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KATA PENGANTAR

Penelitian ini merupakan salah satu upaya untukmenemukan satu model kebijakan bagi pengembangan wisatasyariah atau wisata halal. Dengan kata lain penelitian inimemiliki tujuan umum untuk menghadirkan argumentasi danjustifikasi akademis terhadap pentingnya melakukan perubahanpada model kebijakan pariwisata konvensional di daerahberdasarkan hukum, realita sosial, ekonomi, budaya dan politik,yang semata-mata ditujukan agar perubahan terhadap modelkebijakan ini selanjutnya mampu menghadirkan wisata dalamperspektif yang berbeda, secara holistik serta dilandasi dasarhukum yang komprehensif. Di samping itu, dengan adanyapenelitian ini, diharapkan agar kedepannya dapatdikembangkan model kebijakan yang harmonis dengankebijakan-kebijakan lain di daerah.Terselesaikannya penelitian ini merupakan keberhasilanberbagai pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidakdengan memberikan berbagai masukan, saran dan kritik sertadata yang dibutuhkan, karenanya, menjadi etika ilmiah untukmemberikan apresiasi dan ungkapan terima kasih tidakterhingga kepada semua pihak tersebut, termasuk setiap



individu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.Padatempatnya pula puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan YangMaha Kuasa atas kesempatan terselesaikannya penelitian ini.Harapannya, penelitian ini dapat menjadi penelitian inspiratifbagi penelitian selanjutnya dan membawa kemanfaatan.
Bandar Lampung, Desember 2018Tim Peneliti
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1
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangEkonomi Islam merupakan bagian penting dari ekonomi global saatini. Ada tujuh sektor ekonomi Islam yang telah meningkat secara signifikan,yaitu kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, fesyen, kosmetik, farmasi,hiburan, dan pariwisata. Dimana keseluruhan sektor itu mengusung konsephalal dalam setiap produknya. Terdapat beberapa hal yang menjadi motorpertumbuhan pasar muslim global, yaitu demografi pasar muslim yangberusia muda dan berjumlah besar, pesatnya pertumbuhan ekonomi negaramayoritas muslim, nilai Islam mendorong tumbuhnya bisnis dan gaya hidupIslami, pertumbuhan transaksi perdagangan antara negara-negara OrganisasiKonferensi Islam (OKI), partisipasi perusahaan multinasional, teknologi danketerhubungan/konektivitas antar negara.Dahulu produk halal yang dibayangkan hanya produk makanan,minuman, obat-obatan dan kosmetika yang tidak mengandung alkohol ataubahan kimia yang mengandung unsur babi, darah dan bangkai. Namunsekarang telah terjadi evolusi dalam industri halal hingga ke produkkeuangan (seperti perbankan, asuransi, dan lain-lain) hingga ke produk
lifestyle (travel, hospitalitas, rekreasi, dan perawatan kesehatan). Sektorekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalamproduk lifestyle di sektor pariwisata adalah pariwisata syariah. Sebagaiindustri tanpa asap, pariwisata terus mengalami perkembangan yang luarbiasa dari yang bersifat konvensional (massal, hiburan, dan hanyasightseeing)menjadi mengarah pada pemenuhan gaya hidup (lifestyle).Trendwisata syariah sebagai salah satu pemenuhan gaya hidup saatini telahmenjadi kekuatan pariwisata dunia yang mulai berkembang pesat.Di beberapa negara di dunia, terminologi wisata syariahmenggunakan beberapa nama yang cukup beragam diantaranya Islamic
Tourism, Halal Friendly Tourism Destination, Halal Travel, Muslim-Friendly
Travel Destinations, halal lifestyle, dan lain-lain. Pariwisata Syariah dipandangsebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yangmenjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. Selama ini wisata syariahdipersepsikan sebagai suatu wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid.Padahal, wisata syariah tidak diartikan seperti itu, melainkan wisata yang didalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengannilai-nilai Islam.Label wisata syariah di Indonesia sendiri kurang mendapatpersetujuan dari Menteri Pariwisata, Arief Yahya (2015) karena dinilaiterkesan eksklusif dan pelarangan berbasis agama tertentu. Sedangkanpenggunaan istilah lain seperti Islamic tourism (wisata islam), halal tourism(wisata halal), wisata keluarga dan religi juga dinilai belum sesuai. Padasuatu forum diskusi berkelompok dengan tema Halal Tourism dan Lifestyle
2015 yang dilaksanakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di NTB,nama “wisata syariah” menurut Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya (2015),dinilai tidak terlalu menjual di pasar wisata Indonesia. Nama yang sempatditawarkan oleh Menteri Pariwisata adalah universal tourism (UT), karena di



2dalamnya melekat ketentuan dan nilai-nilai syariah dalam muatan paket dankemasan wisata syariah sehingga bisa digunakan oleh wisatawan lain selainwisatawan muslim. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh salah satuanggota Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Sapta Nirwandar, bahwapenggunaan brandingwisata syariah masih debatable dan penggunaannyakerap diidentikkan dengan radikalisme. Sehingga perlu adanya perumusankonsep branding yang tepat untuk pengembangan jenis wisata syariah diIndonesia.Perkembangan konsep wisata syariah berawal dari adanya jeniswisata jiarah dan religi (pilgrims tourism/spiritual tourism). Dimana padatahun 1967 telah dilaksanakan konferensi di Cordoba, Spanyol olehWorld
Tourism Organization (UNWTO) dengan judul “Tourism and Religions: A
Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions and Civilizations” (UNWTO,2011). Wisata jiarah meliputi aktivitas wisata yang didasarkan atas motivasinilai religi tertentu seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam, dan religi lainnya.Seiring waktu, fenomena wisata tersebut tidak hanya terbatas pada jeniswisata jiarah/religi tertentu, namun berkembang ke dalam bentuk barunilainilai yang bersifat universal seperti kearifan lokal, memberi manfaatbagimasyarakat, dan unsur pembelajaran. Dengan demikian bukanlah halyangmustahil jika wisatawan muslim menjadi segmen baru yangsedangberkembang di arena pariwisata dunia.Dilihat dari faktor demografi, potensi wisatawan muslim dinilaicukup besar karena secara global jumlah penduduk muslim dunia sangatbesar seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, dannegaranegara Timur Tengah dengan tipikal konsumen berusia muda/usiaproduktif,berpendidikan, dan memiliki disposable income yang besar. Menurut Pew
Research Center (kelompok jajak pendapat di Amerika Serikat), bahwajumlah penduduk muslim pada tahun 2010 sebesar 1,6 miliar atau 23 persenjumlah penduduk dunia. Jumlah penduduk muslim tersebut merupakanurutan kedua setelah umat Kristiani sebesar 2,2 miliar atau 31 persenpenduduk dunia (Worldaffairsjournal, 2015). Dan diperkirakan hingga tahun2050, penduduk muslim mencapai 2,8 miliar atau 30 persen penduduk dunia.Potensi pasar muslim dunia memang sangat menggiurkan bagi pelakuusaha bisnis pariwisata. Berdasarkan data Thomson Reuters yang diambildari 55 negara dalam Global Islamic Economy Report 2014–2015, totalpengeluaran muslim dunia pada tahun 2013 di sektor makanan danminuman halal mencapai US$1,292 miliar atau sebesar 10,8 persen daripengeluaran kebutuhan makan dan minum penduduk dunia dan akanmencapai US$2,537 miliar atau 21,2 persen dari pengeluaran kebutuhanmakanan dan minuman global pada 2019. Di sektor perjalanan, pada tahun2013 umat muslim dunia menghabiskan sekitar US$140 miliar untukberwisata atau sekitar 7,7 persen dari pengeluaran global. Diperkirakanjumlah tersebut akan meningkat menjadi US$238 miliar atau 11,6persenpengeluaran global sektor perjalanan di tahun 2019 (di luarperjalanan hajidan umrah). Di sektor media dan rekreasi, muslim dunia menghabiskansekitar US$185 miliar atau 7,3 persen pengeluaran global pada tahun 2013



3dan diperkirakan mencapai US$301 miliar pada 2019 atau sekitar 5,2 persendari pengeluaran global (Reuters & DinarStandard, 2014).Studi yang sama juga dilakukan oleh MasterCard dan CrescentRating(2015) dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015, bahwa pada tahun2014 terdapat 108 juta wisatawan muslim yang merepresentasikan 10persen dari keseluruhan industri wisata dan segmen ini memiliki nilaipengeluaran sebesar US$145 miliar. Diperkirakan pada tahun 2020 angkawisatawan muslim akan meningkat menjadi 150 juta wisatawan danmewakili 11 persen segmen industri yang diramalkan dengan pengeluaranmenjadi sebesar US$200 miliar. Berikut ini adalah 10 besar negara tujuanwisatawan muslim:Tabel 1. Sepuluh Besar Negara Tujuan Organisation of Islamic Cooperation(OIC) dan Non-OIC dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015
Peringkt Destinasi OIC Skor Destinasi Non-OIC Skor1 Malaysia (1) 83,8 Singapura (9) 65,12 Turki (2) 73,8 Thailand (20) 59,23 UEA (3) 72,1 Inggris (25) 55,04 Saudi Arabia (4) 71,3 Afrika Selatan (30) 51,15 Qatar (5) 68,2 Perancis (31) 48,26 Indonesia (6) 67,5 Belgia (32) 47,57 Oman (7) 66,7 Hongkong (33) 47,58 Jordania (8) 66,4 Amerika Serikat(34) 47,39 Moroko (9) 64,4 Spanyol (35) 46,510 Brunei (10) 64,3 Taiwan (36) 46,2Sumber: CrescenRating, GMTI Report 2015Berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015 dalamkelompok destinasi Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Indonesia(skor indeks 67,5) menempati peringkat ke-enam setelah Qatar (skor indeks68,2), Arab Saudi (skor indeks 71,3), Uni Emirat Arab/UEA (skor indeks72,1), Turki (skor indeks 73,8), dan Malaysia (skor indeks 83,8). SedangkanSingapura menjadi tujuan utama untuk destinasi non-OIC, dimana Thailand,Inggris, Afrika Selatan, dan Perancis juga termasuk di dalamnya. Studi GMTImenganalisis data lengkap yang meliputi 100 destinasi dengan hasil rata-rataberdasarkan sembilan kriteria seperti kecocokan sebagai destinasi liburankeluarga dan keamanan (kunjungan wisatawan muslim, destinasi liburankeluarga, perjalanan yang aman), ketersediaan layanan dan fasilitasmuslim
friendly di destinasi wisata (makanan halal, kemudahan akses untukberibadah, layanan dan fasilitas bandara, pilihan akomodasi), Halal
awareness (mengutamakan kehalalan, kemudahan komunikasi)Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa keberadaan industripariwisata syariah bukanlah suatu ancaman bagi industri pariwisata yangsudah ada, melainkan sebagai pelengkap dan tidak menghambat kemajuan



4usaha wisata yang sudah berjalan. Bahkan sejumlah negara-negara di duniatelah menggarap industri pariwisata syariah. Sebagai contoh di Asia sepertiMalaysia, Thailand, Singapura, Korea, Jepang, Taiwan, dan China sudahterlebih dahulu mengembangkan pariwisata syariah. Thailand memiliki The
Halal Science Center Chulalongkorn University, pusat riset itu bekerja samadengan Pemerintah Thailand dan keagamaan membuat sertifikasi danstandardisasi untuk industri yang dilakukan secara transparan, bahkanpembiayaannya tertera jelas dan transparan. Australia melalui Lembaga
Queensland Tourismmengeluarkan program pariwisata syariah pada bulanAgustus 2012 melalui kerjasama dengan hotel-hotel ternama mengadakanbuka puasa bersama, menyediakan tempat sholat yang nyaman dan mudahdijangkau di pusat-pusat perbelanjaan, memberikan pertunjuk arah kiblatdan Alquran di kamar hotel, hingga menyediakan petugas di Visitor’s
Information Offices yang mampu berbahasa Arab. Korea Selatan melaluiPerwakilan Organisasi Pariwisata Korea Selatan di Jakarta (KTO Jakarta)mengakui siap menjadi destinasi wisata syariah dengan menyediakan paketwisata bagi Muslim dan fasilitas yang mendukung. Demikian pula Jermanmenyediakan tempat shalat yang bersih dan nyaman di Terminal 1 BandaraMunich, Jerman sejak bulan Juni 2011 (Sofyan, 2012:13-19).Bagaimana dengan kondisi industri pariwisata syariah di Indonesia?Kondisi pariwisata syariah di Indonesia masih belummaksimal. Padahal jikadigarap lebih serius, potensi pengembangan wisata syariah di Indonesiasangat besar. Belum banyak biro perjalanan yang mengemas perjalanan
inbound dengan paket halal travel, tetapi lebih banyak pengemasanperjalanan outbound seperti umrah dan haji. Berdasarkan data dari BadanPusat Statistik dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pariwisata, angkawisatawan dari beberapa negeri Timur Tengah berdasarkan kebangsaan,yaitu Bahrain sebesar 98 orang pada tahun 2013 menjadi 99 orang padatahun 2014 (naik 1,02 persen), Mesir sebesar 675 orang pada tahun 2013menjadi 733 orang pada tahun 2014 (naik 8,59 persen), dan Uni Emirat Arabsebesar 1.322 orang menjadi 1.428 orang (naik 8,02 persen), sedangkan ArabSaudi mencatat angka pertumbuhan turun 3,90 persen dari 7.522 orang(tahun 2013) menjadi 7.229 orang tahun 2014 (Kempar, 2015).Jika dilihat dari angka jumlah kunjungan wisman muslim memangdinilai cukup kecil. Namun, target wisata syariah sebenarnya bukan hanyawisatawan muslim, tetapi juga wisatawan non muslim. Karena padahakekatnya wisata syariah hanyalah sebagai pelengkap jenis wisatakonvensional.Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia,Indonesia berupaya terus mengembangkan wisata syariah di Tanah Air.Kementerian Pariwisata mengembangkan pariwisata syariah meliputi empatjenis komponen usaha pariwisata, yaitu perhotelan, restoran, biro atau jasaperjalanan wisata, dan spa. Terdapat 13 (tiga belas) provinsi yangdipersiapkan Indonesia untuk menjadi destinasi wisata syariah, yakni NusaTenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau,Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, JawaTimur, Sulawesi Selatan, dan Bali (IndonesiaTravel, 2013). Wilayah tujuanwisata syariah tersebut ditentukan berdasarkan kesiapan sumber daya



5manusia, budaya masyarakat, produk wisata daerah, serta akomodasi wisata.Pada dasarnya pengembangan wisata syariah bukanlah wisataeksklusif karena wisatawan non-Muslim juga dapat menikmati pelayananyang beretika syariah. Wisata syariah bukan hanya meliputi keberadaantempat wisata ziarah dan religi, melainkan pula mencakup ketersediaanfasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makananhalal dan tempat shalat. Produk dan jasa wisata, serta tujuan wisata dalampariwisata syariah adalah sama seperti wisata umumnya selama tidakbertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Contohnya adalahmenyediakan tempat ibadah nyaman seperti sudah dilakukan di Thailanddan negara lainnya yang telah menerapkan konsep tersebut terlebih dahulu.Potensi wisata syariah di Indonesia sangat besar dan bisa menjadi alternatifselain wisata konvensional, hanya saja branding dan pengemasannya masihbelummemiliki konsep yang tepat.
B. Identifikasi MasalahTujuan diadakannya pengembangan wisata syariah adalah untukmenarik wisatawan muslim maupun non-muslim, dan wisatawan dalammaupun luar negeri. Bagi Indonesia sendiri, dimaksudkan juga untukmendorong tumbuh kembangnya entitas bisnis syariah di lingkunganpariwisata Indonesia. Di Indonesia masih belum jelas branding dannomenklatur tentang wisata syariah ini. Apakah menggunakan nama syariah
travel, Islamic tourism, halal travel,muslim friendly destination atausebagainya? Semua itu masih dalam tahap diskusi pembahasan antaraKementerian Pariwisata dan pelaku pariwisata. Meski branding tersebutbelum final, bukan berarti usaha untuk industri ini belum dapat dijalankan.Adapun salah satu langkah nyata dalam usaha mengembangkanpariwisatasyariah adalah dengan merancang produk dan daerah tujuanpariwisatasyariah. Pariwisata syariah dapat berarti berwisata ke destinasi maupunatraksi pariwisata yang memiliki nilai-nilai Islami yang di dalamnya terdapatproduk makanan halal, minuman non-alkohol, hotel halal, ketersediaansarana ibadah yang bersih, aman, dan nyaman, serta fasilitas-fasilitas lainnya.Meskipun nomenklatur pengembangan wisata syariah belum jelas.Namun, dalam usaha pengembangannya, Kemenparekraf menggandengDewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan LembagaSertifikasi Usaha (LSU). Dan pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata telahmenyusun Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui PeraturanMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014.DalamPermen tersebut berisikan kriteria hotel syariah dengankategori Hilal 1 danHilal 2 yang dinilai dari aspek produk, pelayanan, danpengelolaan. Hilal 1merupakan hotel syariah yang masih memilikikelonggaran dalam aturan syariah, misalnya, dalam hotel ini setiap makanandan restoran dipastikan halal. Artinya, restoran atau dapur sudah adasertifikasi halal dari MUI, ada kemudahan bersuci dan beribadah sehinggaharus ada toilet shower bukan hanya tissue, makanan halal, tapi tidak adaseleksi tamu, dapurnya sudah bersertifikat halal, tapi dapurnya saja,minuman masih boleh ada jenis alkohol seperti wine. Sedangkan dalam hotel



6Hilal 2, segala hal yang tidakdiperbolehkan dalam aturan syariah memangsudah diterapkan dalam hotel syariah ini. Untuk klasifikasi hotel syariah hilalsatu minimal memenuhi 49 poin ketentuan, untuk naik ke level hilal duaharus memenuhi 74 poin. Seperti diketahui bahwa destinasi wisata diIndonesia sangatlah banyak dan tidak hanya terbatas pada ketiga belasdestinasi wisata syariah yang telah ditetapkan. Dengan demikian perlukiranya mengeksplor potensi pengembangan wisata syariah di daerah lain diIndonesia. Namun, potensi besar yang dimiliki Indonesia belum maksimaldigarap jika dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.Berdasarkan konsep Tiga Great yang diusung oleh Kementerian Pariwisata,maka dari 13 daerah destinasi itu akan dibagi dengan tiga pintu masuk utamayakni Jakarta, Bali, dan Batam. Wisman dapat menjangkau daerah sekitaryang menjadi destinasi wisata syariah. Melalui Jakarta, wisman dapat jugamengakses destinasi di Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Melalui Bali dapatmengakses Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Di Batamlebih diarahkan ke Sumatera Barat. Tetapi, dilihat secara keseluruhan,daerah yang baru komitmen dan benar-benar menyatakan siap yaitu Jakarta,Jawa Barat, NTB, Yogyakarta, dan Jawa Timur.Pemerintah Provinsi Lampung memasang target wisatawan lokal danmancanegara yang berkunjung ke Lampung sebesar 1,8 juta orang padatahun 2015 dan target tahun 2018 sebesar 2,8 juta orang. Angka itu naik 30persen dari tahun 2014. Dalam beberapa tahun terakhir, tren kunjungan keLampung terus naik. Misalnya, pada 2014, kunjungan wisatawan keLampung berjumlah 1,4juta orang, 50.072 di antaranya turis mancanegara.Sedangkan pada 2013, kunjungan ke Lampung hanya 1,1 juta orang (BPSLampung, 2018). Bahkan Pemkot Bandar Lampung telah meluncurkan
branding pariwisatanya yaitu World IslamicTourism yaitu pada tanggal 31Maret 2015(BPS Lampung, 2018).Beberapa hal masih menjadi kendala dalammenerapkan wisatasyariah yang perlu dibenahi, salah satu diantaranya aspek sertifikasi produk-produk halal. Di Indonesia, restoran dan kafe yang menyediakan makanandan minuman halal masih baru dalam tataran self claim, belum bersertifikat.Jumlah restoran dan hotel yang menjamin makanannya halal masih jarang.Banyak yang menyarankan agar di dapur hotel ada pemisahan antaramakanan halal dan non-halal. Demikian pula masih ada beberapa fasilitasyang harus dibenahi untuk memastikan Indonesia siap untuk menyambutwisatawan mancanegara muslim. Masalah air pun tak luput diperhatikan.Saat ini, terutama di hotel dan pusat perbelanjaan mewah, toiletnya sudahbanyak mengadaptasi gaya barat. Bahkan terkadang di toilet, hanya tersediakertas tisu, tanpa air mengalir. Padahal, air mengalir benar-benar penting,terutama untuk bersuci.Industri pariwisata syariah Indonesia juga harusdidukung olehpemerintah, industri dan strategi pemasaran yang baik,standar dan regulasiyang tepat harus diperkuat oleh tenaga professional keuangan yang cukup,lembaga pelatihan kepariwisataan syariah yang baikkemudian didukung olehkeuangan syariah yang kompetitif.Menurut pendiri dan CEO Crescentrating,Fazal Bahardeen, Indonesiabelum begitu agresif dalam mempromosikanwisata halal seperti Negara tetangga Malaysia dan Thailand (Murdaningsih &



7Pratiwi, 2015). Indonesiajuga belum mengintegrasikan promosi pariwisatahalal ke dalam programpariwisata nasional, dan membuat paket khususwisata halal.Berdasarkan latar belakang permasalahan, yang menjadi pertanyaandalam penelitian ini adalah:1. Bagaimana potensi wisata diPropinsi Nusa Tenggara Barat,PropinsiAceh dan Propinsi Lampung?2. Bagaimanakah model kebijakan strategis untuk mengembangkanwisata syariah di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Aceh danPropinsi Lampung?
C. Batasan Masalah PenelitianMengingat luasnya ruang lingkup wisata syariah, maka penelitian inidibatasi dengan memfokuskan analisis potensi pengembangan wisata syariahdi destinasi wisata Propinsi Lampung, Propinsi Nusa TenggaraBarat(Lombok) dan Propinsi Aceh, dengan tanpa menghilangkan autentikdankeunikannya. Beberapa variabel dan indikator menggunakankombinasisembilan aspek kesiapan destinasi wisata syariah yangdikembangkan olehCrescentRating dalam studi GMTI dan studi dari Riyanto(2012) dalambukunya berjudul Prospek Bisnis Wisata Syariah.Studi ini akandiukur pula kesiapan destinasi wisata Propinsi Lampung berdasarkanobservasi, sehingga dengan menggabungkan potensidan tingkat kesiapandestinasi diharapkan dapat menghasilkan strategi yangtepat untukmengembangkan wisata syariah berdasarkan karakteristikdaerah.Data yangdipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yangdiperoleh dengancara survei menggunakan kuesioner pada pemangku kepentigan diLampung.Selain itu penelitian ini menggunakan FGD dan studiliteratur sebagai data tambahan/pelengkap data primer. Adanyaketerbatasan dalammelakukan penelitian, maka kurun waktu pengamatandibatasi selama 3 hari di Nusa Tenggara Barat, 3 hari di Banda Aceh danselebihnya penelitian di Lampung. Penelitian dilakukan terhadap pemangkukepentingan di Lampung.Lampung dipilih sebagai salah satu lokus penelitiankarena Lampung berpotensi mengembangkan wisata syariah. Sementara itu,Nusa Tenggara Barat dipilih sebagai pembanding karena Nusa TenggaraBarat sudah menerapkan wisata syariah dalam produkwisatanya. Sehingga,diharapkan dapat menghasilkan strategi apa yangsesuai dengan karakteristikdaerahnya masing-masing.
D. Tujuan PenelitianTujuan dari penelitian ini adalah:a. Mendeskripsikan dan menganalisis potensi wisata di Propinsi NusaTenggara Barat Propinsi Aceh dan Propinsi Lampung?b. Menghasilkan model kebijakan strategis untuk mengembangkan wisatasyariahdiPropinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Aceh dan PropinsiLampung



