. Diharapkan kepada dinas kebudayaan dan pariwisata kota Banda Aceh 

untuk melakukan sosialisasi yang baik serta menambahkan bentuk 

sosialisasi yang lebih kreatif. 

2. Diharapkan kepada dinas kebudayaan dan pariwisata kota Banda Aceh 

untuk meningkatkan kerja sama antar lembaga, agar masyarakat mau 

menggurusi atau memiliki sertifikasi halal 

3. Diharapkan kepada dinas kebudayaan dan pariwisata kota Banda Aceh 

untuk melakukan kerja sama dengan sejumlah pihak promotion, baik 

dengan advertising, blogger, selebgram dan sejumlah pihak lainnya yang 

dapat menambah nilai sosialisasi sertifikasi halal. 

4. Diharapkan kepada Majelis permusyawaratan ulama Aceh agar melakukan 

kerjasama dengan mendorong Dinas Pariwisata Banda Aceh agar 

melakukan sosialisasi secara maksimal. 
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PERTANYAAN KEPADA DINAS KEBUDAYAAN 

 DAN PARIWISATA BANDA ACEH 

A.  Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Menetapkan Sertifikasi 

Halal Pada Warung Makan Di Banda Aceh. 

1. Apa maksud dan tujuan dari sertifikasi halal? 

2. Sejak kapan mulai diterapkan sertifikasi halal? 

3. Bagaimana tanggapan pemilik warung makan denngan diterapkannya sertifikasi pada 

warung makan di Banda Aceh? 

4. Bagaimana strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Menetapkan Sertifikasi 

Halal Pada Warung Makan Di Banda Aceh? 

5. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam 

mensosialisasi Sertifikasi Halal Pada Warung Makan Di Banda Aceh.? 

6. Bagaimana bentuk informasi yang di sampaikan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Pada Warung Makan Di Banda Aceh.? 

7. Siapa saja yang mensosialisasikan sertifikasi halal selain Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata kota Banda Aceh.? 

8. Media apa yang digunakan dalam mensosialisasikan sertifikasi halal.? 

9. Apakah dalam mensosialisasikan sertifikasi halal dilakukan secara rutin atau bertahap? 

10. Bagaimana kesadaran para pengusaha warung makan dalam hal memiliki sertifikasi 

halal.? 

11. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong para pengusaha 

warung makan agar memiliki sertifikasi halal.? 

12. Bagaimana kebijakan pihak dinas terhadap warung makan yang tidak memilik 

sertifikasi halal? 

 

 



 

1. Adakah kendala yang dimiliki Dinas kebudayaan Dan Pariwisata Dalam 

Menesosialisasikan Sertifikasi Halal Pada Warung Makan Di Banda Aceh.? 

2. Apakah kedala dalam Menesosialisasikan Sertifikasi Halal Pada Warung Makan 

yang dihadapi berasal dari internal atau ekternal.? 

3. Bagaimana cara mengatasi kendala atau hambatan oleh Dinas kebudayaan Dan 

Pariwisata Dalam Menesosialisasikan Sertifikasi Halal Pada Warung Makan Di 

Banda Aceh.? 



PERTANYAAN KEPADA PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) 

BANDA ACEH 

A. Strategi Komunikasi Permusyawaratan Ulama (Mpu) Banda Aceh Dalam Menetapkan 

Sertifikasi Halal Pada Warung Makan Di Banda Aceh. 

1. kapan dikeluarkan fatwa mengenai sertifikasi halal pada warung makan di banda 

aceh? 

2. bagaimana langkah yag di ambil mpu dalam mensosialisasikan sertifikasi halal 

pada warung makan? 

3. apakah ada bidang khusus yang mengurus mengenai sertifikasi halal? 

2. apa peran LPPOM MPU Kota Banda Aceh dalam sertifikasi halal pada warung 

makan.? 

2. apakah LPPOM MPU banda Aceh ikut mensosialisasikan Sertifikasi Halal Pada 

Warung Makan Di Banda Aceh.? 

3. sejauh mana LPPOM MPU banda Aceh dalam mensosialisasiknan Sertifikasi Halal 

Pada Warung Makan Di Banda Aceh.? 

4. bagaimana proses pengeluaran izin sertifikasi halal? 

10. apakah LPPOM MPU ikut turun langsung dalam mensosialisasikan sertifikasi 

hala? 

 

 

 

 

  

 

 

 



PERTANYAAN KEPADA PENGUSAHA RUMAH MAKAN 

A. strategi komunikasi 

1. Apakah bapak/ibu tau mengenai sertifikasi halal? 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai sertifikasi halal? 

3.  Apakah bapak/ibu mendapat sosialisasi sertifikasi halal pada warung makan yang 

dilakukan oleh dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.? 

4. Bagaimana cara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mensosialisasikan 

sertifikasi halal.? 

3. Darimana saja informasi tentang sertifikasi halal yang bapak terima.? 

4. Seberapa sering bapak/ibu mendapat informasi dari Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata tentang sertifikasi halal 

4. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang mengharuskan sertifikasi halal pada 

rumahkan 

5. Apakah ibu/bapak menerima informasi tentang mengharuskan sertifikasi halal pada 

rumahkan dari media massa dan media sosial.? 

6. Pernahkah pihak  dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menjumpai ibu/bapak 

untuk melakukan sosialisasi sertifkasi halal.? 

7. Bagaimana bentuk sosialisasi yang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

mensosialisasikan sertifikasi halal.? 

8. Pernahkan mendapat teguran dari pemerintah karena tidak megurus sertifikasi 

halal.? 

B. kendala 

1. Adakah kendala dalam mengurus sertifikasi halal.? 

2. Apakah sertifikasi halal, menguntungkan atau merugikan.? 

3. Adakah yang menghambat proses terwujudya sertifikasi halal.? 

4. Adakah hambatan dalam menjalin hubungan antara pemeritah dan pengusaha 

terhadap pelaksanaan sertifikasi halal.? 

5. Bagaimana mengatasi kendala tersebut.? 
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