
   

ABSTRAK 

Perancangan Media Promosi Pariwisata Kota Solok dalam Bentuk Media 
Cetak Baliho 

Oleh: Sheanny Ocmi Sakti 

 Kota Solok merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera 
Barat, Indonesia. Dengan lahan yang sangat strategis, karena terletak pada lintas 
antar  Provinsi dan  kabupaten/kota. Kota Solok juga disebut sebagai Kota 
Persinggahan, karena dari arah Selatan jalur lintas dari Propinsi Lampung, 
Provinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Jambi, Kota ini merupakan titik 
persimpangan untuk menuju Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi. 

 Kota Solok memiliki peran sentral di dalam menunjang perekonomian 
masyarakat, karena Kota Solok lebih dari stengah luasnya adalah area 
persawahan, maka mata pencaharian masyarakat Kota Solok pada umumnya 
berasal dari pertanian yang rata-rata setiap kepala keluarga memiliki beberapa 
petak sawah sebagai sumber kehidupan mereka adapun yang hanya sebagai buruh 
taninya. Sehingga Kota Solok dikenal sebagai Kota penghasil beras terbaik, Selain 
kualitas berasnya bagus banyak masyarakat yang mengkonsumsi beras Solok 
tidak hanya masyarakat dari dalam Kota saja tapi juga masyarakat dari luar 
KotaSolok. Hingga Kota Solok di juluki Solok Kota Bareh yang di patenkan 
menjadi Ikon Kota Solok saat ini oleh Pemerintah Daerah. 

Keaslian budaya yang masih kental adalah potensi yang berpadu sebagai 
modal pengembangan pariwisata di dareah ini. Kota Solok juga memiliki obyek-
obyek wisata alam yang tak kalah menarik misalnya Pulau Belibis dan Bumi 
Perkemahan Ampang Kualo, Pacuan Kuda Ampang Kualo, Taman Kota, sports, 
budaya, transportasi traditional dan tempat-tempat sejarah lainnya. Begitu juga 
potensi pariwisata budaya seperti pesta rakyat, kesenian dan tradisi adat istiadat 
setempat, merupakan event-event yang menarik.  

Tapi dalam pengembangan pariwisata tersebut masih sangat minim dalam 
komunikasi untuk memperkenalkan Kota Solok sebagai Kota Pariwisata, karena 
kurangnya media promosi dalam mempromosikan Kota Solok. Walaupun sudah 
ada media iklan tapi dari segi bentuk tampilan yang sudah ada belum 
mencerminkan identitas Kota Solok, kurangnya daya tarik dari iklan yang 
ditampilkan. 

Maka dari permasalahan yang telah dikemukakan, untuk mempromosikan 
daerah wisata Kota Solok maka pilihan yang tepat sebagai  media promosi  adalah 
media cetak Baliho. Oleh sebab itu penulis mencoba membuat media promosi 
dalam bentuk media cetak bertujuan agar Pariwisata di Kota Solok ini bermanfaat 
bagi pegembangan tempat wisata, dan memajukan daerah. 
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