8
E. Manfaat PenelitianHasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan ataurekomendasibagi pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah PropinsiLampung sehingga mampumengembangkan destinasi wisata syariah yangberdayasaing dan mampumenjadikan sektor pariwisata sebagai salah satuandalan dalam memberikankontribusi terhadap kesejahteraanmasyarakat.Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanahilmupengetahuan dan memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti lainnyayangmengambil topik berkaitan dengan pengelolaan dan pengembanganwisatasyariah, ataupun pihak lain yang tertarik dengan permasalahan yangditelitidalam penelitian ini.
F. Ruang Lingkup PenelitianRuang lingkup penelitian ini meliputi semua kebijakan yangdikeluarkan oleh Pemerintah yang dalam penerapannya mendapat banyakhambatan terutama yang berkaitan dengan kajian pengembangan wisatasyariah di Propinsi Lampung.Keluaran dari kegiatan ini berupa hasilpeneltian yang mampumemberikan solusi terhadap pengembangankebijakan pengembangan wisata syariah diPropinsi Lampung. Kegiatan iniakandilaksanakan di Propinsi Lampung,Lombok Nusa Tenggara BaratdanBanda Aceh dengan menggunakan instrumen penelitian berupakuesionerkepada responden dan melakukan kegiatan Focus GroupDiscussion (FGD)dengan narasumber yang dianggap memahami mengenaiperkembanganwisata syariah di Propinsi Lampung, Lombok Nusa TenggaraBarat dan Banda Aceh dipilih sebagai perbandinganpengembangan wisatasyariah.Beberapa tahapan dan waktu pelaksanaan dalam penelitian ini,sebagai berikut:(a) Tahap persiapan, yakni meliputi penyusunan rancangan kegiatan,koordinasi dan penyiapan instrumen penelitian.(b) Pelaksanaan penelitian, meliputi penyiapan logistik kegiatan,penyiapan tempat FGD, koordinasi dengan informan dannasrasumber di Lombok Nusa Tenggara Barat,Banda AcehdanPropinsi Lampung. Wawancara dan observasi juga dilakukangunamelengkapi data dan informasi penelitian.(c) Evaluasi dan pelaporan kegiatan, yakni melaksanakan penelitiandengan menggunakan pendekatan tertentu dengan metode diskusidenganpihak-pihak terkait.(d) Pelaporan
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKAWisata agama dan motivasi rohani telah menyebar luas dan menjadi populerdalam beberapa dekade terakhir, menempati segmen pentingdari pariwisata internasional dan telah tumbuh secara substansial dalambeberapa tahun terakhir.Wisatareligimenjadisalahsatubentukpariwisatayangkurangdipelajari dalam penelitian pariwisata (Timothy &Olsen, 2006:1).Pertumbuhan yang konsistendisegmenpasarinitelahmenjaditrenglobaldalamindustri pariwisata. Trendperjalanankeagamaan tidakdianggapsebagaifenomena baru.Untukmelakukanperjalanan, wisata religitelah lamamenjadimotifintegraldanbiasanya dianggapsebagaibentuktertuadariperjalananekonomi.Setiaptahunjutaanorang melakukanperjalananketujuan ziarahutama diseluruh dunia.Diperkirakan bahwahampir240jutaorangpertahunpergiberziarah,sebagianmenjadiKristen,MuslimdanHindu.Wisatareligimenjadiidentikdenganpertumbuhanpariwisatapadamasa modern.Agama memainkanperanpentingdalampengembangan wisataselama berabad-abaddantelahmempengaruhibagaimana orangmemanfaatkanwaktuluang. Timothy &Olsen (2006:9) menjelaskanbahwa peningkatan jumlah wisatawan denganmotivasiagamajugatelahmenarikperhatianakademisi,pemerintahdan lembagapariwisatauntukmengembangkanpariwisata.Studitersebutmenunjukkanbahwatujuanutamabagisejumlahbesarwisatawanagamaterkaitdengankunjunganpada situsdarialkitab,al-Quranatauteks-tekssucilain,ataudenganadanya spiritualisme, seperti mukjizat danwahyu.Adavariabelhubunganantaralembaga-lembagaagamadanpariwisata.Di satu sisi, wisatareligidapatdiidentifikasi sebagai jenis tertentu pariwisata yang termotivasi baiksebagian atau secara eksklusif untuk alasan agama (Rinschede,1992).Sigaux(1996) danVukonic (1996) menerangkan bahwawisatareligimenjadi salahsatubentuktertuadaripariwisata,denganadanyamigrasimanusiayangterkait dengan agama sejak masa-masa awal.Halinidiwujudkandalamkeragamanaktivitas wisata-religius,dariperjalanan jangkapanjang(yaituziarah) ke dan/atautetap di pusat-pusatagamauntukmelihatdarijarakdekatkepusat-pusatkeagamaanatausitusuntuktujuanperayaanagama,kontemplasiataumusyawarah.Dalamkasus yang pertama,seluruhperjalananwisatamungkinmemilikitujuanagama,sedangkan kasusterakhir,kunjunganketempatkeagamaanmemilikiunsurmultifungsiberupa sekedarperjalanan wisata.Disisilain,pariwisatadapatdianggap identiksebagaiagama.Dalammasyarakatsekulermodern,tidakhanyabebasmemiliki(yaitudiskresiataunon-kerja)waktusecara



10umummenjadiruanguntukkontemplatifdankreatif,kesatuanpemikirandantindakan(Vukonic,1996),kesempatanbagimanusiauntukmengenali dan mengembangkan kebutuhanrohanimereka, tetapijugapariwisata, sebagai penggunaantertentusepertiwaktuluang,telahdatanguntukdilihatolehsebagian orangsebagai perbuatanspiritual atauperjalanansuci.Graburn(1983) mengamatibahwapariwisatasecarafungsionaldansimbolis setaradenganlembagalainyangdigunakanmanusiauntukmemperindahdan menambahkan arti bagikehidupan mereka; bisa dimengerti baik sebagai ritual sekulerbiasa(liburantahunan)yang berperansebagai refleksidalamkehidupansehari-haridanbekerja,atausebagaibagianritualyanglebihspesifikatautransisi pribadi(Nash,1996)yangdilakukandipersimpangantertentudalamhidup masyarakathidup(Graburn,1998).Dalamkedua kasus, bagaimanapun,dapatdikatakanbahwapariwisatadalambentuknyayang modernsetaradengankunjungan dan ziarahyangditemukanpadamasyarakattradisional,masyarakatyangtakut kepadaAllah(Graburn, 2001:43).Hubunganbervariasiantara pariwisata dan agamadapatdikonseptualisasikansebagaikontinumberdasarkantingkatintensitasmotivasikeagamaanyangmelekat, sebagaimanadinyatakanSmith(1989) sebagaipencariansesuatu.Pada satusisiyang ekstremterdapatbentukziarahyangbersifatsuci,sebuahperjalananyangdidorong olehiman,agamadanpemenuhanspiritual;sedangkanpadasisilainterdapat wisatawanyangmungkinberusahauntukmemenuhikepentinganpribadiataukebutuhanrohanimelaluipariwisata. Pada dua sisiinidapatditemukanperbedaan bentukatauintensitaswisatareligiyangtermotivasidengantingkatyang lebihbesar ataulebihkecildenganagamaatau, sebaliknya,berbasiskebutuhanbudayaataupengetahuan.SepertiditegaskanSmith(1992)bahwa,beberapawisatawanmungkin berperansebagaipeziarahagama,sedangkanyanglainmungkinsebagaiwisatawan dari haji.Namun, meskipun ada hubungan antara pariwisata dan agama,terutama dalamkontekshistoris,perhatianatasstudiinirelatifsedikityangtelahmemberikan kontribusikepada subjek dalamliteraturpariwisata.Lebih khusus,meskipunkeberadaanmanusia,sepertidikatakanVukonic(1996)disebutsebagaihomoturisticusreligiosus,atauwisatareligitelahditerimasecaraluasdandibahassampaibatas tertentu pada literatur pariwisata, baik dalam kontekskonsumsi (Vukonic,1996; Smith, 1992; Franklin, 2003) dan penawaran(Shackley, 2001).Indonesiasebagainegarayang memilikikeragamanagamadanbudaya memilikipeninggalansejarahdantradisiyang terhubungdantidakdapatdipisahkan denganaspek-aspekkeagamaandanpraktikreligimasyarakat. Warisanbudayadan agamadengan



11keragamansuku,etnis,bahasa, dan adatkebiasaanmenjadipotensidalampengembangan pariwisata. Secarakhusus,umatIslamsebagaimayoritasmasyarakatdiIndonesiatentunyamemilikikeunikanyangmenjadicirikhasbangsa dengandestinasipariwisatayangada,sepertikeraton,masjid,benda-bendapusaka,makam,sampaikulineryang dimilikinya(Jaelani,Setyawan,&Hasyim,2016).Polarisasi budaya danpraktik keagamaan muslim menjadi daya tarikwisatawan untukmengunjunginegeriiniyangkemudiandikenaldenganwisatareligi.Istilahwisatareligiinisemakinberkembang seiring denganperkembanganekonomiIslam global, kemudianberubah menjadi istilahwisatasyari’ah dan beberapa tahun terakhir mengalamipergeseranistilahlagimenjadiwisata halal.Kedua istilahini(wisata syari’ahdan wisatahalal) akandigunakansecara bersamaan dalamtulisan berikutkarenamemilikisubstansidandimensiagamayangsama,atauistilahhalalsebagai bagiandari5jenishukumIslam(wajib,sunnah,mubah,makruh, dan haram)padaprinsipnya diturunkan dari istilah syari’ah (Jafari&Scott, 2014).Pengembangan wisata halal menjadi alternatif bagi industriwisata di Indonesiaseiringdengantren wisata halalyangmenjadi bagiandari industri ekonomi Islamglobal(lihatSamori,Salleh,&Khalid,2016:132).Dinamikapariwisatadunia dalamtiga tahunterakhirdipengaruhioleh peningkatanjumlah perjalanan antarnegaradanpertumbuhan perekonomianterutamadi kawasan AsiaPasifik.Total wisatawandunia padatahun 2014 mencapai1.110 jutaperjalananluarnegeriatau tumbuh5% dibandingkantahunsebelumnya.Pada tahun2014lebihdari300juta (27,1%dari totalwisatawandunia)melakukan wisatake Asiadan96,7 juta diantaranyamasuk keAsiaTenggara.Sementarapadatahun2015ditengahsituasi globalyangtidakkondusif,perjalananwisatawanduniamasihtumbuh4,5%. Jadi, pariwisatatetap mengalamipertumbuhan signifikan.Ekonomiglobalkembalimeningkatpada2016sebagaifaktorpendorongsektorpariwisatadarisisipermintaan.Indonesiajugamengalamipeningkatandi duniaPariwisata,dari9,3jutapada tahun2014 menjadi10,4jutapadatahun2015 (naik2,9%),dan tahun 2016mampumenembusangka12jutakunjungan wisatawanmancanegara.DibandingkandengannegaralaindiASEAN,Indonesiaberadadi peringkat keempat,dibawah Thailand, Malaysia,Singapura.Berdasarkan kewarganegaraan, Singapura, Malaysia danTiongkok adalah 3 kontributorwisatawanmancanegaraterbesar.Sedangkan dariluar Asiaterdapat,Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (Bappenas, 2016).Studi tentangwisatahalal ini berupayamengeksplorasimaknapariwisata budayayangdiintegrasikandenganwisatahalalsebagaipengalamanspiritual



12masyarakatmodern. Artinya, meskipunwisatahalalinitermasukbentukpariwisata kontemporersebagaifenomenamodern,makapada masyarakatsekulerpara wisatawan nampakberupaya memenuhi beberapa kebutuhan spiritual. Hal ini berbedadenganmasyarakatdiIndonesia,praktikkeagamaanbertujuanmemenuhikebutuhan spiritual, termasuk praktik ziarah di Cirebon (Jaelani,2016a)sebagai bagian dari aspek pariwisata (Jafari & Scott, 2014), hal inimenjadi tradisi keagamaan yang sudah berlangsung lama seiring denganperkembangan sejarahmasyarakat Indonesia. Namun, konteks ini akanberbeda jika dikaitkan dengan bidangpariwisatasebagaibagiandariindustriataukegiatanbisnisyang dapat memberikankeuntungansecara ekonomidandiproyeksikan dalamkebijakanpemerintah untukmeningkatkan pendapatan masyarakat(Jaelani,2016b).Pada akhirnya,wisata halal bukanhanyameliputikeberadaantempatwisataziarahdan religi,melainkanpulamencakup ketersediaanfasilitaspendukung,sepertirestoran danhotelyangmenyediakanmakananhalaldantempat shalat, sertapersyaratanlainnya.
A. PengertianPariwisataPariwisata sebagai fenomena global, telah menjadi suatukebutuhan dasar yangmelibatkanratusanjutamanusia.Sebagaikebutuhandasar,sudahsepantasnya berwisatamenjadi bagian darihak asasimanusia,yangharus dihormati serta dilindungi.Halinilahyangakhirnyamembuat berbagai organisasiinternasional sepertiPBB,Bank Dunia dan WorldTourism Organization(WTO), mengakui bahwapariwisatamerupakan bagianyangtidak terpisahkan darikehidupanmanusiaterutama menyangkutkegiatan sosial dan ekonomi.Pariwisataitusendiri,secarasederhanasering diartikansebagaiperjalanan untuk bersenang-senang.Namun,secaraetymologiskata“pariwisata”berasaldaribahasaSangsekertayangterdiridaritigasukukatasebagaiberikut:Pari :berarti banyak,berkali-kali, berputar-putar, lengkap(ingatkataparipurna)Wis(man) : berartirumahpoperti,kampung,komunitas. Ata:berartipergi terus-menerus,mengembara(roaming about).Berdasarkanpengertiandiatas,“pariwisata” berarti bepergiansepenuhnya meninggalkanrumah,kampung halaman, tempat tinggalnyauntukberkeliling.IstilahpariwisatadiIndonesia munculpadaawaltahun1960yangmerupakanusulanpresidenSoekarnokepadaSultanHamengkuBuwonoIX selakuKetuaDewan TourismeIndonesia(DTI).Pengertian ataudefinisi“pariwisata” berkembang denganberbagaikesamaan dan perbedaan. Kesamaannyaterletak padakeinginanmanusiauntuk melakukan perjalanan daritempattinggalnyaketempatlainyang didorong olehrasaingintahu untukmerasakanatau mengalamisendirikeindahansuatuobjekwisata.Sedangkan,



13perbedaannyaterletakpadapengutamaanbagiantertentudari definisitersebutberdasarkansudutpandangataukepentingannya.HermanV.Schulalard,seorangahli ekonomiberkebangsaanAustriamemberikanbatasanakanpengertianpariwisatasebagaiberikut:“Tourismisthes
un ofoperations,mainlyofaneconomic nature, which directlyrelatedtothe
entry,stayand movemet offoreigner insidecertaincountry,city or
region”.Menurut pendapatnya,yang dimaksud denganpariwisataadalahsejumlahkegiatan, terutama yang adakaitannya dengankegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengandatangnya,menetapnya,danbergeraknyawisatawandalamsuatukota,daerahatau negara.Karenabatasaninidiberikan olehseorangahli ekonomi,makasifatnyalebih banyak ditekankan pada aspek-aspek ekonomi, tetapitidak secarategas menunjukan aspek-aspeksosiologis, psikologis,seni-budayamaupun aspekgeografis kepariwisataan.PengertianyanglebihbersifatteknisdikemukakanolehProf.HuziekerdanProf. K. Krapf sebagai berikut : “Tourism is the totally of the relationship and
phenomenaarisingfrom thetravelandstay
ofstrangers(Ortsfremde),providethestay does notimply the establishmentof a
permanent resident”.Prof. HuziekerdanProf. K. Krapfmenyatakanbahwapariwisataadalahkeseluruhandari gejala-gejalayang ditimbulkanolehsuatu perjalanan dan menetapnyaorang-orang asing sertapenyediaantempat tinggal sementara, dimana hal tersebuttidak bersifat permanen dantidak memperolehpenghasilandari aktifitasyangdilakukanya.Batasanyangdiberikanoleh Prof.Huzieker danProf.K. Krapfmerupakanpengertianyangdapat diterimasecara resmi olehThe AssociationInternationaldesExperts
ScientifiqueduTourisme(AIEST).Pariwisata adalah suatu kegiatan yang terjadiketika secara internasional,orangmenyeberangiperbatasanuntukliburanataubisnisdantinggalsetidaknya24 jamtetapi kurang dari satu tahun (Mill danMorrison, 1998:2).Definisi WTO (WorldTourismOrganisation)tentangpariwisatasekaranginimenjadisalahsatu yangpalingbanyakditerimadiseluruhdunia.Chadwick(1994:66)mendefinisikanpariwisata sebagai kegiatan orang di luar lingkungannya dengan jangkawaktu tertentudan tujuanperjalananutamanyaselainpendidikanataumencaripengalaman dengan membayar suatukegiatan ditempatyang dikunjungi.Pariwisata adalah konsep yang rumit mencakup berbagaipertimbangan sosial, perilaku, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan.Medic & Middleton (1973) menegaskanbahwa konseppariwisataterdiridariserangkaiankegiatan, layanan,danmanfaatyangmemberikanpengalamantertentukepadaparaturis. Buhalis (2000: 98)meyakini bahwa tujuan wisatamemiliki lima unsur penting,yaituatraksi,akses,fasilitas, kegiatan, dan terkait sisi jasa pariwisata.Dalam Undang-Undang RepublikIndonesiaNomor10Tahun2009tentang Kepariwisataan,BabI disebutkan bahwawisata adalah kegiatanperjalananyang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang denganmengunjungi tempat tertentuuntuktujuanrekreasi, pengembangan pribadi,ataumempelajarikeunikan dayatarikwisatayang



14dikunjungidalamjangkawaktusementara.Pariwisataadalahberbagaimacamkegiatanwisatadandidukung berbagaifasilitassertalayananyang disediakan olehmasyarakat,pengusaha,pemerintah,dan PemerintahDaerah. Kepariwisataanmerupakankeseluruhankegiatanyangterkaitdenganpariwisata dan bersifat multidimensiserta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orangdannegaraserta interaksiantarawisatawan dan masyarakatsetempat, sesamawisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.Dalam pandangan Islam, pertama, perjalanan dianggap sebagaiibadah, karenadiperintahkanuntukmelakukansatukewajibandarirukunIslam,yaituhaji padabulantertentudanumrahyang dilakukansepanjang tahunkebaitullah.Kedua,dalampandanganduniaIslam,wisatajugaterhubungdengankonseppengetahuan danpembelajaran.HalinimenjadiperjalananterbesaryangdilakukanpadaawalIslamdengantujuanmencaridan menyebarkanpengetahuan(Q.S.al-Taubah:112). Ketiga, tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmupengetahuan dan berpikir. Perintah untuk berwisata di muka bumi munculpada beberapa tempat dalamAl-Qur'an(lihatQ.S.al-An’am:11-12danal-Naml:69-70.Keempat, tujuan terbesar dari perjalanan dalam wisataIslamadalahuntuk mengajak oranglain kepada Allah dan untukmenyampaikankepada umat manusia ajaranIslamyangdiwahyukankepadaNabiMuhammadsaw.HaliniadalahmisiRasuldanparasahabatbeliau.ParasahabatNabiMuhammadmenyebarkeseluruhdunia,mengajarkankebaikan dan mengajakmereka untukmenjalankan kebenaran. Konsepwisatadikembangkan untukmencapaitujuantersebut.Akhirnya, wisataIslamjuga termasuk kegiatan perjalananuntukmerenungkan keajaiban penciptaanAllah dan menikmatikeindahan alamsemestaini,sehinggaakanmembuatjiwamanusiamengembangkankeimanan yangkuatdalamkeesaanAllahdanakanmembantuseseorang untukmemenuhikewajiban hidup (Jaelani, 2016).Tidakhanya untukkeuntungan spiritual,tapiaktivitasperjalananjugapenting untukkeuntunganfisik.Padasisilain,promosiwisataatasdasartujuanagamadan tempatbersejarahuntukwisatawaninternasionalbisamemperolehtambahan pendapatanke negaraMuslim.Selainitu,OrganisasiKonferensiIslam(OKI)telahmenekankanuntukmengembangkankegiatanwisata bagi negara-negaraanggotanya. SemakinbanyakwisatawanmuslimdalamduniaIslamdapatmenyebabkan pemahamanyanglebihbaik,merangsangkolaborasidanmelayanikepentingan umum.Gagasantentangwisatareligiitusendirimunculcukupkontroversial,tidakhanyadarisudutpandangotoritaskeagamaan,tetapijugadarisisiakademikdalamstudipariwisata.Dalamsetiapkasus,keadaan initidakharusmenggunakanpendekatanilmiah dalammenjawabpersoalan inidengan beberapacabangilmu-ilmu sosial, di antaranya pengetahuan geografis dapat memberikankontribusi yang spesifik,khususnyamelaluidua perspektifberupageografiagama dangeografi



15pariwisata.Sebaliknya,menjadisubjekdalamevolusikonstankarenapolaperilaku barudansikapterhadapagama,menjadihampirwajibuntukmemperjelasbeberapa poinmelalui upayapenelitian interdisipliner.Pada saatinimunculbeberapapertanyaan dibidanggeografi,"mengapadanatasdasarapasuaturuangdidefinisikansebagaisakral;apa implikasiinimemilikisebutanyang mungkinuntukpenggunaandankarakterdaerah;bagaimanaorang percayamenanggapigagasan tempatsuci,dan bagaimana tanggapanmereka(khususnyamelaluiziarah)tercermindalamarusgeografisdanpoladaerah"(Park& Yoon, 2009).TajzadehNaminA.A.(2013)melakukanreviewtentangwisatasyari’ahyang bersumberdarial-Qur’an.Wisatasyari’ahinimemilikiarti:studying thelifeofthe
peopleofthepast(QS.3:137);studyingthedestinyofthepeopleofthepast(QS.30:42);
studying howprophets were raised (QS. 16: 36); studying the life of
evildoers(QS.6:11);thinking aboutthecreation;thinkingaboutwhathappenedto
wrongdoers;visitingsafeandprosperoustowns(QS.34:11);theHolyQurancalls
peopletotravelandtolearnlessonsfromwhathappenedtotheinfidelsanddeniers
ofdivinesigns; in general, it can be said that traveling helps people achieve
theoreticalandpracticalexplanationsandtoreaffirmtheirfaiths inthe
resurrection day. Traveling helps people learn from the past and prevents
tyranny and
oppression;andtravellingimprovessight,hearing,andinnerknowledgeandrescue
peoplefrominactivityandinanition.Selainbersumber darial-Qur’an,wisata syari’ah atauwisata halal dapatditelusuripulapadatradisiNabiMuhammadsaw.yang dikenaldenganhadits.Beberapahaditsmenunjukkansuatukegiatanyangdisebutdenganwisatasekarang ini.SebagaicontohIbrahimAbuIsma'ilAs-Saksaki mendeskripsikan bahwa “Rasulullahsaw reportedtohavesaid:I
heardAbuBurdawhoaccompaniedYazid
binAbiKabshaonajourney.Yazidusedtoobservefasting onjourneys.AbuBurda
saidtohim,“IheardAbuMusaseveraltimessayingthatAllah'sApostlesaid,When
aslavefallsillortravels,thenhewillgetrewardsimilartothathegetsforgood
deedspracticed athomewheningoodhealth.”(SahihBukhari,Vol.4,Book52,Hadith 239).Pada haditslain,TeomanDuman (2011:5)mengutipsebuahhaditsbahwa, “ProphetMuhammad(Peace be uponhim-PBH)said"The rewardofdeedsdepends
upontheintentionsandeverypersonwillgettherewardaccordingtowhathe/she
hasintended.”(Sahih-AlBukhari,2011).Sementara itu,Din(1989)menegaskanbahwa”theactoftravelinIslamisconsidereda “purposeful”activitywhich puts
greatemphasisonIslamic motivationsasacting inthecauseofGod(fi-sabilillah),
submissionto thewaysofGod(throughtheHajjandtheUmrah),realizationofthe
smallnessofmanandthegreatnessofGod,encouragingandstrengthening thebond
of sillaturrahim (Muslim fraternity) and conducting business. Muslims are
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encouraged to achievephysical, social and spiritual goals bytravelling”(Din,1989). HaditslainnyadiriwayatkanolehAbuShuraihAl-Ka'bi:whereRasululah
saw. says:“WhoeverbelievesinAllahandtheLastDay,shouldservehisguest
generously.The guest'sreward is:Toprovide himwitha superiortype of food for a
nightandadayandaguestistobeentertainedwithfoodforthreedays,and
whateverisofferedbeyondthat,isregarded as somethinggivenincharity.Anditis
notlawfulforaguestto staywithhishostforsuchalong periodsoastoputhimina
critical position.” (Sahih Bukhari, Vol. 8,Book 73, Hadith 156).Dengan demikian,praktikwisata halaltelah dilakukan sejak masa NabiMuhammad dan para sahabatuntukkepentingansosialdanspiritual.DarisisihukumIslam,NabiMuhammadsaw.menjelaskanpulatentangadanyakeringanandalamshalat dengancara mengumpulkanatau meringkas jumlahrakaat shalatketikaseseorang sedangmelakukandalamperjalananjauhdengantujuanibadah.Jadi,al-Qur’andanhaditstelahmemberikanpenjelasanhukumIslamtentangwisatadarisisi syari’ah melalui ketetapan hukumIslam itusendiri.SedangkanmenurutProf.Salah WahabdalambukunyayangberjudulAn
Introduction on Tourism Theory mengemukakan bahwa pengertianpariwisata hendaknyamemperlihatkananatomidarigejala-gejalayangterdiridaritigaunsur,yaitu manusia (man), orang-orang yangmelakukan perjalanan wisata; ruang (space), daerahatauruanglingkuptempatmelakukan perjalanan;danwaktu(time),waktuyang digunakanselamadalam perjalanandan tinggal di daerahtujuanwisata.Berdasarkanbeberapa pengertianyang telahdisebutkandiatas,terlihatbahwa pada dasarnyapariwisata mencakupsegalabentuk/macam perjalananyangberhubungandengankegiatanrekreasi/pleasure. Pengertian-pengertiantersebut menunjukanadanyasuatukarakteristikkhusus ataufaktor-faktorpembentuk pariwisata sebagai berikut:a. Perjalanan dilakukanuntuk sementara waktub. Perjalanan dilakukandarisuatutempatketempatlainnyac. Perjalanan(apapunbentuknya) harusselaludikaitkandenganrekreasi.d. Orang yang melakukan perjalanan tidak mencari nafkah di tempatyang dikunjunginya dansemata-matasebagaikonsumendi tempattersebut.Pariwisataberdasarkanfaktor-faktor diatas,diartikansebagaisuatuperjalanan yang dilakukan untuksementarawaktuyang diselenggarakandarisuatutempatke tempatlain,dengan maksudbukanuntukberusaha(business)ataumencari nafkahditempat yang dikunjungi, tetapi hanya untuk bersenang-senang danmemenuhi keinginanyangberanekaragam.BerdasarkanUndang-Undang No.10 Tahun2009tentang Kepariwisataan,Pasal 2Kepariwisataan diselenggarakanberdasarkan asas:a. manfaat;b. kekeluargaan;



17c. adil dan merata;d. keseimbangan;e. kemandirian;f. kelestarian;g. partisipatif;h. berkelanjutan;i. demokratis;j. kesetaraan dank. kesatuan.KemudianfungsikepariwisataandiaturdalamPasal3Undang-UndangNomor10Tahun2009,yangmenyebutkanbahwaKepariwisataan berfungsimemenuhi kebutuhanjasmani,rohani,danintelektualsetiapwisatawandenganrekreasidanperjalanansertameningkatkanpendapatan Negarauntukmewujudkankesejahteraan rakyat.Sementaraitu didalamPasal4,ditentukanbahwaKepariwisataanbertujuan untuk:a. meningkatkanpertumbuhan ekonomi;b. meningkatkankesejahteraanrakyat;c. menghapuskemiskinan;d. mengatasi pengangguran;e. melestarikanalam,lingkungan,dansumber daya;f. memajukankebudayaan;g. mengangkatcitrabangsa;h. memupuk rasacinta tanahair;i. memperkukuhjati diridan kesatuan bangsaj. mempereratpersahabatanantarbangsa.MengenaiPrinsippenyelenggaraankepariwisataanitusendiri diatur dalamPasal5Undang-Undang Nomor10 Tahun2009yang menyebutkanbahwaKepariwisataandiselenggarakan dengan prinsip:a. menjunjungtingginormaagamadannilaibudayasebagaipengejawantahandarikonsephidupdalamkeseimbanganhubunganantaramanusiadanTuhanYang MahaEsa, hubungan antaramanusiadansesamamanusia,danhubunganantaramanusiadanlingkungan;b. menjunjungtinggi hak asasi manusia,keragamanbudaya,dankearifanlokal;c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan,dan proporsionalitas;d. memeliharakelestarian alamdanlingkunganhidup;e. memberdayakanmasyarakatsetempat;f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah,antara pusatdandaerah yang merupakansatukesatuansistemik dalamkerangkaotonomidaerah,serta keterpaduanantarpemangkukepentingan;



18g. mematuhikodeetikkepariwisataanduniadankesepakataninternasionaldalam bidangpariwisata; danh. memperkukuhkeutuhanNegara KesatuanRepublik Indonesia.1. KonsepWisataReligi,WisataSyari’ah, danWisata HalalIstilah wisata halal dalam literatur pada umumnya disamakanDenganbeberapa istilahsepertiIslamictourism,syari’ahtourism,halaltravel,halalfriendlytourismdestination,Muslim-friendlytraveldestinations,halallifestyle,danlain-lain. Darisisiindustri,wisatasyariahmerupakansuatuprodukpelengkapdantidakmenghilangkanjenispariwisatakonvensional.Sebagaicara baruuntukmengembangkanpariwisataIndonesiayangmenjunjungtinggibudayadannilai-nilai Islami tanpa menghilangkankeunikan dan orisinalitas daerah.Wisatareligiyang dimaksudkanbisaberartipulawisata ziarah.Secaraetimologi, ziarah dapat berarti kunjungan,baik kepadaorang yang masihhidup maupunyang sudahmeninggal,namundalamaktivitaspemahamanmasyarakat kunjungan kepadaorangyangtelahmeninggalmelaluikuburannya.Kegiatannya pun lazimdisebut dengan ziarah kubur.DalamIslam, ziarahkubur dianggapsebagaiperbuatansunah. Praktikziarah sebenarnyatelah ada sebelumIslam,namun dilebih-lebihkansehinggaRasulullah sempatmelarangnya.Tradisiinipundihidupkankembalibahkandianjurkanuntukmengingatkematian.PraktikziarahsebenarnyatelahadasebelumIslam,namun overloudsehinggaRasulullahSAWpernahmelarangnya.Tradisiinipundihidupkankembali bahkan dianjurkan untuk mengingatkematian.Barber(1993)mengartikan“pilgrimageasajourneyresultingfromreligious causes,externallytoaholysite,andinternallyforspiritualpurposesandinternal understanding”(seeGalzacorta& Omil,2016:52).Pengertianwisatareligi dikembangkan pulasebagai semua upaya pemasaran dan pengembangan produk yangdiarahkanpada umatIslam,meskipuntidakterkaitmotivasiagama(Henderson,2010), atauupayayangmenekankan pentingnyaturisMuslimdan non-Muslimsebagaipasarbarudantujuanuntukpariwisata(Alaal-Hamarneh,2011).Dengan kata lain, Islamic tourisme untukmempromosikan pariwisata di kalangan umatIslam,mengembangkantujuanwisatabaru,danmemperkuatkerjasama antarorganisasi dan antar-pemerintah di DuniaIslam.Zamani Farahani and Anderson(2009) menegaskan bahwa“Islamic
tourism canbedefinedastravelingactivitiesofMuslims whenmoving
fromoneplaceto
anotherorwhenresidingatoneplaceoutsidetheirplaceofnormalresidencefora
periodlessthanoneyearand toengageinactivitieswithIslamicmotivations.It
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should be noted that Islamic activities must be in accordance with
generally acceptedprinciplesofIslam;i.e. halal”.Jadi,pariwisataIslamdapatdidefinisikansebagaikegiatanperjalananMuslim ketika bergerakdarisatutempatke tempatlainatauketika beradadisatutempatdi luartempattinggalmerekayangnormaluntukjangkawaktukurang darisatutahun dan untuk terlibat dalamkegiatan dengan motivasi Islam. Perlu dicatat bahwakegiatanwisatadalamIslamharussesuaidenganprinsip-prinsipIslamyangberlaku umum,yaituhalal.Berdasarkanbeberapapengertiandiatas,makaindikatorwisatareligidalamIslam dapat disimpulkan berikut ini:1.KonsepbudayadalamkaitannyadenganpariwisataIslam(situsbudaya-agamaIslam)(Ala-Hamarneh, 2011).2.Pariwisata identik dengan Muslim (tunduk pada kepatuhan dengannilai-nilaiIslam), meskipun dapat diperluasyangmencakupnon Muslim(Shakiry, 2008)3.Wisatareligi(ziarahdankunjunganketempat-tempatsucidiseluruhduniaIslam) (Hassan, 2007).4.PariwisataIslam:suatupariwisatadengan dimensimoralbaruyangdidasarkan pada nilai-nilaiyangdapatditerima,berdimensietisdanmemiliki standar transendental(Hassan, 2004)5.Wisata Islam: perjalanan yang bertujuan dengan motivasi“keselamatan” atau kegiatanyangberarti berasal dari motivasiIslam(Din K., 1989:552).PariwisataIslamatauwisata dalamIslamberfokuspada isu-isuseperti keterlibatan (Muslim), tempat(tujuanIslam),produk (daerahtempattinggal, makanan, dan minuman),dimensi(ekonomi,budaya,agama,dll.),dan pengelolaan prosespelayanan(pemasarandanisu-isuetis).Motivasidanniatyang sangatpentingdalamIslam,karenamerekaterkaitdengansikapdantujuanmereka(Ala-Hamarneh,2011;Hassan,2007;Henderson,2010).Dibeberapanegara,sepertiMalaysia, Indonesia danBrunei,istilahwisatareligiatauwisataIslamlebihdikenalsebagai wisata syari’ah.Wisatareligimenunjukkan aktivitas perjalanandenganmotivasiatautujuan keagamaanyangdilakukanolehumatberagama(Muslim,Kristen,Hindu,Budha) yangbiasanyadenganmengunjungitempat-tempatsuciagamaatautokohagama.Pengertiantersebutberlakujugauntukmaknaziarah(pilgrimage)sebagaibagian dariaktivitaswisata.Karenaitu,wisatareligisebagaisuatuaktivitasekonomilebih tepat digunakanistilah wisatasyari’ah jika yangmelakukan aktivitas perjalananadalahseorangMuslim,seiringdengannomenklaturpadaperkembanganekonomi syari’ah diIndonesia.Wisatareligidapatberfungsisebagaisuatukegiatanyangmemilikimotivasi sesuaidengan prinsip-prinsipIslam.Kegiatantersebutdapatmencakup haji,umrah, dansebagainya.Bentuklaindapatberupa ungkapan rasasyukurkepada



20AllahYang Maha Rahman dan Maha Rahimdan pengakuan ataskebesaran-Nyayangdapat diamati di mana saja baikpadamasa lalu maupunsekarang(Din, 1989, 551-2).Wisata religidapatdidefinisikan sebagai kegiatanperjalananMuslimketika menujusatutempatketempatlainatauketikaberadadisatutempatdiluar tempat tinggalmerekayangnormaluntukjangkawaktukurang dari satutahundanuntuk terlibat dalamkegiatan dengan motivasi agama. Perlu dicatat bahwa kegiatantersebutharussesuaidengan prinsip-prinsipIslam,yaituhalal(ZamaniFarahanidan Anderson, 2009).Sofyan(2012:33)menegaskanbahwadefinisiwisatasyariahlebihluasdari wisatareligiyaituwisatayangdidasarkanpada nilai-nilai syariahIslam.Sepertiyang dianjurkan olehWorld Tourism Organization (WTO), konsumen wisata syariahbukanhanyaumatMuslimtetapijuganonMuslimyanginginmenikmatikearifanlokal.Adapunkriteriaumumpariwisatasyariahialah;pertama,memilikiorientasi kepada kemaslahatanumum.Kedua,memilikiorientasipencerahan, penyegaran,danketenangan.Ketiga,menghindari kemusyrikandankhurafat.Keempat,bebasdari maksiat.Kelima,menjagakeamanandankenyamanan.Keenam,menjagakelestarian lingkungan.Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.Secara khusus,pariwisata halalmerupakan kegiatanperdaganganataubisnis (pariwisatahalal). DalamliteraturIslam,istilah"halal"merujukpada semuayang diperintahkandalamajaran agamadanmenjadilandasan bagiperilakudankegiatanumatIslam(DiyanatIsleriBaskanlig,2011).Secara khusus,halaldigunakanuntuk pengertiansemuayangdapatdikonsumsimenurutal-QuranatauHadisNabi(Gulen,2011).Istilahsebaliknyaadalah"haram"yangmengacupada tindakanpelanggaranatasajaranagamaolehumatIslam.Olehkarenaitu,seorangmuslimdiwajibkan untukmendapatkankeuntungan dariaktivitasyanghalaldanmenghindarihal-hal yangdiharamkanagama.Kata“halal” berartisesuatuyangdiizinkandanbiasanyadigunakanuntuk pengertian sah. Konsep halaldalam Islam memiliki motif yang sangat spesifiksepertiuntukmelestarikankemurnian agama,untukmenjagamentalitasIslam,untukmempertahankanhidup,untukmelindungiproperti,untukmelindungigenerasimasa depan,untukmenjaga harga diridan integritas.Juga, definisihalalmengacu padasemuaaspekkehidupansepertiperilakuyangdiperbolehkan,ucapan,pakaian, perilaku, cara dan diet (Ijaj, 2011).Selainitu,definisihalaldieksplorasidalamberbagaicarakarenaartiyang luas dari penggunaan bahasanyadi Timur dan dalam konteksyangsempit juga digunakandi Barat. Untuk umat Islam, apayangmembuat halal atau diizinkan



21biasanyadikembalikanpadahukumIslamyangsebagianbesarbersifatpastidan tidakberubah, serta tidaksepertihukumsekuler.Syariah adalahsistemmoral hidupyangtidakterbataspadapersyaratanmakananyangbolehdikonsumsidanterus berkembangdalamhubungannyadenganpendudukMuslim.Olehkarenaitu,konsep halalitu pentinguntuk menjadi bagian dari merek(Ijaj, 2011).Selainitu,katahalalbukanhanyaelemenmereksajamelainkanjugabagian darisistemkepercayaan,kode etik-moral, dan integral dalamkehidupansehari-hari.Akibatnya,apakah istilahhalalataupemenuhanprinsip-prinsipsyariahmerupakan suatuprosesataunilaiyangdiperolehdalammemainkanperanpentinguntuk membentukpikirankonsumen Muslim,terutama ketikamembutuhkan konsumsi.Namun,jeniskonsumsiditingkatprodukapayangharusditawarkanolehbanyak mereksebagaipendekatanyanglebihluasdaridefinisihalalyang harusditerapkan padamerekbarangataumakanan (Ijaj 2011).Sebagaikonsekuensiyang tumbuhdaripasarterkaitkonsumsiyanghalal, maka darisisidemografikonsumenMuslim memfokuskanpadaketentuanini. Konsumsi yang halal memberikan pengaruh dalammembuka kemungkinan cakrawalabaru.Perusahaan-perusahaanbesaryang bersifatmultinasionalmampulmemproduksiminuman ringan,permenkaret,dansuplemenkesehatan,vaksin,susu formula,bahan danbanyaklagi.Konsumsi halalmenargetkansebagaisegmenpemasaranbaru.Selainitu,produkhalalbagikonsumenmemberikanruanguntuk olehsemuaorangsebagaiperkumpulanglobaldisekitartopikini(Md.AminulIslam andLauraKärkkäinen, 2013).Dengandemikian,istilahwisatahalalsebagaimanadisosialisasikandalamIndonesiaHalalExpo(Indhex)2013danGlobalHalalForumyangdigelarpada30Oktober-2November2013diGedungPusatNiaga,JIExpo(PRJ),Jakarta(Rabu,30/10/2013),PresidentIslamicNutritionCouncilof America,Muhammad MunirCaudry,menjelaskan bahwa, “wisata halalmerupakankonsepbarupariwisata.Ini bukanlah wisata religi seperti umroh danmenunaikan ibadah haji. Wisata halaladalahpariwisatayangmelayaniliburan,denganmenyesuaikangayaliburansesuaidengankebutuhan danpermintaantravelermuslim”.Dalamhalinihotelyang mengusungprinsipsyariahtidakmelayaniminumanberalkoholdanmemilikikolamrenangdanfasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita (Wuryasti,2013).Untuklebihjelas,sepertidirinciHamzahdanYudiana (2015)dalamDini Andriani,et.al.(2015),perbedaanantarawisatakonvensional,wisatareligi,dan wisata syariahatau wisata halal dapatdilihat pada tabel berikut ini:



22Tabel 2.Perbedaan wisata konvensional, wisata religi, dan wisatasyariahNo. Aspek Wisata WisataReligi WisataSyari’ah/Halal1 Obyek Alam,budaya,Heritage,Kuliner TempatIbadah,PeninggalanSejarah Semuanya
2 Tujuan Menghibur MeningkatkanSpritualitas Meningkatkanspritualitas3 Target Menyentuhkepuasan dankesenanganyangberdimensinafsu

Aspekspiritualyangbisamenenangkan
Memenuhi keinginandankesenangan sertamenumbuhkankesadaran beragama4 Guide MemahamidanMenguasaiinformasisehingga bisamenarikwisatawanterhadap

Menguasaisejarahtokoh danlokasiyangmenjadiobyekwisata
Membuat turis tertarikpadaobyek sekaligusmembangkitkanspiritreligiwisatawan.Mampumenjelaskanfungsidan5 FasilitasIbadah Sekedarpelengkap Sekedarpelengkap Menjadibagianyangmenyatudengan obyekpariwisata,ritual ibadahmenjadi6 Kuliner Umum Umum Spesifikyanghalal7 RelasiMasyarakat danLingkungan

Komplementardanhanyauntukkeuntunganmat
Komplementardanhanyauntukkeuntunganmat

Integrated, interaksiberdasarpadaprinspsyariah8 AgendaPerjalanan Setiapwaktu Waktu-waktutertentu Memperhatikanwaktu
Sumber: data diolah 2018
2. WisataHalaldalamIndustriPariwisataNasionalIndonesiamemilikibanyakpotensiberupapemandanganalamyangBagusdengan17.100pulaudan742bahasa.Selainitu,Indonesiayangberpenduduk250 jutaorang merupakannegarakepulauanterbesardenganpanjang5.120kmdaribarat ke timur dan 1.760kmdariutara ke selatan.Dalampariwisata syariahdiperlukanbeberapaaspekutama,yaituketersediaanmakananhalal,fasilitasibadahyang memadai,pelayananbuka puasa selamaRamadhan,sertaadanyapembatasan aktivitas-aktivitasyang tidaksesuaidengansyariah(LukmanHakim, http://travel.kompas.com).Sebagainegara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia,IndonesiaberupayaterusmengembangkanwisatasyariahdiTanahAir.DayasaingariwisataIndonesiasekaranginiberadadiperingkat50dunia,darisebelumnyabera

http://travel.kompas.com/


23dadi posisi 70. Indonesia terus berusaha menjadi yang terbaik, sehinggapada 2019Indonesia ditargetkan beradadi posisi 30Datastatistikwisatawan mancanegarapadaKementerianPariwisataRI mencatatbahwakunjunganwisatawanmancanegara dari19pintumasukutama padatahun2015sebanyak9,420,240orang,danperiode Januari–Desember 2016mencapai10,405,947orang. Hal iniberartipulabahwakunjunganwisatawan mengalami pertumbuhansebesar10,46%(www.kemenpar.go.id).Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional (Bappenas),Bambang Brojonegoromemaparkanbahwapertumbuhanjumlah wisatawanmancanegarasebesar21,2%dalamperiodeTriwulanIII 2015–Triwulan III2016.Rata-ratakunjunganwismantriwulanIII tahun2016berjumlah1.023.793kunjungan,dan merupakanyangtertinggiberdasarkancatatanstatistikkedatanganwismanbulanan.DampaknyaadalahsektorpariwisatasecarakonsistenmenjadipenyumbangdevisaterbesarbagiIndonesia(Bappenas,2016).Pariwisataditahun2013 mencapai 10.0541 juta US Dollar, sedangkan pada tahun 2016melonjak11.761.7 juta USDollar.Oleh karena itu,Bappenastelah merencanakan pembangunansektor pariwisata,yaknikonsistenpadaarahpembangunanhinggatahun2025berupapengembangankepariwisataanagarmampumendorongkegiatanekonomidan meningkatkan citraIndonesia,meningkatkankesejahteraan masyarakatlokal,sertamemberikanperluasankesempatankerja.BambangBrojonegoro(2016)menegaskan bahwa pengembangankepariwisataandilakukandenganmemanfaatkankeragaman pesonakeindahan alamdan potensinasional sebagaiwilayahwisatabahariterluasdi dunia.Selainitumendorongkegiatanekonomiyangterkaitdenganpengembanganbudayabangsa.Kebijakanlainnya berupa jaminanlokasidestinasiwisata,penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat, layanankemudahan bagi turis yang berkunjung,SDMdan kelembagaanpariwisata,pengembangan 10destinasiprioritas, danpromosiwisataIndonesia.Pada RakornasKepariwisataanke-4pada6-7Desember2016diJakarta dengantema“IndonesiaIncorporated,MeraihTarget15JutaKunjunganWisatawanmancanegara dan265 Juta PerjalananWisatawanNusantaraTahun2017”, yang dihadirilebihdari700orangstakeholderpariwisataIndonesia,Kementerian Pariwisata pertamakalimengumumkanIndeksPariwisataIndonesia(IPI)yang mengacupadaTravel andTourismCompetitiveIndeks(TTCI) WorldEconomicForumdanUnitedNations WorldOrganizationyangdisesuaikandengankondisidi Indonesia untukmengukurkesiapandaerah

http://www.kemenpar.go.id/


24tujuanwisata. Sejumlahindikator lain jugaditerapkan,sepertipolicy
support(prioritaspariwisata,keterbukaanregional, dayasaingharga,environmentsustainability),tourismenabler (lingkunganbisnis,keamanan,kesehatan dankebersihan, SDMdantenaga kerja,kesiapanteknologiinformasi),infrastructure(infrastrukturbandara,infrastrukturpelabuhandan darat, infrastrukturpelayananpariwisata), dannatural&culturalresources(sumber daya alam dan sumberdaya budaya)(http://lifestyle.liputan6.com).BerdasarkanIPItersebut,dayasaingtertinggiindustripariwisataIndonesiamasihdidominasi dikota-kota besar.Denpasar,BalimendudukiperingkatIPItertinggidenganskor3,81darirentangskala0sampai5.Berikut10kabupatendan kota dengan peringkattertinggiIndeks PariwisataIndonesia.Tabel 3. Sepuluh Peringkat TertinggiIndeksPariwisataIndonesiaTahun 2016No Kota IndeksPariwisata1 Denpasar, Bali 3,812 Surabaya, Jawa Timur 3,743 Batam, Riau 3,734 Sleman, Yogyakarta 3,725 Semarang, Jawa Tengah 3,596 Badung 3,557 Bandung, JawaBarat 3,398 Banyuwangi, Jawa Timur 3,309 Bogor, JawaBarat 3,2710 Bantul, Jawa Timur 3,22Sumber: http://lifestyle.liputan6.comAdapundilihatdariindikatoraspeklingkunganpendukungbisnispariwisata,peringkat kota diIndonesia dapat dilihat dibawahini:
Tabel 4 Lima Peringkat Tertinggi AspekLingkungan Pendukung BisnisPariwisataTahun 2016
No Kota IndeksPariwisata1 Denpasar 3,712 Sleman 3,423 Semarang 3,264 Surabaya 3,215 Bantul 3,19

http://lifestyle.liputan6.com/


25Sumber: http://lifestyle.liputan6.comUntukaspektatakelolapariwisata,makaperingkatkotadiIndonesiadapat dilihat berikut ini: .Tabel 5. Lima Peringkat Tertinggi Aspek Tata KelolaPariwisata Tahun 2016
No Kota IndeksPariwisata1 Surakarta 3,992 Denpasar 3,793 Badung 3,684 Makasar 3,595 Yogyakarta 3,54Sumber: http://lifestyle.liputan6.comSementara dari aspek pendukung pariwisata dengan indikator aspekinfrastruktur pendukung pariwisata, data peringkatnya berikut ini:.Tabel 6. Lima Peringkat Tertinggi AspekInfrastrukturPendukungPariwisata Tahun 2016
No Kota IndeksPariwisata1 Makasar 4,332 Denpasar 4,123 Bandung 4,124 Surabaya 3,895 Palembang 3,75Sumber: http://lifestyle.liputan6.comSedangkandilihatdariindikatoraspekpotensiwisataalamdanwisatabuatan,dataperingkatnyadapatdilihat di bawah ini:

Tabel 7 Lima Peringkat Tertinggi Aspek Potensi WisataAlam dan Wisata Buatan
No Kota IndeksPariwisata1 Sukabumi 3,792 Badung 3,453 Bogor 3,394 Wakatobi 3,29



265 Raja Ampat 3,25Sumber: http://lifestyle.liputan6.comUntuk mewujudkan pengembanganwisatahalal dalam industripariwisata nasional, DirjenPemasaranPariwisata akanmelakukanpelatihan SDM,capacity building,dan jugasosialisasi.KementerianPariwisata jugaakanbelajar darinegara- negaralain yang sudah menerapkan konsep wisata halal, seperti Malaysia yangsudahlebihduludikenalsebagaidestinasiwisatahalal,sertamelakukansosialisasi denganorganisasi-organisasipelakupariwisatadiIndonesia, misalnya PerhimpunanHoteldanRestoranIndonesia(PHRI)danAssociationoftheIndonesiaToursand Travel(ASITA).PHRI bisamemastikanhotel-hotelnyahalaluntukwisatawan Muslim,sementaraASITAbisamembuatpaket-paketwisataketempatwisatareligi danziarah.Pariwisatahalaladalahkegiatanyang didukungolehberbagaifasilitasserta layananyangdisediakanmasyarakat,pengusaha,pemerintah,danpemerintahdaerahyang memenuhiketentuansyariah(KementerianPariwisata,2012).Pariwisatahalal dimanfaatkan olehbanyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yangbersifatuniversal.Produkdan jasa wisata, objekwisata, dan tujuanwisatadalam pariwisata halaladalah sama dengan produk, jasa,objekdantujuanpariwisata pada umumnya selama tidakbertentangan dengannilai-nilaidan etika syariah.Jadi pariwisatahalal tidak terbatas hanyapadawisata religi(Dini Andriani, et.al., 2015).Dalamperkembangan pariwisatahalal,PeraturanMenteriPariwisata danEkonomiKreatifIndonesiaNo.2Tahun2014tentangPedomanPenyelenggaraan Usaha HotelSyariah,pasal1,yangdimaksudsyariahadalahprinsip-prinsiphukumIslamsebagaimanayangdiatur fatwadan/atau telahdisetujuiolehMajelisUlama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakandi Indonesiapadaindustri perbankansejaktahun1992.Dariindustriperbankanberkembangkesektorlain,yaituasuransisyariah,pengadaiansyariah,hotelsyariah,danpariwisatasyariah(Peraturaninitelah dicabutmelalui Peraturan Menteri Pariwisata RINomor 11 tahun2016).Tujuanpariwisatahalaladalahmeningkatkankunjunganwisatawandalam maupun luarnegeri untuk menggunjungi berbagai destinasi maupun atraksipariwisata yang memiliki nilai-nilai Islami, yang tersebar di seluruhIndonesia. Tujuanlainnyaadalahuntukmendorongtumbuhkembangbisnissyariahdalam industripariwisata(www.indonesiatravel)3. Indonesia sebagaiKiblatWisataHalal Dunia

http://www.indonesiatravel/


27PengembanganwisatahalalpentingkarenamanfaatnyatidakhanyadapatdirasakanolehwisatawanMuslim. Wisatahalalbersifatterbukauntuksemuaorang.Kemenparekrafakanmenggerakkanwisata halaldihotel, restoran,sertaspa.Diharapkanwisata halaldapatmenjadikanIndonesiasebagaidestinasiyangramah untukwisatawan Muslimdanmemerlukanstandarisasi.Ciriwisata halalantara lain ada paket-paketwisatahalalyang meliputidestinasiramahwisatawanMuslim,sertahotel, restoran, dan spayanghalal (Kemenparekraf, 2013).SalahsatutujuanKementerianPariwisata danEkonomiKreatifmeluncurkan wisata halaladalah menariksemakin banyakwisatawan asing,terutamaMuslim. Terselip pula alasan lain yangmendasari diluncurkannya wisata jenis ini. Berdasarkan dataKementerianPariwisatatahun2013,darisekitar 7jutawisatawandunia,1,2jutadiantaranyaadalahMuslim,yangtentunyamengharapkanwisata berbasissyariah. Denganwisatahalal,merekaakanmudahmenemukanmakanan halaldan tempatibadah.Namun,Indonesia meluncurkanwisata halalbukan sematauntukmenarikwisatawanasinghinggameningkatkanjumlahkunjungannyapertahun.Keinginandariturisdomestik jugamenjadialasankarenamenurutKemenparekraf, semakin banyak wisatawan yang mengungkapkankebutuhan merekaakan wisata halal.EsthyRekoAstuti,DirjenPemasaranPariwisataKemenparRImenyatakan bahwauntukwisatawandomestik,kesadaranmerekauntukmenginginkanprodukhalalsemakin tinggi,jadisemakinbanyakpermintaan.Semakinbanyakwisatawan yang menginginkanrestoranberlabelhalalsertahotelyang amanbagikeluarga dan anak-anak.Otomatiswisata syariah disinisangatdibutuhkanuntukmemenuhi tuntutantersebut(http://lifestyle.liputan6.com).Di sampingitu, kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip-prinsip:1) menjunjung tingginorma agamadannilaibudayasebagaipengejawantahandarikonsephidupdalamkeseimbanganhubunganantaramanusiadanTuhanYang Maha Esa,hubunganantara manusiadansesamamanusia,danhubunganantara manusia dan lingkungan;2) menjunjungtinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dankearifan lokal;3) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan,kesetaraan, dan proporsionalitas;4) memelihara kelestarian alamdan lingkungan hidup;5) memberdayakan masyarakat setempat;6) menjaminketerpaduanantarsektor,antardaerah, antara pusatdandaerahyang merupakansatu kesatuansistemikdalamkerangkaotonomidaerah,serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;

http://lifestyle.liputan6.com/


287) mematuhikodeetikkepariwisataan duniadan kesepakataninternasional dalam bidangpariwisata; dan8) memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU RINo.10/2009 tentangKepariwisataan, BabIII).Untuk mewujudkan pengembanganwisatahalal dalam industripariwisata nasional,DirjenPemasaranPariwisataKemenparekrafakanmelakukan pelatihan SDM,capacitybuilding,dan jugasosialisasi.Kemenparekraf jugaakanbelajar dari negara-negaralainyangsudahmenerapkankonsepwisata syariah, sepertiMalaysiayangsudahlebihduludikenalsebagaidestinasiwisatasyariah.Kemenparekrafturut melakukansosialisasidengan organisasi-organisasipelakupariwisatadiIndonesia,misalnyaPerhimpunanHoteldanRestoranIndonesia(PHRI)danAssociationofthe IndonesiaToursandTravel(ASITA).PHRI bisamemastikanhotel-hotelnyahalaluntukwisatawanMuslim,sementaraASITAbisamembuatpaket-paketwisatake tempat wisatareligi danziarah.Wisata halalmengedepankan produk-produk halaldanamandikonsumsituris Muslim.Namun,bukan berartiturisnon-Muslimtidakbisamenikmatiwisata halal.DalammenerapkanwisatasyariahdiIndonesiayang dilauncing tahun2014,KementerianPariwisatabekerja samadenganMajelisUlamaIndonesia(MUI)untuk menentukanstandarhalalbagiproduk-produkpariwisata. MUIdanKemenpar menjamin, sertifikasi halal ini tidak hanya bisadimanfaatkan oleh wisatawan Muslim.MenurutMa’rufAmin,Ketua MUI,menegaskanbahwabagiturisMuslim, wisatasyariahadalahbagiandaridakwah.Bagiyang non-Muslim,wisatasyariah denganproduk halaliniadalahjaminansehatSertifikasihalalMUI sudahmelewati BadanPengawasObatdanMakanan(BPOM) jadipastidijaminsehatdan bersih. WisatawanMuslimtakperlukhawatirakan kehalalannya,danwisatawannon- Muslimbisameyakini bahwamakanan ini pasti bersih.Dalamwisatahalal,destinasiyangditunjukwajibmenyediakanmakanan halal,memberikanaksesyangmudahketempatibadah,danjugaakomodasi,serta pelayananyangsesuaistandarsyari’ah.KementerianParisiwatameluncurkanwisatahalaldiIndonesiadengantujuanmenjadikanIndonesiadestinasiyangramahbagi turis Muslim. Bukan hanya destinasi wisata, fasilitas yangmenunjangnya harus sesuai standar halal dari MUI. Karena itu, wisatahalal perlu dilakukan dan digerakkan padaagen-agenwisataagarbisamembawa wisatawanMuslimke tempat yang ramah dansesuai syari’ah.DalamkompetisiWorld HalalTourismAwards2016diAbuDhabi, UniEmiratArab,24Oktober - 25November 2016,Indonesia berhasilmeraih12penghargaandari16kategori yangdilombakan.MenurutMenteriPariwisataRI, Arief Yahya,kemenanganinijustrumenjadiawaluntukmembangunekosistembaru wisata



29halaldiIndonesia,yang akan memberi kontribusi besar bagi pencapaiantarget kunjungan wisata.Indonesia sudah menjadi kiblatwisata halaldunia. AdapunpenghargaandalamWorldHalalTourismAwards2016dengan12kategoriyangdiraihIndonesia adalah:1) World’s Best Airline forHalal Travelers: GarudaIndonesia.2) World’sBestAirportforHalalTravelers:SultanIskandarMudaInternationalAirport, AcehIndonesia.3) World’s Best FamilyFriendlyHotel: The Rhadana Hotel,Kuta,Bali,Indonesia.4) World’sMostLuxuriousFamilyFriendlyHotel:TransLuxuryHotelBandungIndonesia.5) World’sBestHalalBeachResort:NovotelLombokResort&Villas,Lombok,NTB.6) World’s Best Halal TourOperator: Ero Tour, West SumateraIndonesia7) World’sBest Halal TourismWebsite:www.wonderfullomboksumbawa.com,Indonesia.8) World’s Best Halal Honeymoon Destination: Sembalun VillageRegion, Lombok, NusaTenggaraBarat,Indonesia9) World’s Best Hajj &Umrah Operator: ESQ Tours&Travel, Jakarta,Indonesia.10)World’s Best Halal Destination: West Sumatera,Indonesia.11)World’s Best Halal CulinaryDestination: West Sumatera,Indonesia12)1 World’s Best Halal Cultural Destination: Aceh,Indonesia.Sementara itu,KepalaDeputiBidangPengembangandanPromosiPariwisata Nusantara,EsthyRekoAstuty mengatakan,banyakalasanmengapaIndonesiabisamenjadikiblatbagi pariwisata halaldunia.Pertama,Indonesiamemilikibanyak atraksiwisata duniayangsudahdilengkapidenganamenitas,sepertihotelberstandarinternasional.Kedua,aksesibilitas,yaitubandarayangberstandarinternasionaldan domestik, serta upaya pengembangkan softinfrastrukturnyaberupasumberdaya manusia.Ketiga,produk pariwisata halalmerupakan produk wisataalternatif,artinya setiap wisatawan juga bisamemanfaatkan berbagaifasilitasnya. Produkwisata halal bukan hanya untukturistimur tengah,tetapijugauntuknegara-negara sepertiChina, Korea,danJepangyangjugamerupakan pasarpotensial. Keempat,Indonesiamerupakanpasarwisatahalalterbesaryangdiperkuatdengantimpercepatan pembangunanprodukwisata halal(http://lifestyle.liputan6.com).
B. Industri Pariwisata

http://www.wonderfullomboksumbawa.com/
http://lifestyle.liputan6.com/


30Bilameninjaupariwisatadarisegiekonomi,seperti misalnyadarisegipermintaan(demand) dan penawaran(supply),maka menurut G.Janatapariwisata dapatdibagikedalamduakelompok,yaitu:dynamicsectordanstaticsector.Dynamic
sectoradalahkegiatanyang berhubungandengantravelagent,tour
operator,angkutan atautransportasiwisatadan pelayananlainyang berkaitan.Sedangkanyang dimaksud dengan static sector adalah perusahaanakomodasi, catering services, transportasi (secara umum),
entertaiment,souvenir-shop,danlain-lain.Banyak aktivitaslainyangdapatmenciptakan permintaanakanpelayananperusahaan-perusahaandiatas. Fenomenainiternyataberkesinambungandanterjadisecara terusmenerus. Setiapada satukegiatanyang mendorongterjadinyakegiatanperjalananwisata,makaselaluada permintaanakanjasa-jasapelayananyang sifatnyamenyatu/tergabung (walupunproduknyadihasilkan oleh perusahaan-perusahaanyang berbeda).Prosesdari fenomena secara keseluruhan, sebagai akibat dari adanya orang-orang yang melakukan perjalanan dengan macam-macamtujuan,dapatmenciptakanpermintaan (demand) akan beragam jasa pelayanan darimacam-macam perusahaan yang berbeda.Hal tersebutdapatdisebutdenganistilah“industri pariwisata”.Paraahliumumnyamemberikanbatasanpengertiankata“industri”sebagaiberikut:a. Industri,adalahsegalausahayangbertujuanuntukmenghasilkanbarang-barang ataujasa-jasa.Industri,adalahkumpulandari perusahaan-perusahaanyang menghasilkanbarang-barangyangsejenis atauserupab. Industri,adalahkumpulandaribermacam-macamperusahaan(firms)yang menggunakanbahanmentahyangsama.c. Industri, adalahkumpulandari perusahaan-perusahaan(firms)yangmempunyai proses yangsama.Berdasarkanpengertian-pengertiandi atas,dapatdisimpulkanbahwayangdimaksuddengan“industri”adalahsegalausahayangbertujuanuntukmenciptakan ataumenghasikanbarang-barang ataujasa-jasamelaluisuatuprosesprosuksi. SebagaimanayangtertuangdalamUUNo.10Tahun2009bahwaindustripariwisatamerupakankumpulanusahayangsalingterkaitdalamrangkamenghasilkanbarang dan/ataujasabagipemenuhankebutuhanwisatawandalampenyelenggaraanpariwisata,danusahapariwisataadalahusahayangmenyediakanbarangdan/atau jasa bagipemenuhankebutuhan wisatawan danpenyelenggarapariwisata.Industri pariwisatamerupakansalahsatuindustriyang memiliki keterkaitanyang kuatdengan sektor lain,karena pariwisata bisa dikatakan sebagai gabungan fenomena da hubungantimbal balik akibat adanya interaksi dengan wisatawan, supplier bisnis,pemerintah tujuanwisatasertamasyarakat daerahtujuanwisata.MenurutMcIntos (1980)pariwisataadalahgabungankegiatan,pelayanan, dan industriyangmemberikanpengalamanperjalanan,seperti



31transportasi, akomodasi, makanandan minuman,pertokoan,fasilitaskegiatanhiburan,dan pelayananlainnya yangtersediabagi individuataukelompok yangmelakukan.Pariwisatamerupakan suatuusahayangkomplek,halini dikarenakanterdapat banyakkegiatanyangterkaitdalampenyelenggaraan pariwisata.Kegiatan-kegiatan tersebutdiantaranyasepertiusaha perhotelan(homestay), usaha kerajinan/cinderamata,usahaperjalanan, danusaha–usahalainnya.Usahapariwisatadapatdapatdikaitkandengansaranapokokkepariwisataanyaituperusahaanyang hidup dankehidupannyasangattergantungkepadaaruskedatanganorang-orangyang melakukanperjalananwisata(Yoeti, 1996).
C. Prasaranadan Sarana Pariwisata
1. PrasaranaPariwisataPrasarana(infrastructures)adalahsemua fasilitasyangmemungkinkanprosesperekonomianberjalandenganlancar sedemikianrupa,sehinggadapatmemudahkanmanusiauntukdapatmemenuhikebutuhannya.Prof.SalahWahab dalambukunyaTourism Management,membagiprasaranakedalamtigabagian, yaitu:prasaranaumum(generalinfrastructures),kebutuhan masyarakatbanyak (basic
needsofcivilizedlife),danprasaranakepariwisataan.a)PrasaranaUmum(General Infrastructures)Prasarana yang menyangkut kebutuhan orang banyak yang pengadaannyabertujuanuntuk membantukelancaranroda perekonomian,yaitu:(1) Pembangkit tenagalistrik dansumber energi lainnya(2) Sistem penyediaanairbersih(3) Sistem jaringanjalanraya danjalur keretaapi
(4) Sistem irigasi
(5) PerhubungandanTelekomunikasib) KebutuhanMasyarakatBanyak(Basic NeedsofCivilized Life)Prasaranayang menyangkutkebutuhanorang banyak,seperti halnyarumahsakit, apotik, bank,kantor pos,pompabensin,danadministrasi pemerintahan(polisi, pengadilan,badanlegislatif,danlain-lain).c) Prasarana kepariwisataana.ReceptiveTouristPlantSegala bentuk badan usaha atau organisasi yang kegiatannya khusus untukmempersiapkan kedatangan wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata,yaitu:Perusahaan yangkegiatannyaadalah merencanakandanmenyelenggarakanperjalananbagi orangyang akanmelakukan perjalananwisata(touroperator andtravelagent).Badanatauorganisasiyang memberikanpenerangan, penjelasan, promosi dan propaganda tentangsuatudaerahtujuanwisata (TouristInformation Centeryangterdapat diairport,terminal, pelabuhan,atausuaturesort).b.Residental TouristPlant



32Semuafasilitasyang dapat menampungkedatanganparawisatawanuntukmenginap dantinggal untuksementarawaktudi daerahtujuanwisata.Termasuk ke dalamkelompok ini adalah semua bentukakomodasi yangdiperuntukanbagiwisatawandanjugasegala bentukrumah makandanrestoranyangada.Misalnyahotel,motor hotel(motel),wisma,homestay,
cottages,camping,youth hostel,serta rumahmakan,restoran,self-services,
cafetaria,coffeeshop,grillroom, bar, tavern,danlain-lain.c.RecreativeandSportive PlantSemuaFasilitasyangdapatdigunakanuntuktujuanrekreasi dan olahraga.Termasukkedalamkelompokiniadalah fasilitasuntukbermain golf,kolamrenang,boating,surfing,fishing,tennis court,danfasilitas lainnya.
2.SaranaPariwisataSaranaPariwisata(tourism superstructures) adalahperusahaan-perusahaanyangmemberikanpelayanankepadawisatawan,baiksecaralangsungatautidaklangsungdanhidupsertakehidupanperusahaantersebutsangattergantungpadakedatangan wisatawan.SaranaPariwisatadapatdibagikedalamtigabagian,yaitu:saranapokokpariwisata,saranapelengkappariwisata,dansaranapenunjangpariwisata,a)SaranaPokokPariwisata(MainTourismSuperstructures)Saranapokok pariwisataadalahperusahaanyang hidup dan kehidupannyasangattergantung kepadaaruskedatanganorang yang melakukanperjalananwisata, yaitu : Travel Agent and Tour Operator, perusahaan-perusahaanangkutan wisata,hotel dan jenis akomodasilainnya,bardanrestoran,sertarumahmakanlainnya,objekwisatadanatraksi wisata.Pada dasarnya,perusahaan-perusahaantersebut merupakanfasilitasminimalyang harusada pada suatudaerahtujuanwisata, jikasalahsatutidak adamakadapat dikatakanperjalananwisatayang dilakukanberjalan seperti yangdiharapkan. SaranapokokpariwisatainiolehNyomanS.Pendit disebut denganistilah“perusahaanutamayanglangsung”yangterbagikedalam ObjekSentradanSubjekSentrasebagaiberikut:ObjekSentra: termasuk perusahaanakomodasi, perusahaan pengangkutan/transportasi, tempatperistirahatanyang khususbagipengunjungyangsakitbesertakliniknya,perusahaanmanufaktur(kerajinan tangan atau barang-barang kesenian), toko-toko souvenir, badanusaha yang menyajikan hiburan-hiburan (EO) atau menyediakan pemandu
(guide) sertapenerjemah,lembagakhusus untuk mempromosikanpariwisata.
SubjekSentra :perusahaan penerbitanpariwisata yangmemajukan promosipariwisata secaraumum ataupun khusus,kantoryang membiayaipariwisata (TravelBank,Travel
Credit,SocialTourism,andYouthTravel),asuransi pariwisata(sepertikecelakaan,sakit dan biayarumahsakitsaat melakukan perjalanan).b)SaranaPelengkapPariwisata(SuplementingTourismSuperstructures)



33Saranapelengkap pariwisataadalah perusahaan atautempat-tempatyangmenyediakanfasilitasuntukrekreasiyangfungsinya tidakhanya melengkapisarana pokok pariwisata, tetapi yang terpenting adalah untuk membuatwisatawandapatlebihlamatinggalpadasuatudaerahtujuan wisata.Saranapelengkap pariwisata oleh Nyoman S. Pendit disebut sebagai “perusahaanpariwisatasekunder”,karena tidakseluruhnyatergantung kepada kedatanganwisatawantetapi juga diperuntukanbagi masyarakatsetempatyangmembutuhkannya.NyomanS.Penditmemberi contohperusahaanpariwisatasekundersebagai berikut:Perusahaanyang membuatkapalkhususuntukwisatawan,seperti:cuiser,gerbongkhususbagiwisatawan,mobil ataubuskhususbagiwisatawan,tokopakaian (boutiques),tokoperhiasan(jewellery),tokokelontongandan tokofoto(cuci-cetak),binatu,salon(barbershop),salonkecantikan,danlain-lain.c) SaranaPenunjangPariwisata(SupportingTourismSuperstructures)Saranapenunjang pariwisataadalahperusahaanyang menunjang saranapelengkap dansarana pokok.Selainberfungsiuntuk membuatwisatawanlebihlama tinggal padasuatu daerahtujuanwisata,saranapenunjang pariwisatamemiliki fungsiyangjauhlebihpentingyaitumembuatwisatawanlebihbanyakmengeluarkanatau membelanjakanuangnyaditempatyang dikunjunginya.Misalnya night club, casinos, steambaths, dan lain-lain. Adanya saranapelengkapdanpenunjangpariwisataseperti yangtelahdiuraikandiatas akanmendukungsarana-sarana pokok.Haliniberartibahwaketigasaranapariwisata tersebut,satusamalainnyaharussalingmengisidanmelengkapi.
D. JenisUsahaJasadan UsahaSaranaWisataAdapunJenis UsahaPariwisata antara lain:1. UsahaDayaTarikWisata:usahapengelolaandayatarikwisataalam,dayatarikwisata budaya,dan/ataudaya tarik wisata buatan/binaan manusia.2.

UsahaKawasanPariwisata:usahapembangunandan/ataupengelolaankawasan untukmemenuhi kebutuhan pariwisatasesuaiperaturanperundang-undangan.3.
UsahaJasaTransportasiPariwisata:usahapenyediaanangkutanuntukkebutuhan dankegiatanpariwisata,bukanangkutantransportasireguler/umum.4. UsahaJasaPerjalananWisata:a. BiroPerjalananWisataadalahusahapenyediaanjasaperencanaanperjalanan dan/ataujasapelayanandanpenyelenggaraanpariwisata,termasukpenyelenggaraanperjalananibadah.b. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana,seperti pemesanan tiketdanpemesananakomodasisertapengurusandokumen perjalanan.



345. UsahaJasaMakanan danMinuman:usahapenyediaan makanandanminuman yang dilengkapi denganperalatandanperlengkapanuntukprosespembuatan, penyimpanan dan/ataupenyajiannya.a. Restoranadalahusahapenyediaanmakanandanminumandilengkapidengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,penyimpanan, dan penyajian,di dalam 1(satu) tempattetapyangtidakberpindah-pindah.b. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minumandilengkapidenganperalatandanperlengkapanuntukprosespenyimpanandanpenyajian, di dalam 1(satu)tempattetapyangtidak berpindah-pindah.c. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkoholdan non- alkohol dilengkapi dengan peralatan danperlengkapanuntuk proses pembuatan, penyimpanandan/ataupenyajiannya,didalam1(satu)tempattetapyang tidak berpindah-pindah.d. Kafeadalah penyediaanmakananringan danminumanringandilengkapi dengan peralatandanperlengkapanuntukprosespembuatan,penyimpanandan/atau penyajiannya, didalam1(satu)tempattetapyangtidak berpindah-pindah.e. Jasabogaadalahusahapenyediaanmakanandanminumanyangdilengkapi denganperalatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,penyimpanandan penyajian,untuk disajikan di lokasi yangdiinginkanolehpemesan.f. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untukrestoran, rumahmakandan/ataukafe dilengkapidenganmejadankursi.6.UsahaPenyediaanAkomodasi:usahapenyediaanpelayananpenginapanuntukwisatawanyangdapatdilengkapi denganpelayananpariwisatalainnya.a. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam1(satu) bangunan,yang dapatdilengkapidenganjasapelayananmakandanminum,kegiatanhiburandan/ataufasilitas lainnya.b. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbukadengan menggunakantenda.c. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraanyang dilengkapi fasilitasmenginapdialamterbukadapatdilengkapidengan kendaraannya.



35d. Vilaadalahpenyediaanakomodasi berupakeseluruhanbangunantunggalyang dapat dilengkapi denganfasilitas,kegiatanhiburansertafasilitas lainnya.e. Pondokwisataadalahpenyediaanakomodasiberupabangunanrumahtinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagianuntuk disewakan denganmemberikankesempatankepadawisatawanuntuk berinteraksidalamkehidupansehari-haripemiliknya.7.UsahaPenyelenggaraanKegiatanHiburan&Rekreasi:usahapenyelenggaraankegiatanberupa usahasenipertunjukan, arena permainan,karaoke,sertakegiatan hiburandanrekreasilainnyayang bertujuan untukpariwisata,tetapitidaktermasuk di dalamnyawisata tirta danspa.a. Gelanggangolahragaadalahusahayangmenyediakantempatdanfasilitas untukberolahragadalamrangkarekreasi danhiburan.b. Gelanggangseniadalahusahayangmenyediakantempatdanfasilitasuntuk melakukankegiatanseniataumenontonkaryasenidan/ataupertunjukanseni.c. Arenapermainan adalah usahayangmenyediakantempatmenjualdanfasilitas untukbermaindenganketangkasan.d. Hiburanmalamadalahusahayangmenyediakantempatdanfasilitasbersantai danmelantai diiringi musikdancahayalampudenganatautanpapramuria.e. Pantipijatadalahusaha yangmenyediakan tempatdanfasilitaspemijatan dengantenagapemijat yangterlatih.
f. Tamanrekreasiadalahusahayangmenyediakantempatdanfasilitasuntuk berekreasidenganbermacam-macam atraksi.g. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitasmenyanyi denganatautanpapemandulagu.h. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusanpenyelenggaraan hiburan,berupamendatangkan,mengirimkan,maupun mengembalikanartisdan/atauolahragawanIndonesiadanasing,sertamelakukanpertunjukanyang diisi olehartisdan/atauolahragawanyangbersangkutan.8. UsahaJasaPenyelenggaraanPertemuan, PerjalananInsentif,Konferensidan
Pameran:pemberianjasabagisuatupertemuansekelompok orang,penyelenggaraan perjalananbagikaryawandan mitra usahasebagaiimbalanatas



36prestasinya,sertapenyelenggaraanpamerandalamrangka penyebarluasaninformasidanpromosi suatu barang danjasayangberskalanasional,regional,dan internasional.9.UsahaJasaInformasiPariwisata:usahapenyediaandata,berita,feature,foto,video,danhasilpenelitianmengenaikepariwisataanyangdisebarkandalambentuk bahancetakdan/atauelektronik.10.UsahaJasaKonsultan Pariwisata :usaha penyediaan saran danrekomendasi mengenaistudikelayakan,perencanaan, pengelolaanusaha,penelitian,dan pemasaran dibidangkepariwisataan.11.UsahaJasaPramuwisata:usahapenyediaandan/ataupengoordinasiantenagapemanduwisatauntukmemenuhikebutuhanwisatawandan/ataukebutuhanbiro perjalananwisata.12. Usaha Wisata Tirta yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisataadalah usahapenyelenggaraanwisatadanolahraga air,termasukpenyediaansaranadanprasaranasertajasalainnyayangdikelolasecarakomersialdiperairanlaut,pantai, sungai, danau,danwaduk.a. Wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air,termasuk penyediaansaranadanprasaranasertajasalainnyayangdikelolasecara komersialdi perairan laut.b. Wisatasungai, danau danwadukadalahpenyelenggaraanwisatadanolahraga air,termasukpenyediaansaranadanprasaranasertajasalainnyayang dikelolasecara komersialdi perairansungai,danau danwaduk.13. Usaha Spa : usaha perawatan yang memberikan layanan denganmetode kombinasiterapi air,terapiaroma, pijat,rempah-rempah,layananmakanan/minuman sehat, dan olahaktivitasfisikdengantujuanmenyeimbangkan jiwadanragadengantetapmemperhatikantradisidanbudayabangsaIndonesia.Jenis-jenis SaranaPariwisata :1. PenyediaanAkomodasiAkomodasi adalah suatu tempat yang disediakan untuk memenuhikebutuhan tempattinggal wisatawan,misalnya:a. Hotel,merupakansalahsatujenisakomodasiyangpalinglengkapdanpaling banyakjumlahnyayang menggunakansebagianatauseluruh bangunanuntuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum,serta jasa lainnya bagi umumyangdikelolasecara komersial.



37b. Motel(MotorHotel),adalahsuatubentukbangunanyangdigunakanuntuk usahaperhotelandengansaranatambahan berupagarasidisetiapkamar. Biasanyamotelini bertingkatdua, bagianatassebagaikamar untuk beristirahatsedangkanbagianbawahsebagaiberupagarasimotor ataumobil.Fasilitas yangdisediakan antara lain pompa bensindan bengkelmobil atau motor.Namalainuntukmoteladalahmoberge,motorlodge,motorcourt,danmotor inn.c. Cottages, adalah suatu bentuk bangunan yang dipergunakanuntuk usaha pelayananakomodasidenganfasilitastambahanlainnya,beruparentalsepeda secara gratisuntuk kegiatan bersepedadi sekitar cottages.d. Losmen(HotelMelati),adalahsuatuusahadenganmenggunakanseluruhatau sebagiandari bangunanyang khususdisediakanbagisetiapwisatawan sebagai jasapelayanan.e. Inn,merupakanjenispelayananhoteldenganmenambahkanfasilitasesktratanpadipungutbiaya,sepertidisediakangurumembatikuntukparatamu tanpa dipungutbiaya.f. Bungalow,adalahbangunanataurumahyangdigunakanuntukperistirahatan terakhir, biasanyaterletak dipinggirankotaataudidaerah-daerahluar kota.g. Homestay,adalahbangunanmilikpribadiyangdigunakanuntukpenginapan sementarabagiwisatwanyang ekonominyalemahataubiasadisebutkaum hippies.h. Apartement,adalahpenginapanuntukjangkawaktuagaklama,misalnyapada waktumusimpanasataumusimlibur,dimanaselainmenyediakankamartidurjugamenyediakanlivingroom,teras, dankadang-kadangperlengkapanmasak-memasak.2. Restoranatau rumahmakanRestoranadalahindustri jasayang bergerakdibidangpenyediaanmakanandan minumanyangdikelolasecarakomersial.Secaraumumrestoran dibagi duayaitu:restoranyangberadadi dalam hotel dan di luar hotel.a. Restorandi dalam hotel.Secaraumum restorandidalam hotel terdiri dari3macamyaitu:a. Rotisserie,adalahrestoraneksklusifyangmemilikitempatpembakar(Grill) yangdapatdilihatolehtamu.b. Grill, adalahrestoranuntuk chopsdibakar menurutseleratamu.



38c. CobaretatauSupperClub,adalahrestoranyangmengadakanpertunjukan padasaatmakan.b. Restorandi luarhotela. A’laCarteRestaurant: adalahrestoran yang mendapatkan izinpenuhuntuk menjual makanan lengkap dengan banyak variasi dimanatamu bebas memilihsendiri makananyangmerekainginkan.c. TableD’hoteRestaurantadalahsuaturestoranyangkhususmenjual menutabled’hote,yaitusuatususunamenuyang lengkap(dari hidanganpembuka sampai penutup) dan tertentu.d. Coffee ShopatauBrassereiadalahsuaturestoranyang pada umumnyaberhubungan dengan hotel, suatu tempat dimana tamu biasanyaberhubungandenganhotel,pada umumnya system pelayanannyaadalah denganAmericanservicedimanayangdiutamakanadalahkecepatanya.e. CafelariaatauCaféadalahsuaturestorankecil yang mengutamankanpenjualancake(kue-kue),sandwich(rotiisi),kopi dan teh.Pilihanmakanannya terbatasdantidakmenjualminumanberalkohol.f. Canteenadalahrestoranyang berhubungandengankantor,pabrik,dan sekolah,tempatsimanapara pekerjaatau pelajar biasamendapatkanmakan siang ataucoffebreak,yaituacaraminumkopidisertai makanan kecil atau selingan jam kerja, jam belajar ataupumdalam acara rapat-rapat dan seminar.3. TransportasiTransportasi adalah bidang usahajasayang bergerak dalam bidang angkutanbaik darat,laut, maupun udarayangpengelolaannyadapatdilakukanolehswasta maupunBUMN.Peranantrasnportasisangatpenting didalamkegiatanpariwisata.Tanpatransportasiwisatawanakansulituntuk melakukanperjalanan darisatutempat ketempattujuanwisata,jikatidakadatransportasi maka tidak adapariwisata.Jenis-jenis transportasi dalam pariwisata adalah:a. Transportasi udaraPenggunaantransportasiudarauntuktujuanperjalananwisatasemakinpopularterlebih-lebihuntukperjalananjarakjauh.Contohnyapesawatterbang.b. Transportasi lautMerupakan jenis transportasi yang bergerak di dalam angkutan laut yangmembawawisatawanmelalui jalur laut.Contohnyakapalferrydankapalpesiarc. Transportasi darat



39Angkutandaratadalahsaran transportasiyangdigunakanuntuk jalurdaratdari satutempatke tempatlaindenganmenggunakansepedamotor,mobil, bus, kereta api dansepeda4. ObjekWisata adalahdayatarik utamawisatawanyangdating berkunjungkesuatutempatseperti pantai, pegunungan, danau, air terjun dan lain-lain.5. Atraksi wisataSuatukegiatanyang berupapertunjukansepertitari, musikdan upacaraadatsuatu budayasetempatbaiktradisionalmaupunmodern.6. MoneyChagerTempat penukaran matauangasingatau moneychanger sekaranginitelahberkembang denganpesatnya.Penukaranuangtidakhanyadilakukandibanksaja melainkanjugabias dilakukandiperusahaan-perusahaanpenukaranuangyang tersebardi daerah-daerahstrategis.
E. Definisi Wisata SyariahTerminologi wisata syariah di beberapa negara ada yangmenggunakan istilah seperti Islamic tourism, halal tourism, halal travel,ataupun as moslem friendly destination. Menurut Pasal 1 Peraturan MenteriPariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentangpedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariahadalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atautelah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakandi Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industriperbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaiansyariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung olehberbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha,pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah(Kemenpar, 2012). Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orangkarena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal.Produk danjasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalahsama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnyaselama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadipariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.Berdasarkan pengertian di atas, konsep syariah yang tidakbertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengankonsep halal dan haram di dalam islam. Halal diartikan dibenarkan,sedangkan haram diartikan dilarang.Konsep halal dapat dipandang dari duaperspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksuddengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang bolehdikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. Ini membawakonsuekensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari perspektifindustri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagaisuatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennyasebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk akanmeningkatkan nilainya yang berupa intangible value. Contoh produk pangan



40yang kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumenmuslim (Hamzah & Yudiana, 2015).Menurut Sofyan (2012:33), definisi wisata syariah lebih luas dariwisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam.Seperti yang dianjurkan olehWorld Tourism Organization (WTO), konsumenwisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang inginmenikmati kearifan lokal. Pemilik jaringan Hotel Sofyan itu menjelaskan,kriteria umum pariwisata syariah ialah; pertama, memiliki orientasi kepadakemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, danketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebasdari maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjagakelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dankearifan lokal.Selain istilah wisata syariah, dikenal juga istilah Halal tourism atauWisata Halal. Pada peluncuran wisata syariah yang bertepatan dengankegiatan Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 dan Global Halal Forum yangdigelar pada 30 Oktober-2 November 2013 di Semeru Room, Lantai 6,Gedung Pusat Niaga, JIExpo (PRJ), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu(30/10/2013), President Islamic Nutrition Council of America, MuhammadMunir Caudry, menyampaikan bahwa, “Wisata halal merupakan konsep barupariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadahhaji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, denganmenyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaantraveler muslim”. Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidakmelayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spaterpisah untuk pria dan wanita (Wuryasti, 2013).Berikut ini tabel perbandingan antara wisata konvensional, wisatareligi, dan wisata syariah: Tabel 8.Perbandingan wisata konvensional, wisata religi, dan wisata syariah
No

Item
Perbandinga
n Konvensional Religi Syariah

1 Obyek Alam, budaya,Heritage,Kuliner Tempat Ibadah,PeninggalanSejarah Semuanya
2 Tujuan Menghibur MeningkatkanSpritualitas MeningkatkanSpirituaitasdengancara menghibur
3 Target Menyentuhkepuasan dankesenanganyang

Aspek spiritualyangbisamenenangkan
Memenuhikeinginan dankesenanganserta



41berdimensinafsu,semata-matahanyauntuk hiburan
jiwa. Gunamencariketenanganbatin

menumbuhkankesadaranberagama

4 Guide
Memahamidanmenguasaiinformasisehinggabisa menarikwisatawanterhadapobyek wisata

Menguasaisejarahtokoh dan lokasiyang menjadiobyekwisatawisatawan.Mampumenjelaskanfungsidan peransyariahdalam bentukkebahagiaan dankepuasan batindalamkehidupanmanusia.

Membuat turistertarik padaobyeksekaligusmembangkitkanspirit religi

5 FasilitasIbadah Sekedarpelengkap Sekedarpelengkap
Menjadi bagianyangmenyatu denganobyekpariwisata,ritual ibadahmenjadi bagianpaket hiburanSumber: Ngatawi Al Zaztrow dalam Hamzah dan Yudiana, 2015Menurut Duran dalam Akyol & Kilinç (2014), pariwisata memilikibermacam dampak sosial dan budaya.Wisata halal adalah suatu produk barudari pasar muslim dan non-muslim. Menurut Zulkifli dalam Akyol & Kilinç(2014), pasar halal diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu: makanan,gaya hidup (kosmetik, tekstil, dll), dan pelayanan (paket wisata, keuangan,transportasi). Menurut Duman dalam Akyol & Kilinç, Islamic tourismdidefinisikan sebagai:

“the activities of Muslims travelling to and staying in places outside
their usual environment for not more than one consecutive year for
participation of those activities that originate from Islamic
motivations which are not related to the exercise of an activity
remunerated from within the place visited” (Kilinç, 2014)



42Menurut Pavlove dalam Razzaq, Hall & Prayag, Halal atau Islamic
tourism didefinisikan sebagai pariwisata dan perhotelan yang turutdiciptakan oleh konsumen dan produsen sesuai dengan ajaran Islam. Banyaknegara di dunia Islam yang memanfaatkan kenaikan permintaan untuklayanan wisata ramah Muslim (Razzaq, Hall, & Prayag, 2015). Sedangkanmenurut Sapta Nirwandar (2015) dalam (Achyar, 2015) keberadaan wisatahalal sebagai berikut:
Halal tourism adalah extended services. Kalau tidak ada dicari, kalau ada, bisamembuat rasa aman. Wisata halal bias bergandengan dengan yang lain.Sifatnya bisa berupa komplementer, bisa berupa produk sendiri. Misalnyaada hotelhalal, berarti membuat orang yang mencari hotel yang menjaminkehalalan produknya akan mendapatkan opsi yang lebih luas. Inijustru memperluas pasar, bukan mengurangi. Dari yang tadinyatidak ada, jadi ada”. Pada acara Focus Group Discussion (FGD) Halal Tourism &
Lifestyle 2015 di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5).Menteri Pariwisata Arief Yahya menyampaikan pendapat pribadi bahwanama dari wisata halal harus universal, beliau mengusulkan istilah “Universal
Tourism”,karena wisata halal bukan semata-mata tentang kuliner. Ada industri lainnyaseperti fesyen, finansial, kesehatan dan sebagainya. Sehingga kata “Universal”baginya sudah mewakili seluruh wisatawan yang datang ke Indonesia, baikMuslimmaupun non-Muslim (Putri, 2015).F. Kondisi Wisata Syariah DuniaPertumbuhan ekonomi yang tinggi di Asia dan MENA (Timur Tengahdan Afrika Utara), memberikan pengaruh terhadap daya beli wisatawanMuslim. Sedangkan di Eropa Barat, meskipun pertumbuhan ekonomi tidaktinggi, banyak kalangan kelas menengah Muslim dari belahan dunia lain iginmengeksplorasi tempat-tempat wisata baru.Berikut tabel populasi dan dayabeli masyarakat muslim: Tabel 9.Populasi dan Daya Beli Masyarakat Muslim
Largest Muslim
Population

Largest Muslim% of
Total

Population

Highest Purching
Power

of Muslim
PopulationIndonesia Bahrain Saudi ArabiaPakistan Kuwait TurkeyIndia Saudi Arabaia IranBangladesh Algaria MalaysiaTurkey Iran QatarEgypt Oman Russia



43Iran Turkey FraceNigeria Yamen LibyaChina Tunisia UAEEthiopia Iraq United StatesAlgeria Libya AlgeriaMonaco Pakistan SingaporeSudan UAE IndonesiaAfganistan Qatar EgyptIraq Egypt The NatherlandsSumber: A.T. Kearney dalam Sofyan (2012:40)Berdasarkan data di atas, Malaysia mampu memanfaatkannya dalammeningkatkan wisatawan Muslim. Total estimasi wisatawan mancanegaraMuslim ke Malaysia berdasarkan Islamic Tourism Malaysia tahun 2010sebesar 5.817.571 atau 24% dari total wisatawan mancanegara Malaysiasebesar 24.557.200 (Sofyan, 2012:40).
Tabel 10.Sepuluh Besar Negara Tujuan OIC (Organization of Islamic

Cooperation) dan Non-OIC Global Muslim Travel Index (GMTI)2015
Peringkat Destinasi OIC Skor Destinasi Non-OIC Skor1 Malaysia (1) 83,8 Singapura (9) 65,12 Turki (2) 73,8 Thailand (20) 59,23 UEA (3) 72,1 Inggris (25) 554 Saudi Arabia (4) 71,3 Afrika Selatan (30) 51,15 Qatar (5) 68,2 Perancis (31) 48,26 Indonesia (6) 67,5 Belgia (32) 47,57 Oman (7) 66,7 Hongkong (33) 47,58 Jordania (8) 66,4 Amerika Serikat(34) 47,39 Maroko (9) 64,4 Spanyol (35) 46,510 Brunei (10) 64,3 Taiwan (36) 46,2Sumber: CrescenRating, GMTI Report 2015Dari tabel di atas dapat diketahui, Indonesia sebagai negara denganpenduduk Muslim terbesar di dunia, belummampu menjadi negara tujuanwisata bagimuslim traveller. Berikut contoh dari negara-negara yang menjadidestinasi bagi muslim traveller, yaitu:
a. TurkiMeskipun Turki adalah negara sekuler, Islam adalah bagian pentingdari kehidupan Turki. Menurut laporan Pew Research Center tahun 2010jumlah penduduk Turki 98% adalah muslim sehingga diasumsikan bahwa



44sebagian besar produk makanan koheren dengan konsep halal di Turki(Pew Research Center, 2010).Selain faktor jumlah penduduk muslim yang besar, meningkatnyapendidikan dan tingkat pendapatan kaum konservatif kelas menengah atastelah juga mempengaruhi permintaan untuk pasar halal terutama wisatahalal (Duman dalam Akyol & Kilinç, 2014). Untuk memenuhi permintaanwisata halal, salah satunya dengan audit halal oleh World Association Halal.Hotel pertama yang menerima "sertifikat halal" di Turki adalah Adenya Hotel& Resort. Selain itu, standar bintang hotel "crescent standards(standarsabit)"menunjukkan kualitas di sektor perhotelan Islami (Kilinç, 2014).Menurut catatan Himpunan Pemilik Hotel Mediteranian (AKTOB),tahun 2002 Turki hanya memiliki hotel 5 buah, saat ini setidaknya tercatatada 75 hotel di Turki yang memasang label hotel Islami bersahabat denganjilbab, liburan sesuai syariah, dan wisata halal. Hotel islami banyak dijumpaidi destinasi misalnya di Canakkale Kas dan Kusadasi. Hotel-hotel tersebuttidak menghidangkan alkohol dan babi, memisahkan kolam renang untuktamu pria dan wanita, serta mengharuskan pegawainya untuk berpakaiansopan. Tayangan televisi dan situs-situs internet dipilih sesuai dengan aturanIslam.Mushala yang disediakan juga dilengkapi peredam suara dari luar(Nashrullah & Pratiwi, 2014).Dalam jajak pendapat yang dibuat BBC Turki baru-baru ini, 60%wisatawan mencari hotel berlabel halal dan jumlah itu terus meningkat.Kebanyakan wisatawan menghindari hotel yang menyajikan alkohol danmakanan tak halal. Presiden Asosiasi Jurnalis Pariwisata (TUYED) KeremKofteoglu menyampaikan, sektor pariwisata harus toleran terhadap semuajenis wisatawan, termasuk bagi wisatawan berkerudung dan yang tidak.Kofteoglu mengatakan, "Kami tak bisa memilih tamu yang singgah."(Nashrullah & Pratiwi, 2014)
Muslim Traveler Index Europe 2014 memperkirakan nilai wisata halalEropa mencapai 137 miliar dolar AS. Turki sendiri termasuk menjadi limabesar negara tujuan wisatawan pencari pariwisata syariah di Eropa.Nilainya bahkan mencari 103 miliar euro pada 2013 atau sekitar 13 persendari total nilai pariwisata halal dunia. Turki diperkirakan akan meraih hingga141 miliar euro dari sektor ini pada 2020.
b. MalaysiaMenurut laporan Pew Research Center tahun 2010 jumlah pendudukMalaysia sebesar 28.400.000. Tahun 2020 menurut Pew Research Center,diperkirakan jumlah penduduk Malaysia meningkat menjadi 33.360.000terdiri dari Muslim sebesar 66,1 %, Budha menjadi 15,7 %, Nasrani sebesar9,4 %, danHindu sebesar 5.8 % (Pew Research Center, 2015).



45
Henderson dalam Akyol & Kilinç (2014) berpendapat bahwa konsep
Islamic tourism adalah salah satu yang berkembang pesat di beberapa negaradi selatan Asia Timur seperti Malaysia dan Singapura. Wisata Islami diMalaysia bagus karena mereka memiliki sistem khusus pariwisata Muslimyang mempromosikan wisata Islam dalam agenda pariwisata nasional. Daricatatan Crescentrating, tahun lalu jumlah kunjungan wisatawan Muslim keMalaysia mencapai 5,9 juta orang. Sementara yang datang ke Indonesiahanya sekitar dua juta orang saja dari total 10-11 juta wisatawan asing yangmasuk (Pratiwi & Murdaningsih, 2015).Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari tiga belasnegeri (negara bagian) dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara denganluas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur,sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduknegara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam duakawasan — Malaysia Barat dan Malaysia Timur —oleh Kepulauan Natuna,wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. Malaysia berbatasandengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara initerletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysiaadalah seorang Raja atau seorang Sultan yang dipilih secara bergiliran setiap5 tahun sekali, hanya negeri-negeri (negara bagian) yang diperintah olehRaja/Sultan saja yang diperbolehkan mengirimkan wakilnya untuk menjadiRaja Malaysia. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri PadukaBaginda Yang di-Pertuan Agong. dan pemerintahannya dikepalai olehseorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia miripdengan sistem parlementer Westminster. Malaysia sebagai negara federaltidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya,sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Rayapada akhir abad ke-18,dan bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yangterpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai MalayaBritania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusunkembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan,kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957.Pada 16 September 1963 sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB1514 dalam proses dekolonialisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atauyang sekarang lebih dikenal sebagai Sabah berubah menjadi negara bagiandari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia termasukdengan Federasi Malaya. dan pada 9 Agustus 1965 Singapura kemudiandikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yangbernama Republik Singapura, saat tahun-tahun awal pembentukan federasibaru terdapat pula tentangan dari Filipina dan konflik militer denganIndonesia.Bangsa-bangsa di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi danmenjalani perkembangan yang cepat di penghujung abad ke-20.Pertumbuhan yang cepat pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an, rata-rata8% dari tahun 1991 hingga 1997, telah mengubah Malaysia menjadi negaraindustri baru. Karena Malaysia adalah salah satu dari tiga negara yang



46menguasai Selat Malaka, perdagangan internasional berperan penting didalam ekonominya. Pada suatu ketika, Malaysia pernah menjadipenghasil timah, karet dan minyak kelapa sawit di dunia. Industrimanufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini. Malaysia jugadipandang sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayatiterbesar di dunia. Bangsa Melayu menjadi bagian terbesar dari populasiMalaysia. Terdapat pula Ras Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yangcukup besar. Bahasa Melayu dan Islam masing-masing menjadi bahasa danagama resmi negara.Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagaiorganisasi internasional, seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysiajuga menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran. Malaysia juga menjadianggota D-8 (Developing-8), yakni sebuah kesepakatan untuk kerja samapembangunan delapan negara anggotanya: Bangladesh, Indonesia, Iran,Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Lembaga rating wisata muslimdunia, Mastercard-CrescentRating kembali merilis hasil Global Muslim TravelIndex (GMTI) untuk 2018. Hasilnya Malaysia secara berturut-turut selamadelapan tahun kembali menjuarai indeks wisata halal dunia. Dalamperkembangan pariwisata di Malaysia, upaya pertama yang mereka lakukanadalah menciptakan produk yang menarik untuk dijual, karena mereka sadarMalaysia intens sekaya Indonesia yang memiliki banyak potensi produkwisata yang menjual seperti Borobudur, Bali, dan lain sebagainya. Produkyang mereka ciptakan diuasai:1. Mengkapitalisasi Malaysia yang terdiri dari berbagai negara dengantiga bahasa utama yaitu Melayu, Cina, dan India yangmerepresentasikan Asia, mereka menciptakan tagline “Malaysia TrulyAsia”.1. Contohnya adalah produk wisata lain yaitu menciptakan ikon wisata"Twin Towers Petronas". Pengembangan potensi wisata yang ada diPulau LangkawiKedua, pengembangan konektivitas (kemudahan bepergian ke seluruh danke Malaysia). Malaysia mudah diakses dan destinasi dapat berkembang. Salahsatu indikatornya adalah pengembangan Bandara Internasional di KualaLumpur yang dimulai dengan Subang dengan kapasitas 400.000 penumpangper tahun, ternyata mendapatkan 15 juta per tahun, kemudian pindah keSepang, sekarang telah terealisasi mencapai 50 juta penumpang per tahunmelalui Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) .Ketiga, pelestarian kearifan lokal yang kental dengan gaya hidup Islamidengan pengembangan Homestay di daerah-daerah tujuan wisata yangdikembangkan Dapat memberikan semua elemen masyarakat dalampengembangan ekonomi.Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:(a) mengedepankan dan menjaga nilai-nilai Islami dan kearifanlokal. Mengedepankan wujud atau akhlak yang baik, baik dalammemberikan pelayanan maupun menciptakan produk wisata.



47(b)menyesuaikan hal-hal yang baik dari sistem dan standar yang digunakanoleh peradaban Barat, sebagai contoh pelayanan prima dalam produkpariwisata, dalam mengembangkan program-program pengembangankapasitas untuk peningkatan pelayanan dan produk wisata.(c) menjalankan konsep dan berorientasi pasar. Sebagai contoh, wisatawandari barat mungkin menginginkan hal-hal yang tidak selaras denganproduk wisata halal, hal tersebut tidak perlu dilarang/dipaksakan kepadawisatawan yang tidak menginginkan, dan harus difasilitasi pada produkwisata yang sesuai dengan tarif tersebut. Produk wisata halal harus jugadisesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi Muslim dari berbagainegara yang berbeda.Yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal di Malaysia adalah pemerintah,melalui lembaga bernama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim). Denganbegitu, peredaran sertifikat ini mudah diawasi lantaran satu pintu. DiMalaysia dikenal Jakim sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halaldalam produk pariwisata halal. Sebagai sebuah agensi utama pengurusan halehwal islam di peringkat persekutuan serta urus setia kepada MajlisKebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI), maka Jakimmelaksanakan tiga fungsi utama berikut1. Penggubalan dan Penyeragaman Undang-Undang Syarak2. Penyelarasan Pentadbiran Islam3. Penyelarasan dan Pembangunan Pendidikan IslamJabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Perdana Menteri akan berperanansebagai agensi pusat dalam perancangan pengurusan Hal Ehwal Islam danpembangunan ummah dengan fungsi-fungsi seperti berikut:
a. bertanggungjawab seperti perancang yang menentukanpembangunan dan kemajuan Hal Ehwal Islam di negara ini;
b. merangka dasar bagi pembangunan Hal Ehwal Islam di negara ini danmenjaga kesucian akidah dan ajaran Islam
c. membantu menggubal dan menyeragam undang-undang danperaturan yang diperlukan serta menilai dan menyelaras pelaksanaanundang-undang dan pentadbiran yang sedia ada dari masa ke semasadalam usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah umat Islam;
d. Melaksanakan program-program pembangunan ummah danpenghayatan Islam dalam pengurusan negara;
e. Menyelaras mekanisma penguatkuasaan undang-undang sertaperaturan-peraturan pentadbiran Hal Ehwal Islam di seluruh negara;
f. Membuat penilaian program-program Hal Ehwal Islam yangdilaksanakan di negara ini;
g. Bertindak sebagai pengumpul, penyebar dan pusat rujukan maklumatmengenai hal ehwal Islam; dan
h. Melaksanakan usaha-usaha pembangunan ummah melalui kerjasamadi peringkat serantau dan antarabangsa.

c. Thailand



48Jumlah penduduk Thailand berdasarkan riset Pew Research Centertahun 2010 sebagaian besar adalah 93,2% Budha, 5,5%Muslim, dan sisanyaagama lainnya kurang dari 1%. Meskipun sebagian besar penduduknyaberagama Budha, Thailandtelahmendirikan Halal Science Center diChulalongkorn University. Dalam usaha meningkatkan wisata halal ThailandmengumumkanMuslim Friendly Thailand, seperti dilansir dari DeutschePresse-Agentur, Rabu (10/6), aplikasi ini akan diluncurkan pada tanggal 22Juni mendatang dalam bahasa Inggris, Thailand, dan Arab. Piranti lunak inidirancang untuk membantu wisatawan menemukan restoran halal, hotel,masjid, dan operator tour. Otoritas wisata Thailand mengatakan, aplikasi inimerupakan bagian dari kampanye untuk menarik lebih banyak pengunjungdari Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia, yang menyumbang tiga jutawisatawan ke negara itu tahun lalu (Putri, 2015).
d. SingapuraSingapura sebagai negara yang memprioritaskan sektor pariwisata,dianggap paling paham dalam melayani wisatawan temasuk wisatawanMuslim. Sebagai bentuk dukungan bagi pelaku usaha pariwisata diberikan
halal award (Sofyan, 2012). Menurut Pew Research Center tahun 2010,penduduk Singapura terdiri dari beberapa umat beragama, yaitu: Buddhist(34 persen), Christians (18 persen), Folk Religions (2 persen), Hindus (5persen), Muslim (14 persen), Jews (<1 persen), Unaffiliated (16 persen), oherreligions (10 persen).Dari data di atas, mayoritas penduduk Singapura beragama Budha,populasi Islam berada di posisi keempat. Sebagai negara yang mayoritasberagama Budha, Singapura berhasil mencapai peringkat 9 menurutMastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2 015 untuknegara Non-OKI yang menjadi tujuan wisata muslim terbaik di dunia. BadanPariwisata Singapura atau "Singapore Tourism Board" meluncurkan bukupanduan wisata halal bagi pelancong Muslim dari Indonesia.Kriteria dalam survei GMTI meliputi berbagai macam faktor meliputikecocokan sebagai tempat berlibur bersama keluarga bagi keluarga Muslim,tingkat pelayanan bagi wisatawan Muslim, ketersediaan fasilitas bagiwisatawan Muslim, pilihan akomodasi yang baik, jumlah kedatanganwisatawan Muslim, pilihan menu dan makanan halal, dan lainnya. DirekturEksekutif STBWilayah Asia Tenggara Edward Koh menyampaikan Singapuramemiliki banyak fasilitas makanan halal yang sudah disertifikasi oleh BadanSertifikasi Halal yang dimiliki negara itu. Sebanyak 108 wisatawan Muslimberkunjung ke Singapura, dengan nilai 145 miliar dolar AS danmempresentasikan 10 persen dari total perekonomian dunia (Putra, 2015).
e. Korea SelatanMeskipun mayoritas penduduknya tidak beragama Islam, sebagiantempat wisata di Korea Selatan sudah menyediakan fasilitas yangmemudahkan para turis Muslim. Tujuan wisata halal di Korea antara lain:Gyeonggi-do (banyak terdapat tempat-tempat hiburan yang menyediakantempat ibadah dan makanan halal bagi umat Muslim meliputi Everland,



49Korea Folk Village di Yongin, Petite France di Gapyeong, Skin Anniversary diPaju dengan Woongjin Playdoci dan Aiins World di Bucheon (Rezkisari,2014).Selain Gyeonggi-do, terdapat juga destinasi wisata halal yaituGangwon. Pemerintah Korea Selatan aktif dalam mempromosikan paketwisata syariah ke Indonesia. Strategi promosi yang dilakukannya adalahdengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara perwakilanorganisasi pariwisata Korea Selatan di Jakarta (KTO Jakarta) dengan GarudaIndonesia Holiday (GIH). Provinsi Gangwon mendukung kerja sama inidengan menyediakan restoran yang ramah bagi Muslim dan Mushala. Saat iniproduk wisata halal ke Korea yang telah dikembangkan oleh GIH adalahberupa produk 3M5H, 4M6H, dan produk 5M7H, yang menyertakan makananhalal di restoran ramah Muslim pada semua jadwalnya, serta kunjungan kemushala untuk shalat (Putri & Pratiwi, 2015).
3. Kondisi Wisata Syariah di IndonesiaBerbagai upaya dilakukan untuk mempersiapkan produk pariwisataini bersama pemangku kepentingan, salah satu cara memperkenalkan WisataSyariah di Indonesia kepada masyarakat dan dunia Internasional,Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan MajelisUlama Indonesia menyelenggarakan Global Halal Forum bertemaWonderful
Indonesia as Moslem Friendly Destination pada 30 Oktober 2013 di JIExpoKemayoran, Jakarta.Pentingnya dikembangkan potensi wisata syariah disampaikanMantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat peluncuran GerakanEkonomi Syariah (GRES) di kawasan silang Monas, tanggal 17 November2013. Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyonomenyampaikan bahwa Indonesia mempunyai banyak alasan untukmengembangkan potensi wisata syariah, antara lain keberadaan ekonomisyariah penting untuk mengurangi kerentanan antara sistem keuangandengan sektor riil, sehingga menghindari penggelembungan ekonomi;menghindari pembiayaan yang bersifat fluktuatif, dan dapat memperkuatpengaman sosial.Upaya yang dilakukan pemerintah dalammengembangkan wisatasyariah adalah mempersiapkan 13 (tiga belas) provinsi untuk menjadidestinasi wisata syariah, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe AcehDarussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat,Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Namun darike-13 provinsi tersebut yang dinyatakan siap yaitu Jakarta, Jawa Barat, NTB,Yogyakarta, dan Jawa Timur.Berdasarkan Kemenparekraf, 2013, Indonesia as Moslem Friendly Destination(Buku Panduan Wisata), penilaian kesiapan destinasi wisata dilihat daribeberapa aspek utama pariwisata, yaitu:



501) ProdukPengembangan Produk harus berdasarkan Kriteria Umum danStandarisasi yang diterapkan untuk Usaha Pariwisata Syariah dan DayaTarik.
2) SDM dan kelembagaanKompetensi Profesi Insan Pariwisata Syariah juga harus ditunjangdengan Training dan Pendidikan yang sesuai dengan sasaran StandarKompetensi yang dibutuhkan Wisatawan Muslim.3) Promosi (indonesia.travel, 2013)Bentuk promosi dan jalur pemasaran disesuaikan dengan perilakuWisatawan Muslim,World Islamic Tourism Mart (WITM), Arabian TravelMart, Emirates Holiday World, Cresentrating.com, halaltrip.com, etc.Meskipun konsep halal sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besarpenduduk Indonesia, namun wisata halal kurang berkembang di Indonesiadikarenakan fasilitasi, tidak mudah memastikan makanan halal, sertifikasihalal, dan promosi yang kurang. Hal tersebut tampak dari hasil laporanlembaga riset dan pemeringkat industri pariwisata halal CrescentratingbersamaMasterCard, Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015, Indonesiaberada di urutan keenam tujuan wisata halal dunia, di bawah Malaysia danThailand. Crescentratingmenilai Indonesia harus berusaha lebih keras jikaingin melangkahi Malaysia dan Thailand dalammengembangkan wisatahalal. Menurut pendiri dan CEO Crescentrating Fazal Bahardeen bahwaIndonesia belum begitu agresif dalammempromosikan wisata halal sepertinegara tetangga Malaysia dan Thailand. Indonesia juga belummengintegrasikan promosi pariwisata halal ke dalam program pariwisatanasional, dan membuat paket khusus wisata halal.Fakta yang ada pariwisata syariah di Indonesia pada tahun 2013 yaitu hotelsyariah besertifikat baru 37 hotel. Sebanyak 150 hotel menuju operasionalsyariah. Begitu juga dengan restoran, dari 2.916 restoran, baru 303 yangbersertifikat halal. Sebanyak 1.800 mempersiapkan diri sebagai restoranhalal. Sedangkan tempat relaksasi, SPA kini baru berjumlah tiga unit.Sebanyak 29 sedang proses untuk mendapatkan sertifikat halal.
G. Kebijakan PublikThomas R Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segalasesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidakmelakukan sesuatu. Definisi tersebut dirasa terlalu sempit untukmendeskripsikan mengenai kebijakan publik. Ada dua makna yang bisadiambil dari definisi Thomas R Dye tersebut. Pertama, Dye beragumenbahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukanorganisasi swasta. Kedua Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publiktersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan olehpemerintah. Dalam hal tersebut pilihan yang diambil oleh pemerintah



51merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukansesuatu (Michael Howlett dan Ramesh, 1995:4). Kebijakan publik dapatsemacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upayamemecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknyamenjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan caraterbaik dan tindakan terarah.Menurut Yeremias Keban, kebijakan publik dapat dilihat dari konsepfilosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatukerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakanserangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk,kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi,sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimanamelalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yangdiharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapaiproduknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatuproses tawar menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan metodeimplementasinya (Arifin Tahir, 2011:38).Definisi kebijakan publik dalam Lampiran 1 Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentangPedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan RevisiKebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.Dalam Peraturan Menteri ini, kebijakan publik adalah keputusan yang dibuatoleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasipermasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untukmencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaatorang banyak. Dalam Peraturan Menteri tersebut, kebijakan publikmempunyai 2 (dua) bentuk yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formaldan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik. MenurutSubarsono kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, PeraturanPemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan PemerintahKota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati (Subarsono, 2005:3).Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pernyataan pejabat publik jugamerupakan bagian kebijakan publik. Hal ini dapat dipahami karena pejabatpublik adalah salah satu aktor kebijakan yang turut berperan dalamimplementasi kebijakan itu sendiri. Lingkup dari studi kebijakan publiksangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi,politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat darihirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokalseperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden,peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusangubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusanbupati/walikota.James E. Anderson mengatakan Public Policies are those policies
developed by governmental bodies and officials. (Kebijakan publik adalahkebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Selanjutnya David Easton memberikan definisikebijakan publik sebagai berikut: Public policy is the authoritative allocation
of values for the whole society. (Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-



52nilai secara syah kepada seluruh anggota masyarakat) (Budiman Rusli,2013:37).Menurut Thomas R.Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalahsegala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atautidak melakukan sesuatu.Definisi tersebut dirasa terlalu sempit untukmendeskripsikan mengenai kebijakan publik. Ada dua makna yang bisadiambil dari definisi Thomas R Dye tersebut. Pertama, Dye beragumenbahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukanorganisasi swasta. Kedua Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publiktersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan olehpemerintah. Dalam hal tersebut pilihan yang diambil oleh pemerintahmerupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukansesuatu (Michael Howlett dan Ramesh, 1995:4).Menurut Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gunn dalam bukunyaDwiyanto Indiahono bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakanpemerintah secara sempurna, maka perlu beberapa persyarakatn tertentuyaitu:1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau institusi pelaksana tidakakan menimbulkan gangguan atau keadaan yang serius2. untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yangcukup memadai3. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari dengan hubungankausalitas yang handal5. Hubungan langsung ketergantungan harus kecil6. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat9. Komunikasi dan kordinasi yang sempurna10. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkankepatuhan yang sempurna (Dwiyanto Indiahono, 2009:55).Kesimpulan yang dapat diambil dari ketiga defenisi di atas adalah kebijakanpublik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah,kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak meiakukan sesuatu itumempunyai tujuan tertentu dan kebijakan publik ditujukan untukkepentingan masyarakat.
H. Penelitian TerdahuluGuna menghindari adanya plagiarisme, beberapa hasil penelitian danpublikasi yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:a. Penelitian yang berjudul “Internet and Halal Tourism Marketing”oleh Mevlüt Akyol dan Özgür Kilinç



53Hasil penelitian tersebut diterbitkan pada International Periodical for
the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/8
Summer 2014, p. 171-186, Ankara-Turkey. Tujuan dari penelitian tersebutadalah untuk menyajikan konsep pemasaran halal di dunia dan di Turki.Dalam konteks ini, salah satu perusahaan perantara, yang disebut "hotelhalal", dianalisa dalam kerangka deskriptif. Penelitian yang dikembangkanadalah definisi marketing halal, konsep wisata halal dan hotel halal, deskripsiwisata halal di Turki, pentingnya internet dalammarketing wisata, dananalisis visual dan textual dari website hotel-hotel halal di Turki. Kesimpulandari penelitian tersebut adalah pelaku marketing halal harusmempertimbangkan harapan hotel halal baik untuk wisatawan Muslim dannon-Muslim. Muslim mencari liburan yang koheren dengan Islam danharapan non-Muslim juga mendapatkan keamanan dan kebersihan.Haltersebut harus diperhitungkan oleh pelaku marketing halal. Hasil analisisvisual dan tekstual menunjukkan bahwa sebagian besar hotel Islam koherendengan Islam. Misalnya, memberikan prinsip makanan dan non-alkohol halal,fasilitas terpisah untuk wanita dan ruang doa adalah fitur utama dan umumdari Islam atau hotel halal.Selain itu, hotel islami, internet dan media sosial menyediakan platformkomunikasi yang signifikan untuk hotel halal karena halal berorientasipemasok industri dan perantara umumnya menargetkan populasi Muslim.Dengan demikian, internet mungkin menawarkan kesempatan besar untukmendapatkan perhatian dari pasar ini. Penelitian ini memiliki beberapaketerbatasan. Yang pertama adalah ukuran sampel mungkin tidak cukupbesar untuk menggeneralisasi temuan. Yang kedua adalah hanyamenganalisis hotel bintang lima, sehingga hotel dibawahnya dikeluarkan.Keterbatasan terakhir adalah hanya menggunakan situs web untukmendapatkan gambar dari hotel karena itu, media lain seperti majalah, suratkabar dan televisi tidak dimasukkan. Dengan mempertimbangkan studi lebihlanjut, menganalisis persepsi halal, sikap dan perilaku pembelian dapatmengembangkan lebih penjelasan terhadap konsepmarketing halal.b.Penelitian Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalamWisata Syariah dengan Konvensional oleh M. Maulana Hamzahdan Yudi Yudiana.Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2015 ini mengupas tentangpotensi industri halal dalam wisata syariah dan membandingkan antarabisnis syariah dengan konvensional. Disampaikan bahwa perbedaanmendasar antara bisnis syariah dan konvensional adalah visi dan misinya.Visi bisnis syariah ditekankan pada keimanan. Sedangkan misinya adalahberupa ibadah, jadi setiap aktivitasnya akan selalu bernilai ibadah.Sementara bisnis konvensional adalah komersial dengan misi melakukanprofesionalisme dalam produksi.Disampaikan dalam tulisan mereka bahwa perlu mengintegrasikanantara wisata syariah dan konvensional untuk difokuskan pada industri



54halal. Dalam perkembangannya wisata konvensional lebih duluberkembang ketimbang wacana wisata syariah. Meskipun Indonesiasudah lama menerapkan wisata syariah dari produk pangan yanghalal.Namun kurangnya sosialisasi dan promosi, wisata syariah menjadiminus disini.Karena patut belajar dari Bali yang menjadi daerah tujuanwisata.Untuk pengembangan wisata syariah bisa mencontoh konsepwisata konvensional dalam hal promosi, paket wisata dan layanan.Lombok katakanlah, secara alam lebih unggul, alami dan indah dari bali,secara budaya jauh lebih islami. Namun karena kurangnya promosi,jumlah wisatwan yang berkunjung disini juga masih minim.
c. Serrin Razzaq, C. Michael Hall& Girish Prayag. The capacity of

New Zealand to accommodate the halal tourism market – or not.Mereka meneliti situs penyedia akomodasi di Auckland dan Rotorua,dua tujuan wisata utama di Selandia Baru, negara yang semakin berusahauntuk memposisikan diri sebagai tujuan ramah halal di Asia dan TimurTengah. Analisis dari 367 situs akomodasi yang ditemukan hanya tiga situsyang secara khusus menyebutkan halal dan juga mengidentifikasi sejumlahatribut yang dapat mencegah lebih banyak wisatawan halal konservatif.Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan signifikan terhadap kapasitassektor akomodasi Selandia Baru untuk kedua menyampaikan informasiakomodasi yang tepat untuk pasar Islam serta memberikan pengalamanmemuaskan untuk mereka yang tinggal. Perbaikan substansial dalampelatihan dan pendidikan direkomendasikan.Selandia Baru telah semakin mempromosikan dirinya sebagai tujuanramah Muslim untuk menarik wisatawan halal. Banyaknya eksportir dagingsapi halal dan domba negara ini berusaha untuk mempromosikan penawaranhalal lainnya. Namun, penyediaan wisata halal dan perhotelan adalah prosesyang jauh lebih rumit daripada daging halal. Hal ini membutuhkanpemahaman yang lebih bernuansa konsumen Islam dan posisi sosial-budayamereka dan tuntutan yang berbeda ini akan memiliki pada pemasok.Sejumlah atribut yang berbeda dari akomodasi halal diidentifikasi dariliteratur (Battour et al, 2010;.Henderson, 2010; Stephenson 2014) danditerapkan pada analisis isi dari situs penyedia akomodasi dari Auckland danRotorua. Hanya 3 dari 367 situs dianalisis disebutkan halal dan hanya satuyang bersertifikat.d. Penelitian Potensi Desa Wisata Berbasis Syariah di KabupatenSleman yang dilakukan oleh Unggul Priyadi, Yazid, Eko Atmaji.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensipengembangan desa wisata yang ada di kabupaten Sleman untuk menjadidesa wisata syariah sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat.Analisa data dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif. Analisis kuantitatifmenggunakan metode SWOT. Kesimpulan dari penelitian ini adalah potensiwisata di kabupaten Sleman cukup besar untuk dikembangkan menjadi desa



55wisata karena telah tersedia fasilitas yang mendukung yaitu tempat ibadahyang memadai dan mudahnya akses makanan halal. Kendala dalam usahapengembangan antara lain masyarakat masih belummemahami desa wisatasyariah, kurangnya promosi dan layanan yang belum berstandard sertaterbatasnya kreatifitas kerajinan dan kesenian.Alternatif strategi pengembangan yang ditawarkan peneliti yaitupeningkatan pemahaman masyarakat tentang desa wisatasyariah,optimalisasi potensi alam, sosial dan budaya untuk meresponminatmasyarakat untuk berkunjung atau meningkatkan frekuensikunjungan ke desa wisata. Namun yang paling penting adalah komitmensemua pihak dalam merealisasikan strategi-strategi yang telah disusun untukmengembangkan desa wisata syariah di kabupaten Sleman.e. Penelitian Penciptaan Nilai Pariwisata: Sebuah Pendekatan Islam(Value Creation in Tourism: An Islamic Approach) oleh AbolfaziTajzadeh Namin.Di dalam penelitian ini disampaikan meskipun Islam dianggap sebagaipasar utama global, namun nilai-nilai islami belum didefinisikan secara baikdi pasar pariwisata. Peneliti mengembangkan sebuah model, de Figureted dibawah ini, untuk penciptaan nilai pariwisata Islam. Dalam pandanganpeneliti, mata rantai yang hilang dalam pariwisata secara umum dankhususnya pariwisata Iran adalah menciptakan nilai melalui pariwisata Islam.Dengan kata lain, untuk meningkatkan tujuan wisata di Iran dan dunia islam,maka perlu untuk mengkaitkan tujuan berdasarkan prinsip-prinsip Islam danmengelola tujuan dengan cara yang strategis dalam rangka menyediakankeunggulan kompetitif dalam dunia yang dinamis saat ini. Untuk memenuhiharapan wisatawan Muslim tidak hanya untuk memberikan wisatawandengan pengalaman diinginkantetapi juga untuk melindungi nilai-nilai yang ada dan kualitas hidup ditujuan.Pada model di atas, terdapat interaksi antara semua komponenmodel. Model tersebut berguna untuk semua pemangku kepentingan(termasuk orang) baik di tingkat mikro dan makro. Dengan kata lain,sukses di tingkat nasional dan internasional perlu menciptakankeseimbangan antara tujuan destinasi dan unsur-unsur yang ada untukmenciptakan nilai dalam pariwisata Islam secara konsisten untukpengembangan pariwisata di Iran dan promosi nilai-nilai Islamdi seluruhdunia. Dengan demikian, mereka harus memiliki tingkat yang lebih tinggidalam interaksi budaya dan pengetahuan lebih tentang nilai-nilai dannorma-norma mereka.Semua elemenbudaya, nilai-nilai, dan norma-normaharus digunakan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan sosial sertamelindungi hak asasi manusia. Pendekatan yang disampaikan penelitiuntuk mempromosikan wisata Islam adalah marketer ikut terlibat dalammembuat pola travelling dan paket wisata.



56f. PromotingIslamic TourisminBrunei:ThroughCustomersUnderstanding
TowardstheSyariahCompliantHotelConcepts, oleh MohamedPenelitianyang dilakukan oleh Ezzat,et.aldengan judulSharia-

CompliantHotelsinEgypt;dan penelitianyangdilakukanolehPurtaheriet.al.denganjudulImpactsof Religious and
PilgrimageTourism in Rural Areas: TheCaseof
Iran.Pertama,penelitianMohamed(2013)yang berjudulPromotingIslamic
Tourism inBrunei: ThroughCustomersUnderstanding Towardsthe Syariah
Compliant Hotel Concepts. Penelitian ini membahas tentangfaktor-faktoryangdiperlukansetiapNegaramuslimagarsuksesdiperhotelanyang sangatkompetitif.Dalamhalini,Mohamed mengujikerangka kerja dengan pengunjungmassa(domestikdaninternasional)melaluipemahamanmereka tentangpentingnyamenerapkankonsepSyariahCompliantHotel(SCH). SehinggamemungkinkanMohamed untukmenganalisisdanmengevaluasikemungkinanmembangunlokasiSCHdi Brunei.Metodeyang digunakan adalahkuantitaf dankualitatif. Temuan daripenelitian tersebutadalah bahwapemahaman pelanggansecara keseluruhanterhadapkonsep SCH berada padatingkatyangrendah.Selainitu,jugaditemukanbahwa diantara tigavariableindependen(sikap,penerimaan,dankepercayaan),faktorsikapmemiliki betatertinggiyang memberikankontribusisignifikanmenjadifaktoryang palingdominan dan berpengaruh dala mempengaruhi pemahaman konsumenterhadap konsep SCH.g. Penelitian berjudulSharia-CompliantHotels in Egyptoleh Ezzat,et.al.PenelitiantersebutberusahamemberikankejelasantentangartidariSCHdanmembahastentangtantanganyang dihadapidalammengembangkan(SCH)diMesir.Metodeyang digunakanadalahkualitatifdenganPendekatanDelphi.Temuan daripenelitiantersebutadalah(i) Pada kategorioperasi,terdapatciri-ciriyang penting,yakni:tidakmelayanimakananyang mengandungbabi dan minuman beralkohol, staf perempuan untuk tamuuntukorangMuslimsaja,namunjugatersediabagimerekayangmenaati syaratdan ketentuan hotel.h. Penelitianyang berjudulImpactsof Religious and Pilgrimage Tourism in
Rural Areas: The Case of Iran. Penelitian yangdilakukanolehPurtaheriet.almenyajikananalisisempiriswisataziarahdanwisatareligi,sertadampakdarijeniswisatatersebutdidaerahpedesaandiIran. Penelitianmemberikan contohdampakdantransformasiwisata ziarahdanwisata religiditiga pusatdesasebagaiDesaModelWisata.Metodeyang digunakanadalahkualitatifdankuesionersurvey.Temuan daripenelitiantersebutadalahbahwaparapeziarahdanwisatawanreligisangatberpengaruhdiarea pedesaan,namunaspeksosialwisata ziarahdan wisata religi memiliki pengaruh besar pada rumah tangga pedesaan.Selainitu,hasilpenelitianjugamenunjukkanbahwadesa-desayang terkaitdenganwisatareligitelahmendaftarkandampakyang cukupsignifikandari desa-desatersebutyangterkaitdengan pariwisata ziarah.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan PenelitianBerdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk penelitian bersifatdeskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dandidukung pula dengan data kuantitatif. Cakupan sumber data diperoleh dari



58observasi dan wawancara dengan informan dan narasumber di Lombok NusaTenggara Barat, Banda Aceh dan Propinsi Lampung. Menurut Sugiyono(2012:23) dikatakan metode kuantitatifkarena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakanstatistik. Selain itu, pendekatan kualitatifdigunakan karena penelitimenempatkan teori sebagai titik tolak utama atasrasa ingin tahu penelitiuntuk menilai kebijakan strategis pengembanganwisata syariah di Propinsi Lampung.
B. Jenis dan Sumber DataDalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dari data yangdiperoleh akandianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Sumber data adalahsegala sesuatuyang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya,data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.a. Data primer yaitu data yang dibuat peneliti untuk maksud khususmenyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Dalampenelitianini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertamaatau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer diperoleh denganmelakukan survey, menggunakan daftar pertanyaan terhadap pelakuusaha wisata, pemangku kebijakan, FGD, wawancara mendalam, danobservasi.Guna melengkapi informasi/data, survei dan wawancara juga dilakukandengan dinas/instansi pemerintah daerah terkait, masyarakat lokal danpelaku wisata.
b. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selainmenyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukandengan cepat. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalahliteratur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkaitan denganpenelitian yang dilakukan. Selain itu juga berasal dari kantor-kantorpemerintah dan instansi terkait, antara lain gambaran umum lokasipenelitian, danbeberapa informasi lain yang berisikan tentang pariwisatasyariah.
C. Prosedur PengumpulanDataDalam penelitian ini menggunakan prosedur pengambilan data sekunderdengan studi literature dan pengambilan data primer melalui observasi, danwawancara dengan narasumber (Dinas Pariwisata di Lombok NusaTenggara Barat, Dinas Pariwista Banda Aceh dan Dinas Pariwisata PropinsiLampung).D. Prosedur Pengolahan DataData yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolahdengan tahapan sebagai berikut:1) Seleksi Data



59Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapandata selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti2) Klasifikasi DataPenempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkandalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akuratuntuk kepentingan penelitian.3) Penyusunan DataPenempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuanyang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yangditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.
F. Analisis DataSetelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data.Datayangtelahdiolahkemudianakan dianalisis secaradeskriptifkualitatif.Analisis deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalambentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengertiuntuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yangdidasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yangditeliti.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Propinsi Nusa Tenggara BaratKabupaten LombokUtaramenjadisalahsatudari10(sepuluh)Kabupaten/Kota di ProvinsiNusaTenggraBarat,yang posisinyaterletak dibagian utara pulaulombokdenganbatas-batas wilayahsebagai berikut:SebelahUtara :LautJawaSebelahBarat: Selat Lombok danKabupatenLombok BaratSebelahSelatan:Kabupaten Lombok BaratdanKabupaten LombokTengahSebelahTimur:KabupatenLombok Timur.KabupatenLombokUtaramempunyailuas wilayahdaratanyakniseluas809,53km², dansecaraadministrastifterbagidalam5(lima)kecamatan,33desa dan322dusun, yangmanaKecamatan Bayan memilikiluas wilayah terbesardengan luaswilayah 329,10km²danterkeciladalahKecamatanPemenang denganluas wilayah81,09km².LetakKabupatenLombokUtarasangatstrategisyaitu terletakpadadaerah tujuan pariwisatasedangkan jalur perhubunganlautdenganSelatLomboksebagaijalur perhubunganlautyangsemakinramai,dariarahtimurtengahuntuklalulintasbahan bakarminyakdandariAustraliaberupamineral logamke AsiaPasifik.Secara administratifKabupaten LombokUtaramemiliki5wilayahkecamatan, menyimpanberbagaiobjekwisatayangcukuppotensial untukprogramjangka panjang.ObjekwisatadiKabupatenLombokUtaradapatdikelompokkan menjadidua,yaitu: wisataalam,danwisatabudaya.Wisataalamdiantaranyameliputi:GiliAir,GiliMeno,GiliTrawangan,PantaiSire,Malimbu,PantaiNipah,PantaiMedana,MontongPal,HutanPusuk(MonkeyForest),AirTerjunGangga,AirTerjunSenaru,AirTerjunTiuTeja dan Taman Nasional Gunung Rinjani.Sedangkan wisata budayadiantaranya meliputi: Masjid Bayan Beleq, Rumah Adat Segenter, RumahAdat karang Bajo, Peresean,dan GendangBeleqdanlain-lain.LombokUtaramerupakansalahsatudiantarasurgawisatawanyangcukup mencengangkandunia,yaitudaerah yang memiliki keindahan pantaiyang cukupmempesona.PesonaLombokUtarayangsudahtidakterpungkirikeindahanalamnyamenjadiimpiandunia danmenjadi “magnet” bagisetiappengunjungyang



61pernahhadir dansinggahdikabupatenini untukdapatkembalilagimenikmatikeindahananpantai yang tidak adaduanyadi belahanlainmanapundidunia.Halitudiantaranyaterlihatdi Kompleks pariwisata “Gili” yangmenawarkan modernisasi bernuansa seni yangberbalutkemajemukanbudayalokal.PantaiSire,Malimbu,Pantai Nipah,PantaiMedana,Montong Pal,HutanPusuk(MonkeyForest),Air Terjun Gangga,AirTerjun Senaru,Air Terjun TiuTejadanTamanNasionalGunungRinjani.Sedangkanwisata budayadiantaranyameliputi:Masjid Bayan Beleq,RumahAdat Segenter,Rumah AdatkarangBajo,Peresean,danGendangBeleq dan masihbanyaklagidestinasiwisata yangmemilikipotensiuntukdikembangkan.Dibaliksejumlahkeindahanyang dimiliki,KabupatenLombokUtarajuga diuntungkan oleh posisistrategisdaerahtujuan pariwisata,yaituberbatasandenganPulauBalidanakseskeLautBandayangmudah.Posisistrategisini menjadikanLombok Utaramelejitmenjadi daerahdestinasi wisata papanatasdiIndonesia.Namun seiring dengan tuntutan kemajuan, dengan hanyamengandalkan wisatasebagaisatu-satunyakomoditasandalanmendukungekonomilokaladalahsulit dipertahankan untuk menjadikanKabupatenLombokUtaraberdayasaing.Oleh karenanyaberbagaipotensisumberdayaalamdigali,diteliti dandikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi produktif. Jika melihat posisi strategis dari aspekperdagangan,jalurperhubunganlautdenganSelatLombokadalahjalurlautyangsemakinramaidilalui,dariarahtimurtengahmenjadilalulintasdistribusibahanbakar minyakdandariAustraliamerupakanjalur distribusiminerallogammenujuAsiaPasifik,tentumemungkinkandigalisehingga dapatmendatangkankeuntunganekonomi.Berdasarkangrafikkunjungan wisatawandiKabupatenLombok Utaradiperkirakanakanmampumenghasilkanpertumbuhanekonomi,dalammenyediakan lapangankerja,menstimulasiberbagaiindustriproduksi,sertamemberikankontribusisecaralangsung bagikemajuan-kemajuan dalamusaha-usahapembangunandan perbaikansarana pelabuhan,saranatransportasijalan,pengangkutan,serta membangun program kebersihan dankesehatan, sasana budaya, pelestarian lingkungan hidup sehingga dapatmemberikan keuntungan dan kenyamananmasyarakatsetempatmaupunwisatawan dariluar.Pengembanganpariwisatadi Kabupaten LombokUtara diharapkanakan menjadisalah satuindustri yang mampu menghasilkan pertumbuhanekonomiyang cepatdalam menyediakan lapangan kerja,peningkatanpenghasilan, standar hidup sertamenstimulasisektorproduktivitaslainnya.Disisilainjugadapat mendorongkreativitas seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata yangmerupakangabungandariinteraksiwisatawan,bisnis,pemerintahan,tuanrumah,sertamasyarakat dalamprosesmenarik danmelayani wisatawan.



62Tabel 11.ObjekWisata di Lombok Utara
No. Kecamatan Nama Jenis Objek

Wisata1. Pemenang GiliTramena(Trawangan,MenodanAir.GoaJepang Gili Trawangan Alam pantai
2. Tanjung Pantai Sire, ArungJeramTengakPekatan Alam pantaidan minatkhusus3. Gangga Pantai Kerakas,Selelos, AirTerjunKertaRaharja, AirTerjunTiuPupus,Pantai Lempenge Alam pantai,budaya, alampegunungan4. Kayangan AirTerjunTeja, Masjid Kunosesait Alampegunungan,budaya5. Bayan AirTerjun SindangGila, AirTerjunKelep, AirTerjunTorean, MasjidKunoBayan Beleq, Desa TradisionalSenaru, Desa TradisionalSegenter,T.N.Gunung Rinjani,PantaiTanjungMenangis,PadangGolf, DamKeru

Alampegunungan,budaya, alampantai
Sumber : data diolah, 2018
Pengembangandanpengelolaanwisatadi Kabupaten Lombok Utaradiarahkanpada penataandayatarik wisata(destinasi), pembinaansadar wisata,peningkatan promosiwisatadaerahdengancara menjalinkemitraan,mengembangkan event-event lokal,tradisional, internasionalsertamemanfaatkanteknologi informasi.DengandicanangkannyaKabupatenLombokUtarasebagai“Destinasi WisataDunia”,pemerintahdaerahkabupatenLombokUtaraterus berupamengembangkandestinasi-destinasi yangdimilikiKabupatenLombok Utara.Tabel 12.NamadanJenis beberapa ObyekWisatadiKabupaten LombokUtara
No. Kecamatan ObjekWisata1. Pemenang 1. Hutan Wisata Pusuk2. Pantai Klui3. Pantai Malimbu4. Pantai Nipah5. Pantai Pandanan6. Pantai Kecinan7. Pantai Mentigi



638. Pantai Setangi9. Pantai Teluk Nara10. Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air11. Pantai Bangsal12. Pantai Muara Putat13. Air Terjun Tiu Roton2. Tanjung 14. Makam Amak Dana15. Air Terjun Sokwah16. Pantai Sira17. Pantai Tebobor18. Pantai Medana19. Pantai Jambanon20. Pantai Sorong Jukun21. Pantai Penyambuan22. Arung Jeram Dusun Tengak Pekatan3. Gangga 23. Dusun Wisata Buani dan CentraKerajinan24. Air Terjun Tiu Pupus25. Air Terjun Kerta Gangga (KertaRaharja )26. Air Terjun Tiu Pituk27. Mata Air Kakong28. Pantai Tebing29. Pantai Kerakas30. Pantai Montong Pal31. Pantai Teluk Sedayu4. Kayangan 32. Masjid Kuno Sesait33. Desa Wisata Gumantar34. Air Terjun Tiu Sekeper35. Air Terjun Tiu Teja36. Air Terjun Purit37. Air Terjun Ngumbaq38. Pantai Beraringan39. Pantai Selengen5. Bayan 40. Air Terjun Sindang Gila41. Air Terjun Tiu Kelep42. Air Terjun Batara Lenjang43. Air Tejun Torean44. Air Terjun Sampur Rarum45. Air Terjun Landean46. Desa Tradisional Senaru47. Masjid Kuno Bayan Beleq48. Dusun Tradisional Segenter49. Dusun Tradisional Embar-Embar50. Dusun Tradisional Sembagek51. Taman Nasional Gunung Rinjani52. Pantai Labuhan Carik



6453. Kampung Adat Desa AnyarSumber: data diolah, 2018Bidang senijugadilestaikandiKabupaten LombokUtara,terbukti denganbanyaknya jumlah atraksi dan sanggar kesenian yang ada di masing-masing kecamatan.Tabel 13. Inventarisasi BeberapaAtraksi dan SanggarKesenianKabupatenLombok Utara
No. Jenis Kesenian Lokasi/Kecamatan Jumlah1. Gamelan Tanjung,Gangga,KayangandanBayan 22. Zikir Zaman Kayangan 23. Kelentang Tanjung,Gangga,KayangandanBayan 64. Pepaosan Pemenag,Tanjung,Gangga,Kayanganda 15. Ale-ale Pemenang,Tanjung,Gangga danBayan 86. WayangKulit Tanjung 37. Kecimol Pemenang,Tanjung,Gangga,Kayangand 38. Cupak Pemenang,Tanjung,Gangga,Kayangand 99. Rudat Pemenang,Gangga,Kayangan danBayan 11 GendangBeleq Tanjung,Gangga,KayangandanBayan 31 Tawak-tawak Tanjung,Gangga,KayangandanBayan 11 Rebana Pemenang,Tanjung,Gangga,Kayangand 11 Cilokaq Tanjung,Gangga,KayangandanBayan 11 Gegeruk Gangga danBayan 21 KomediTariRu Pemenang,Bayan,Kayangan danGangga 41 GamelanReban Tanjung danGangga 21 JogetGandrung Tanjung danKayangan 21 BaleGanjur Tanjung,Gangga,KayangandanBayan 41 TariSireh Pemenang,Tanjung,Gangga 42 GongDua Gangga danBayan 92 GongGebyar KayangandanTanjung 322. SandraTari Tanjung 4Sumber: Dinas Perhubungan,Priwisata,KominfoKabupatenLombok Utara,2018 Tabel 14.Jumlah KunjunganWisatawanTahun2011-2015
No. Tahun Wisatawan

Domestik
Wisatawan Asing Jumlah1. 2011 31.511 306.135 337.6462. 2012 43.165 383.804 426.9693. 2013 52.663 433.207 485.8704. 2014 55.544 447.797 503.3415. 2015 66.838 468.687 535.524Sumber:Dinas Pariwisata KLU, 2018
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PrinsipPembangunanPariwisataKabupatenLombok Utarameliputi:1.PembangunankepariwisataanKabupaten LombokUtara dilaksanakanberdasarkan pada prinsippembangunankepariwisataanyangberkelanjutan.2. PembangunankepariwisataanKabupatenLombokUtaradilaksanakandenganorientasi padaupaya-upayapertumbuhan, peningkatankesempatankerja,pengurangankemiskinan,sertapelestarian lingkungan.3. Pembangunan kepariwisataanKabupatenLombokUtaradilaksanakandengantata kelolayangbaik4. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lombok Utara dilaksanakansecara terpadusecara lintas sektor, lintas daerah,danlintas pelaku;dan5. PembangunankepariwisataanKabupatenLombokUtaradilaksanakandengan mendorongkemitraansektor publik danprivat.Berdasarkanhasil analisiskeempatpilar pembangunanpariwisata,makakonseppengembanganpengembagandestinasi pariwisataKabupatenLombokUtara diarahkanpadakonsep pengembangansebagai berikut:1. MengembangkanKabupatenLombokUtarasebagaidestinasipariwisataterpadu yangunik, kompetitifdanramahlingkungan.2. Mengembangkan produk wisata yang kompetitif sekaligus komplementer(dalam jenis,skala danprioritas) denganprodukwisatayangdikembangkanpusat-pusat pariwisataregionalBali,NTB,NTT.3. Pengembangan pariwisataKabupatenLombok Utara padakawasanstrategisyang dapat dikembangkan sebagai kawasan pengembangan pariwisata.
B. Propinsi Aceh
a. SejarahAceh DarussalamBerdasarkannaskahtuadancatatan-catatansejarah,KerajaanAcehDarussalamdibangundiataspuing-puing kerajaan-kerajaanHindu danBudhasepertiKerajaanIndra Purba,KerajaanIndraPurwa,KerajaanIndra Patra danKerajaanIndra PuraDaripenemuanbatu-batunisan diKampung PandesalahsatudaribatunisantersebutterdapatbatunisanSultanFirmanSyahcucu dari Sultan JohanSyah,maka terungkaplahketeranganbahwaBandaAcehadalahibukotaKerajaanAcehDarussalamyangdibangunpadahariJumat,tanggal1 Ramadhan601H( 22April1205M)yangdibangunolehSultanJohanSyahsetelahberhasilmenaklukkanKerajaanHindu/BudhaIndraPurbadengan ibukotanyaBandarLamuri.KotaLamuriadalahLamUrik sekarangterletakdiAcehBesar.MenurutDr.N.A.BalochdanDr.Lance CastleyangdimaksuddenganLamuriadalahLamrehdiPelabuhanMalahayati(KruengRaya sekarang). SedangkanIstananyadibangunditepiKualaNaga(kemudianmenjadi Krueng Aceh)diKampung Pandesekarang



66inidengan namaKandang Aceh, dan pada masapemerintahancucunyaSultanAlaidinMahmud Syah,dibangunistanabarudiseberang KualaNaga(KruengAceh)dengannamaKutaDalamDarud Dunia (dalam kawasan MeligoeAceh atau Pendopo Gubernur sekarang) dan beliau jugamendirikanMesjid Djami Baiturrahman padatahun 691 H.BandaAcehDarussalamsebagaiibukota KerajaanAcehDarussalamdansekarang ini merupakan ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamtelahberusia808tahun(tahun2013M)merupakansalahsatuKotaIslamTertuadi AsiaTenggara.Seiring dengan perkembanganzamanKerajaanAcehDarussalamdalamperjalanansejarahnyatelahmengalamizamangemilangdanpernahpula mengalami masa-masasuramyangmenggentirkan.AdapunMasagemilang KerajaanAcehDarussalamyaitupadamasapemerintahanSultanAlaidinAliMughayatSyah,SultanAlaidinAbdulQahhar (AlQahhar), SultanAlaidinIskandar Muda MeukutaAlamdanSultanahTajul Alam Safiatuddin.Sedangkanmasapercobaanberat,padamasa PemerintahanRatuyaituketika golonganoposisiKaumWujudiyahmenjadikalapkarena berusahamerebut kekuasaanmenjadigagal,makamerekabertindakliardenganmembakarKuta Dalam Darud Dunia,Mesjid DJami Baiturrahman dan bangunan-bangunan lainnyadalamwilayah kota.KemudianBandaAceh Darussalammenderita penghancuranpadawaktu pecah Perang Saudara antara Sultan yang berkuasadengan adik-adiknya, peristiwainidilukiskanolehTeungkuDirukamdalamkaryasastranya,Hikayat Pocut Muhammad.Masayang amatgetirdalamsejarahBandaAcehDarussalampadasaatterjadi PerangDijalanAllah selama 70tahunyangdilakukanolehSultandanRakyatAcehsebagaijawabanatasultimatumKerajaanBelandayangbertanggal26Maret1837.DanyanglebihlukalagisetelahBandaAcehDarussalammenjadi puing dan diatas puing Kota Islam yang tertua di Nusantara iniBelandamendirikanKutarajasebagailangkahawalBelanda dariusahapenghapusandan penghancurankegemilanganKerajaaanAcehDarussalamdan ibukotanyaBanda AcehDarussalam.Sejak ituibukota BandaAcehDarussalamdigantinamanyaolehGubernur Van SwietenketikapenyeranganAgresike-2Belanda padaKerajaanAceh Darussalam tanggal 24 Januari 1874 setelahberhasilmendudukiIstana/Keraton yang telahmenjadipuing-puingdengansebuahproklamasinyayang berbunyi: Bahwa KerajaanBelandadanBanda Acehdinamainya denganKutaraja,yangkemudiandisahkanolehGubernur JenderaldiBatavia denganbeslityangbertanggal16Maret1874,semenjaksaatituresmilahBandaAcehDarussalam



67dikebumikandandiataspusaranyaditegaskanKutaraja sebagailambangdari Kolonialisme.Pergantian nama inibanyak terjadi pertentangan dikalanganparatentara Kolonial Belanda yang pernah bertugas danmerekaberanggapan bahwaVan Swietenhanya mencarimukapadaKerajaanBelanda karena telahberhasil menaklukkan parapejuangAcehdan merekameragukannya.Setelah 89 tahun namaBandaAceh Darussalam telahdikuburdanKutaraja dihidupkan,makapadatahun1963BandaAcehdihidupkankembali,haliniberdasarkanKeputusanMenteri PemerintahanUmum danOtonomiDaerah bertanggal9Mei1963No. Des52/1/43-43.Dansemenjaktanggaltersebut resmilah Banda Acehmenjadinamaibukota PropinsiNanggroe AcehDarussalam bukan lagiKutarajahinggasaat ini.SejarahdukakotaBandaAcehyangmasihsegardalamingatanadalahterjadinyabencanagempadantsunamipadahariMinggutanggal26Desember2004telahmenghancurkansepertiga wilayahKota Banda Aceh.RatusanribujiwapendudukmenjadikorbanbersamadenganhartabendanyamenambahkegetiranwargaKotaBandaAceh.Bencanagempadantsunami inidengankekuatan8,9 SR tercatat sebagai peristiwaterbesar sejarah duniadalam masadua abad terakhir ini.
b. GambaranUmumKota Banda AcehSecara astronomis, Kota Banda Aceh terletak antara 05016‟15‟‟–05036‟16”LintangUtaradan95016‟15”–95022‟35”BujurTimurdanberadadibelahanbumibagianutara.Berdasarkanposisigeografisnya,KotaBanda Acehmemilikibatas-batas:Utara:SelatMalakaSelatan:KabupatenAcehBesarBarat:Samudera Hindia Timur :KabupatenAcehBesar.Berdasarkanletakgeografisnya,KotaBandaAcehberadadiujungutara PulauSumaterasekaligus menjadi wilayah paling barat dari PulauSumatera.Permukaan tanah di Kota BandaAcehrata-rataberadadi ketinggian 0,80meterdi atas permukaan laut.
c. DemografiJumlahpendudukKota Banda Acehpada2014tercatatsebanyak267.340jiwa (sumber DisdukcapilKota Banda Aceh). Dariangka tersebut,jumlahpenduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Jumlah laki-lakitercatat sebanyak 138.007 jiwa,sementaraperempuan129,333 jiwa(Pemerintah Kota BandaAceh,2018).d. Struktur Gampong danKecamatanKotaBandaAceh terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 Gampong(desa)Kecamatan :



68a. Baiturrahman :Luas wilayah 455 Km2b. KutaAlam :Luas Wilayah 1.005 Km2c. Meuraxa :Luas Wilayah 726 Km2d. Syiah Kuala :Luas Wilayah 1.424 Km2e.Lueng Bata :Luas Wilayah 534 Km2f. Kuta Raja : Luas Wilayah 521 Km2g. Banda Raya : Luas Wilayah 479 Km2h. Jaya Baru : Luas Wilayah 378 Km2i. Ulee Kareng : Luas wilayah 615 Km2Jumlah Gampong :1. Baiturrahman,Ateuk Jawo, Ateuk Deah Tanoh, Ateuk Pahlawan,Ateuk Munjeng, NeusuAceh, Seutui, Sukaramai, Neusu Jaya,Peuniti, Kampung Baru.2. Kuta Alam,Peunayong, Laksana, Keuramat Kuta Alam, Beurawe,Kota Baru, Bandar baru,Mulia, Lampulo, Lamdingin, LambaroSkep.3. MeuraxaSurien, Aso Nanggroe, Gampong Blang, Lamjabat,Gampong Baro, Punge Jurong, Lampaseh Aceh, Punge Ujong, CotLamkeuweuh, Gampong Pie, Ulee Lheue, Deah Glumpang,Lambung, Blang Oi, Alue Deah Teungoh, Deah Baro.4. Syiah KualaIe Maseng Kaye Adang, Gampong Pineung,Lamgugob, KopelmaDarussalam, Rukoh, Jeulingke, Tibang, Deahraya, Aleu Naga, Peurada.5. Lueng BataLamdom, Cot Masjid, Bathoh, Lueng Bata, Blang Cut,Lampaloh, SukaDamai, Panteriek, Lamseupeung.6. Kuta RajaLampaseh Kota, Merduati, Keudah, Peulanggahan,Gampong Jawa, Gampong Pande.7. BandaRayaLamAra,Lampeuot,Mibo,Lhong Cut,Lhongraya,Peunyerat,Lamlagang, GeuceuKomplek, GeuceuInem, GeuceuKayeeJato.8. JayaBaruUleePata,Lamjamee,LampohDaya,Emperom,GeuceuMeunara,Lamteumen Barat,Lamteumen Timur, Bitai, PungeBlangCut.9. UleeKarengPangoRaya,PangoDeah,Ilie,Lamteh,Lamglumpang,Ceurih,IeMasenUleeKareng, Doi,Lambhuk (Pemerintah KotaBandaAceh,2018).e. AgamaMasyarakatKotaBandaAcehmayoritas pemelukagamaIslam,namundi kotainijugaberkembangagamalainnya,sepertiKristen,Hindu,BudhadanlainnyayanghidupberdampingandenganMuslim(PemerintahKotaBandaAceh,2018).Jenis Agama :1.Islam : 222.582 Jiwa



692. Protestan : 717 Jiwa3. Katolik : 538 Jiwa4. Hindu : 39 Jiwa5. Budha : 2755 JiwaJumlah FasilitasIbadah :a. Masjid :104 Unitb. Meunasah : 91 Unitc. Mushalla :90 UnitBanda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh telah mengangkatwisata syariahsebagaiunggulanpariwisata. Selama ini adakesanwisata syariahsebagai wisatareligi.BerdasarkanhasilwawancarabersamaKabidPromosiDinasPariwisata kota Banda Aceh, Pak Said Fauzan mengatakan“Padahal bukan sekedarwisatareligi,tetapiperilakunya.Sepertifasilitasnyasesuai syariatislam danramahpadawisatawanmuslimdannonmuslim.Konsepwisata syariahini menjadiunggulan pariwisata di KotaBandaAcehini”.Berdasarkanpengalamanpenelitidilapangan,KotaBandaAcehtelah menunjukkanprosesdalammemajukanwisatasyariahnya.Misalnya,pemerintah KotaBandaAceh berbenah untukmelakukan sertifikasi halal untuk hotel, restoran dantempatspadikotaBandaAceh.Dandarihasilwawancara langsungpenelitibersama denganKepalaSekretariatMPU KotaBandaAceh,BapakAbdulWahab mengatakan“dari pihakMPU provinsiAcehdanKotaBandaAcehbekerja samadalammelakukanpeninjauanlangsunggunamemastikandarimakanandanyanglainnyaituharusmenggunakanprodukyanghalal”.Nahsayajugasudahmelihat langsung bagaimanakondisimakanan, restoran, hotel dan spa yangsudah di sertifikasi halaloleh MPU Aceh.
Destinasi Wisata di Kota Banda AcehKeindahan Kota Banda Aceh saat ini sudah tersebarhingga ke mancanegara. SerambiMekkahinimemilikiberagamdestinasiwisatamenarik. Tidak hanya alamnyayang indah, tapi Banda Aceh belakangan ini popular melaluiprogram pariwisata syariahnya. Dengan mayoritas penduduknyayangberagamadandikenaljugasangatkuatmemegangteguhajaranagamanya, sehingga kehidupanmasyarakatnyadikenalsangatagamis.Berbagaiobyekyangmenggambarkankebesaran islam,danwajibdikunjungidiantaranyaMasjid RayaBaiturrahman,MasjidBaiturrahimdiUleeLheue,Makam-makamulama,dan lain-lain.WalikotaBandaAcehmengatakan, denganwisatahalalyang lagidipromosikankini,kotaBanda Acehakanmenjadiistimewa



70dibandingdaerah-daerahlain.KarenaBandaAcehmemilikisisiunikyang khasdengansyariahnyadanBandaAcehakanmenonjolkankeistimewaanyangdimilikidenganlatar belakangkehidupanmasyarakatBandaAceh.BandaAcehpundikenaldenganbentangalamnyayangindahmenggodamata.Kini,obyekwisatayangberhubungandenganTsunamimenjadisalahsatuunggulannya.Wisatawanyang datangkeBandaAcehdapatmengetahuiperistiwa yang terjadilangsungpadaatahun2004silamdenganmengunjungiantaralainmuseumtsunamiaceh,kapalpltdapung,kapalnelayanterdampardiatasrumah, kuburan massal korban tsunamidan lainnya.Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik wismanmaupun wisnu,Dinas PariwisataKota Banda Acehakanterusmelakukanberbagaiupayapembenahan,pembangunandanpemeliharaan,sertajugaterusmeningkatkan kenyamanan parawisatawan.PascaterjadinyabencanaTsunami,kunjunganwisatawankekotaBandaAcehhinggasaatinicukupmenggembirakan.Padatahun2017Wisnumencapai272.079 orangdan Wisman 16.274 orang. Berikutbeberapatempat wisatadi kotaBandaAceh :
a.MesjidRaya BaiturrahmanPada awalnya mesjidraya inididirikanpada masapemerintahanSulthan IskandarMudayang pernahmenjadibentengpertahanandalammelawanpenjajah Belanda. SejakmasaSultanIskandarMuda,mesjidini sudahberfungsisebagai tempat ibadah,pengajian, acara keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad SAW,peringatan 1 Muharram, dan Musabaqah Tilawatil Quran.Banyakkejadian yang telah dialami oleh mesjid rayabaiturrahmanini,sepertitahun2004mesjidinimenjadisaksisejarahdantempatberlindungwarga Acehketikabencanagempadantsunami13tahunsilam.Kinimesjidyang berdiridijantung kotaBandaAcehtelahberbenah.MesjidRayaBaiturrahmansekarangtelahtampillebihindahmenyerupaiMesjidNabawidenganmereplikasikan payung-payungyangadadisana.MesjidRayaBaiturrahmanmenjadidestinasiwisataislamiyangmenarik wisatawan dari dalam maupun luarnegri. Bangunanmesjidyang kokoh denganarsitekturindah,denganadanyapayung-payungbesarseperti MesjidNabawidiMadinah membuatsemakinnyamandikunjungidanenak dipandang dan membuat tenang hati. Banyaksekali fasilitas yang menghiasimesjidrayainisepertiparkiranbawahtanah,toilet,dantempatwudhubawah tanahyanglangsungtembusketanggamesjid,sertalampu-lampuyangindah
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b.PasarAcehPasar TradisionalutamadankawasanperdaganganditengahkotaBandaAceh.Pasarinimenjualberanekaragamkeperluandankebutuhanmasyarakat kota BandaAceh. Tidaklupa jugauntukparawisatawanjkamengunjungi Pasar Acehini,baikkebutuhan berwisata maupunsouvenirbisadidapatkan di Pasar Aceh ini. PasarAceh menjualberbagai keperluan dengan harga yang murah,barangnyabagus,penjualnya ramah.
c.Blang PadangLapanganmonumentalyang menjadisalahsatulandmarkkotaBandaAceh. Di Lapangan Blang Padang ini terdapatMonumen Thanks to the World,MonumenPesawatSeulawahdanjugaFoodBazaaryangsetiapharinyaramaidi kunjungi oleh masyarakat maupunparawisatawan. Darisalahsatupedagang disekitarLapanganBlangPadang tersebutyang sayawawancara,disiniyangpuncakramainyaituketikaadaacarayang dibuatdi lapanganblangpadang, akhir pekan dan jugapadamusim liburan.LapanganBlangPadang,tepatnyadiareaberjualannyajikamalamhari maka akansemakinindah,karena lampu-lampukecilakandinyalakan.Maka rasa nyaman duduk menikmatimakanan danminumanpun semakinbertambah.Berdasarkanpengalamanpenelitidilapangan,lapanganBlangPadang inisangatnyamanjikadinikmatipagidansoreharikarenabanyakaktifitasyangbiasdilakukansepertidipagiharimelakukanjoggingdansoreharimenikmatimakananyang dijualdiareafoodcourtlapanganBlangPadangnya.Danjugasaya selama berada dikota BandaAcehterhitungada 6kalimelakukanjogging, terkadangsendiridankadang bersamatemansayadiBandaAceh.Sayamenyukailapangan inikarenaletaknyadi tengah kotaBandaAceh.
d. MuseumAceh(RumohAceh)Museum Acehadalah obyekwisatayang patut dikunjungikarenamenyimpankebudayaan“TanahRencong”padamasalalu.MuseuminiberbentuksebuahrumahtradisionalAceh(RumohAceh)danmemilikihalamanyanghijau yang luas. TerletakdiJalanSultanAlaidinMahmudSyah.Didalammuseumini terdapat barang-barang kuno sepertikeramik, persenjataan serta benda-bendabudayalainnyasepertipakaianadat,perhiasan,kaligrafi,alatrumahtanggadanmasihbanyaklagi.Lebihlagijugaterdapatsebuahloncengbesaryangdiberi nama“Lonceng CakraDonya”,sebuahloncenghadiahdariMaharajaChinauntuk Kerajaan Pasai yang diantar oleh



72Laksamana Cheng Ho pada tahun 1414. Loncenginijuga menjadi salahsatu bukti kejayaan KerjaanAcehpadamasalalu.AdasatugedunglagidiMuseuminiyangmenceritakanSejarahAcehdanKebudayaan kotaBandaAceh maupun keseluruhan Aceh.Pada saatmemasukiRumohAceh, disambutdengansuasanayangsangatidentikdenganmotifataucorakacehnyamenurut saya.Adaruangtamuyangdimanajikatamudatangmakaparatamutersebut dudukdiatastikar,danmemasukikeruangyang lebihdalamkitaakanmelihat kamar tidur. Dandisisi belakang ujung ada dapur dan segala peralatannya.MuseumRumoh Aceh initerawat dan keasliannyamasih terjaga.
e.TamanPutroePhangTaman Putroe Phangsalahsatusitusterbukayangmeilikinilaisejarah peradabanmasalaluyangamatunikdanartistik.TamanputroephangadalahtamanKerajaanAcehDarussalamyangdidirikanolehSultanIskandarMuda (1607-1636) untuk permaisurinyaPutroe Phang yang berasal dari KerajaanPahang.TamaninidibangunkarenasultansangatmencitaiPutriPahangdan agar sangpermaisuri tidakkesepian bila di tinggal sultan menjalankanpemerintahan.Didalamtaman initerdapatPintoKhop yaitugerbangkecilberbentukkubahyangmerupakanpintuyangmenghubungkantamandenganistana.PintoKhop ini merupakan tempat beristirahat Putri Phang, setelahlelah berenang,letaknyatidakjauhdariGunongan,disanalahdayang-dayang membasuhrambutsangpermaisuri.Disanajugaterdapatkolamuntuksang permaisurikeramasdan mandi bunga.
f. GunonganTaman Sari Gunongandigunakansebagaitempatuntukmenghiburdiri agar kerinduan kerinduan sang permaisuri pada suasanapengunungan di temapt asalnyaterpenuhi.Gunonganinidikenalsebagaigegunungandari kata Melayugunung dengan menambahkan akhiran „an‟ yang melahirkan arti“bangunan sepertigunung”atau“simbolgunung”. Jadigunonganaalahsimbolgunungyang merupakan bagian dari taman-tamanistanaKesultanan Aceh.Pada saatberada digunongantersebut,akanterpakudenganbangunan yang sekarang menjadi peninggalan sejarahini karena gunongan ini berdiridengantinggi9,5meterdanberwarnaputihbersih.Sayamerasatakjubdengan apayangsudah dibuatSultanuntukmenyenangkanPermaisurinya.Bangunanini sangatmenarikdanjugaterdapatKandangBagindayangmerupakanlokasi pemakaman



73keluarga sultan KerajaanAceh
g.Kerkhof(Peucut)Kuburan Massal tentara kolonial Belanda, sebelumnya adalahmakam putera Sultan Iskandar Muda, Poteu Cut. Kerkhoff adalahsebuah komplek kuburan serdaduBelandayanggugurdalampeperanganmelawanrakyatAceh.Komplekmakamyang cukupluas iniberlokasidiJalanTeukuUmar,disampingBlang Padang,BandaAceh. Kerkhoffdibangunpadatahun1880dandidalamkomplekini terdapatkuranglebih2.200kuburanserdaduBelandayangdimakamkanJenderalJHRKohler yanggugurditembakolehpasukanAcehdidepanMasjidRayaBaiturrahman.Selainitupengunjung jugabisamengetahuikisah-kisahtentangprajuritsemasahidupnyayangdiceritakansekilaspadabatunisan.Kuburan-kuburaniniseolahbercerita kepadapengunjungtentangbagaimana“penghuninya”semasahidup.

h.MuseumTsunamiMuseum Tsunami Aceh ini dibangun sebagai monumen untukmengenang tragediTsunami26Desember2004silam.Museuminiterletakdi JalanIskandar Muda, KotaBandaAceh.MuseuminimasihmenyimpanbanyakkenanganyangtidakpernahluputdarimasyarakatAceh.Puing-puingkenanganyangtersimpandalamfoto,rekamansuara,hinggastrukturbangunanyang dirancangM.Ridwan Kamil(sekarang WalikotaBandung)menyibakkesedihandalamsetiaplangkahdimuseumini.Memilikiempatlantaiyang masing-masing berisiruanganpameran daninstalasi.Pertamapengunjungakandiberikansuasanadramatisdengan percikan air di lorong gelap.Suasana itu akan terasa mengerikanmengingattrageditsunamidiAcehsilammenujupintumasukmuseum.Didalammuseum akandihadirkanpodium-podiumyangmenampilkanrangkaianfotoBandaAceh sesaatsetelahtrageditsunami. Rangkaian foto pun akanbergerakotomatismengganti sejumlah gambarsuasanasesaat setelahtsunami. Dariruangan itu terdapat jalan sempit menuju sebuah ruanganbercahaya redup dengan atap berhiaskaca patriberlafal“Allah”.Suasana dramatissemakinterasa karena di sekelilingdindingnyaditempelkannamaribuankorbanakibattsunami.Khususuntuklantai4 diperuntukkan sebagaitempatevakuasibencanaalambagipara warga. Selama berkunjung pengunjung bisa menikmatisemua fasilitas secaragratis.
i. Taman Sari



74Taman sariinibagiandariTaman Bustanussalatin(Taman Para Raja).Tempatwisata danbermain,kegiatanseni,pameran,pertunjukan,kegiatansosial dangaleri.Berdasarkanpengalamanpeneliti,menurutsayatamaninisangatbagusdanindah. Terlihat dari bangunan depan yang ada TulisanBustanuussalatin tepatberadadiatasnya,sehinggadarijauhpunterlihatbacaannya.Ketikasudah memasukikedalambagianbangunanmakakitaakanlangsung beradadiatassehinggabisamelihatjelaskearahMesjidRayaBaiturrahman.Begitukita turun,kitaakanmelewatituguataumonumenyangmenarik,danjugadiujungtaman adabangunan yangdijadikanuntuk melakukan pertunjukkanjikaada sebuah acara.GedunginididesainmenunjukkancirikhasdarikebudayaanAceh.Sayamenikmatipemandangandanaktifitasdariorang-orangyangjugamengunjungi tamanBustanussalatinini.Diarea tamaninijuga adabanyakkomunitasyang diikutianak-anak muda,seperti sepaturodadan sepeda.
j. MakamSyiahKualaMakam Syiah Kuala terletak di desa Meunasah Deyah Kuala,banda Aceh.SyiahkualabernamaasliSyechAbdurraufasSingkiliiniadalahseorangHakimpadajamansultananaceh.Makaminijugasudahdijadikanobjekwisata religiolehPemerintahKotaBandaAceh.Setiaphariratusanpengunjung selalumemadati area makam ini. Baik sekadar melihat, maupun hendakberziarahsembari membacakan zikir dan berdoadi makamini.

k.PLTD ApungPLTDApungmerupakankapalberbobot2.600ton.Saatkejadiantsunami26Desember2004silam,kapalinisedang beradadiPantaiUleeLhee,BandaAceh.Akibatditerjangtsunami,kapalterseretdanterdampar 5kmkeperkampunganGampong Punge,Blangcut,Banda Aceh.Wisatawanbisaberkunjungketempatiniuntukmembuktikankedahsyatantsunamiaceh.KapalPLTDApungkinimenjadimonumentidaksengajadaribencanabesaritu.SejakApril2012,disekelilingareadipagaribesisetinggi1,5meter.Beragamfasilitas ditambah, mulaidarijembatan, prasastihingga ruangdokumentasi. Pasca-tsunami melandaAceh,kapalitumenjadimenjadiperhatian,tidakhanyadari masyarakatAceh,tetapijugahinggamancanegara.PLTDApungadalahsitustsunamiyang alami,artinyabukandibangunolehmanusia,tapitercipta olehalam,danituyangmenjadialasanbagipengunjung untukmelihatlangsungkeajaibanalamtersebut. BerwisatadiKotaBandaAcehmemangterasakurang bilabelum berkunjung ke situsPLTDApung.KapalPLTDApung inisebelumnyadigunakanuntukmengatasikekuranganaruslistrikdiBandaAceh.Namun,dipengujungtahun2004tsunamimenerjang



75Aceh.Gelombangraksasamendamparkankapal pembangkitarus listrikini ke daratan.Wisatawansangatantusiaskarenamelihat kapalbesaryangterbuatdaribesiini bisa terdampar seajuh kurang lebih 5km daripelabuhan Ulee Lheu karenaperistiwaTsunami2004silam.Banyakyang berfotodanjugamelihat-lihatisidari kapal PLTDApung ini.Isikapal PLTDApungsepertiminiMuseumyangmenceritakanbagaimanakejadianTsunamidengancaramenampilkanvideodan jugafoto-fotoyang dipajang disekitardinding-dinding kapalyang besartersebut. Berdasarkan observasibanyakspotfotoyangbisadiabadikanContohnyamonumenombakbuatandanjugatentunyafotoyangbackgroundnyaKapalPLTDApungini.Tempatinimerupakandestinasiwisatayangmenarik setelahpascatsunami 2006 lalu.
l. KuburanMassalUleeLheuKuburanMassalUleeLheue merupakansalahsatukuburanmassalkorban tsunamiAcehpadatahun2006yangsilam.KuburanmassaliniterletaktidakjauhdaripusatkotaBandaAcehmenujupelabuhanUleeLheue,tepatnyadiJalan PocutBarenNomor30.Padatempatiniterdapatlahanrumputyangcukupluas, dimanadidalamnyaterdapatribuanjasadkorbantsunamiAceh.Korban-korbantersebut dikuburkan tanpapusaraataunisan di atasnya,karenamemangsulit untukmengenalisatu-persatukorbantsunamipada saatitu.Hanya terdapat penandasemacam tiang bertuliskan lokasi kuburan anak-anak atau kuburandewasasaja.Tidakjauhdarimakamtersebutkuranglebihsekitar50meter,masih di dalam kompleks kuburan massal,terdapat bekas gedung RSUD Meuraxa. Bekas gedung ini biasadigunakan oleh para peziarah untuk berdoa. Saat iniRSUDMeuraxatelahdipindahkankekawasanMibo,JalanSoekarnoHatta–BandaAceh.DipintugerbangkuburanmassaliniterdapattulisanyangdiambildarisalahsatusuratdalamAl-Quran,yakni:“Tiapyangberjiwapastiakan merasakan mati. Kami akan menguji kamudengan keburukan dan kebaikansebagaicobaan.DanhanyakepadaKami-lahkamudikembalikan”(Al-Anbiya,35). SelainkuburanmassalUleeLheue,terdapatpulabeberapakuburanmassallainnya,diantaranyaadalahkuburanmassalLhoknga (AcehBesar)dankuburan massalSironyang terdapatdi JalanBandaraSultanIskandarMuda,Kecamatan Ingin Jaya,AcehBesar. Kuburan-kuburanmassal ini biasanyadipadati oleh peziarah padasaat-saatmenjelangperayaanIdulFitri setiap tahunnya.
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m.Kapal Tsunami LampuloBencana Tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yanglalu membawa kapalseberat20toninitersangkutdiatasrumahpendudukdikawasangampongLampulo,tepatnyadiatasrumahkeluargaMisbahdanAbassiah.Kapaldenganpanjang25meterdanlebar5,5meteriniterbuatdarikayu.Bagianbawahkapal dicat warna hitam, sedangkan badan kapaltampak telah dicat kembalidengancatminyakberwarnaperak.Beberapabagiandidindingkapalterlihat mulailapukdimakanusia.Bagi para pengunjungkeberadaankapalinitentusaja akanmengingatkanpadakekuasaanSangPencipta.Untukmemudahkan pengunjungmelihatbagianataskapal,dibanguntanggadatarsetinggilimameter.Seluruhbangunaniniberwarna abu-abu.Dariatassinidapatdenganleluasa melihatbagiandalam kapaldanjuga rumah-rumahpendudukdisekitarnya.Dibawahkitaakanmenemukansebuahplakatdalamtigabahasa;Aceh,Indonesia danInggris. Plakatinidirancang oleh timBustanussalatin danbantuanrecovery Aceh-NiasTrustFundBRR.Diatasplakatadatulisan“Kapalinidihempasolehgelombangtsunamipadatanggal26Desember2004hinggatersangkutdirumahini.Kapalinimenjadibuktipentingbetapadahsyatnyamusibahtsunamitersebut.Berkat kapal ini 59 orang terselamatkan padakejadian itu”.

n.Pantai UleeLheuTempatwisatayangsatuinihanyaberjarak3kmdaripusatkotaBandaAceh,tepatnyadiKecamatanMeuraxa.Kegiatanyangpalingpopulerdipantaiini adalahmemancing.Apabilapengunjungtidakmembawaalatpancing,terdapat pedagangyangmenjualnyadisekitarpantai.Selainmemancing,bisajugamenyewaperahu nelayan untukberlayardilautatau duduksantaiditepipantai menikmatijagungbakar.Daripantaibisamelihatbarisanpegunungandiseberangyangmenambah keindahan Pantai UleeLheue.Berdasarkan pengalaman penulis, pantai ini sangatindahdinikmati ketika sore haritiba. Padasoreharianginbegitusegardanjuga membuatpikiransedikittenangjikadinikmatimemandang lautanyang luaspula.Ketikakita bersantaidipinggirpantai jugasambilmenikmatijagung bakar dan eskelapamuda. Harga untukmenikmatiitusemuaberkisar10ribusampai20ribusaja jika seorangdiri.
o.TamanPusat KulinerREXRexpeunayongmerupakansalahsatutempatwisatakulineryangwajibdi kunjungibagiandayang senangberwisatakuliner.tempatyang menyediakan berbagai menu



77masakan,makanan, dan minumankhas aceh dan umum.Berdasarkanhasilobservasi, disini banyak sekalimakananyangdapatkitanikmati.Misalnya,mieayamjamur,nasigoreng,miegoreng,bakso, nasigurih,mietiaw,mpek-mpek,danjugaanekaminumansepertijus, tehhijau, danyanglainnya.Dipusatkulinerinijugasetiapharinyaselaluramai,selalusajaada pengunjunguntukmenikmatikuliner dikotaBandaAcehini.InidikarenakandisekitarRexinibanyakHoteldanjugaadabanyakPusatoleh-oleh.Jadisetelah parapengunjungmakan,merekayangberwisatajugapastiakanmencari oleh-oleh untukdibawapulang.
Amenitas(Prasaranapendukungpengembanganwisatasyariah:j
umlah hotel, resto/kuliner)Jumlahhoteldanjasa akomodasidiKota Banda AcehterusbertambahseiringbanyaknyajumlahwisatawanyangdatangkeKotaBandaAceh.Hinggaakhirtahun2017,diKotaBandaAcehtercatat69usahaakomodasiyangterdiridari 10 hotel bintang, 30 hotel melati, dan 16 jasa akomodasilainnya. Dari sepuluhhotel bintang, satu diantaranyamerupakanhotel bintang empat, empatdiantaranyamerupakanhotelbintangtiga,danlimalainnyamerupakanhotel bintang dua. Namun, sebagian besar hotel diAceh belum memilikilabel/sertifikasisebagaihotelsyariah,meskipundalampelayanannyasudah menerapkanprinsipsyar‟i.Misalnyajikaadaduaorangdenganjeniskelamin berbedaakandimintasurat/bukunikahbila akanmenginap,tersedia petunjukarahkiblatdisetiapkamar,sajadah,danlainlain.SebagaiDaerahyangmemberlakukan syariatIslamsudah selayaknyaProvinsiAcehdanKotaBanda Acehjuga melakukan sertifikasiprodukyang Halal di wilayahnya.Sejak bulan Oktober 2014 di launching program sertifikasiHalal olehKantorLembagaPemeriksa&PengawasObat&Makanan,MajelisPermusyawaratanUlama (LPPOMMPU)Acehdanmemberikanpromosi pembiayaan gratis bagi pelakuusaha yang mengajukan sertifikasi halal diantaranyapermohonansertifikasihalalrestorandankatering. Sosialisasijugaterusditingkatkan PemerintahKota BandaAcehmelaluiDinasSyariatIslamKota BandaAcehdenganmengajakparapedagang untukmenjualmakananyanghalal, baik dan bersih atau halallan thayibban.Beberapa Restoran yang terkenal di BandaAcehyangsudahterdaftar dalamwebTripAdvisor,diantaranya:Solong



78Coffee,Warung KopiSolong,LaPiazza,CanaiMamak,MieRazali,SateMatangD‟Wan,Joel‟sBungalowsandRestaurant,RumahMakanSpesifikAceh,Banda Seafood, Imperial Kitchen Country Steak House, WarungMakan Hasan 3(CabangKreungCut),PizzaHut,TanabataCoffee,ThousandHillsKetambe,SoupSumsumKutaraja,RestoranKartika,MenaraBambuCafe,KentuckyFriedCafe, Rumah Makan Asia, NasiGurih Fakinah, RestoranAcehBarat,Rumah MakanAcehRasaUtama,OasisLobbyLounge,CaswellsCoffee,MieRamen Akira,Tropicana,TexasChicken,PPCafe& Restaurant,RendesuousRestaurant, Tanabata,Ramayana Baksi Batoh, Kopi Beurawe, RM Kurnia Dewi, PizzaCorner, Rumah Makan Garuda, RMNarita, RM EdyPutra,RMCindyBaru, JogloCafe,RMAcehSetia.BerdasarkandataterbarudariMPUAceh,ada143restoran,cafedan makananyang sudahdisertifikasihalaldanmasaaktifnyaberlangsungsampai 5 tahun kedepan.Dalammendukungpengembanganwisatasyariah,jikadilihatdarisarana ibadahyangtersediadiKotaBandaAcehpadatahun2016sebanyak290buahterdiridari 104Mesjid,87Meunasah/Masjid kecildan 99Musholla.(sumber: (BPSProvAceh, 2017).
Aksesibilitas(Transportasi, Penerbangan, Informasi)Aksesmenuju Acehdapatditempuhdengantransportasidarat,laut maupunudara.MelaluiProvinsiSumatera UtaraterdapatbanyaksekalibusumumdenganfrekuensikeberangkatandanClassofServicesyang bervariasimulaidariEconomicClasssampaidenganSuperVIPkondisijalansepanjangProvinsiAceh sangat baik dan nyamandilalui. Berikut penjelasannya:d. Kondisi JalanKondisijalanmenjadifaktorpendukungpengembanganpariwisatadisuatudestinasi.BerdasarkandataBPSProvinsiAceh(2013)panjangjalandiBandaAcehsebesar27,41KM,dimanamenurutkondisijalan25,38KMdalamkondisibaik,2,03KMdalamkondisisedang,dantidakadajalandalamkondisirusak.PadasaatpenelitiandilakukansebagianbesarjalanrayadiKotaBandaAceh masihtetapdalamkondisifisikyangcukupbaikdenganpeneranganlampudan rambu lalu lintasyangcukupjelas.b.TransportasidaratDiBandaraSultanIskandar Muda telahtersediaTaksidengantarifresmi. Yang disebut taksi di Aceh bukanlah taksi sepertiBluebird atau ExpressmelainkankendaraanSUVsepertiAvanza,APVdanmerkSUVlainnya.Ta



79rif Taxiberbeda-beda sesuaitempattujuan(lihatgambar).Labi-labiatauangkotdi Acehhanyaberoperasisampaijam6sore,selanjutnyabisanaikbecakmotor,sesuaitarifperdaRp.3.000,-/km.KotaBandaAcehsebagaiibukotaprovinsiAcehsaatinijugamemilikikarakteristikpermasalahan transportasiperkotaanyangsemakinkompleks.Pertumbuhanpopulasikendaraanpribadiyangtinggi telah menimbulkan persoalan bagi kelestarian/keasrianlingkungan kota.Angkutanpublikberupaangkutanperkotaanyangpernahmenjadiandalan masyarakat kian hari semakinditinggalkan.Halinidisebabkanpelayananyangtidakdisesuaikandenganperkembangankondisiekonomidanteknologisaatini.Kondisidanpersoalantransportasidi Kota Banda Acehharussesegera mungkindiatasi.Apabilatidak,kondisiiniakanmenjadipermasalahanbesardanrumitdansemakinsulit dipecahkan.PertimbanganutamadalamperencanaantransportasiperkotaanKotaBanda Aceh adalah mengefektifkan fungsi dari angkutan umum agarpengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan massal.Perencanaan koridor dilakukan dengan dengan meminimumkanjarak dan waktu tempuh perjalanan, penyediaanprasaranahalte dansaranabusyangmemberirasaamandannyamanbagi pengguna.Perencanaankoridor untukangkutanmassalKotaBandaAcehdan sekitarnyadilakukandenganmempertimbangkanjugaruasjalaneksistingyangdapatdilaluiuntukmengaksesarea CBD (CentralBusinessDistrict)dengan mengintegrasikanpelabuhandanbandarudara serta pusat-pusataktivitaslainnya mengacupadaRencanaTataRuangWilayah.Berdasarkanhasilstudiliteratur,diperoleh informasibahwapengembangankoridor angkutanmassalkotaBanda Acehdansekitarnyaterbagiatas4(empat) koridorutamaantara lainkoridor1: PelabuhanUleeLheue–TerminalAPKKeudah-Bandara SIM,Koridor2: TerminalAPKKeudah–Darussalam,Koridor3:TerminalAPKKeudah–Mata Ie, Koridor 4:Terminal APK Keudah–Lhoknga(Dishubkomintel, 2015).Pertumbuhan transportasi diKotaBandaAceh masih tergolongkecil.Faktor penyebab tumbuhnyatransportasiinidiantaranyabertambahnyamahasiswabaru. Sehingga DinasPerhubunganKomunikasidan InformasiKotaBanda Acehpada tahun2015mengadakanBusTransKoetaraja yangdiperuntukkanbagipelajar/mahasiswadengantarifmurahdanmembangun haltegunamenunjangbustersebut.Belumtersediafasilitastransportasidarat yangkhususdiperuntukkanbagiwisatawandengantarifmurahataugratissemis



80al shuttle bus pariwisata yang menghubungkan antar atraksi wisata diAceh, sehinggamemudahkanaksesibilitaswisatawandalammenjangkausetiapdestinasiyangada diBanda Acehdansekitarnya.Namun,keterhubunganantarmodadi Banda Aceh telah tersedia pelayanan Angkutan PemaduModa/bandara padaBandarUdaraSultanIskandarMuda, dimanaoperatorpelaksananyaadalahPerumDamri.Jenisangkutaninimerupakansalahsatuaksesyang mudahuntukkeluardan masuk bandaradari titik-titik simpuldi KotaBandaAceh dansekitarnya.
c. TransportasiUdaraTransportasimelaluiudaradidukungolehBandaraInternasionalyaitu BandaraSultanIskandarMuda.Tidakkurangdari6perusahaan PenerbanganyaituGarudaIndonesiaAirlines,LionAir,NBA,FireFlyAirlines,SusiAirdan Air Asia Airlines.BandaraSultanIskandarMudaadalah bandara terbesardiProvinsiAceh.Bandarainimelayani rutedalam danluarnegeri.Apabilamelihat tabeldisampingmakaterlihatbahwadarijumlahpesawat,penumpang,danbarangyangdiangkut lebih besar dibandingbandaralainnya.Jumlahpenerbanganpadatahun2016mencapai8.956penerbangan,terdiri dari 7.371penerbangan domestik atau sebesar 82,30 persen dan 1.585penerbangan diantaranya merupakan penerbangan internasionalatau sebesar17,70persen.JumlahpenumpangtertinggiterjadipadabulanMei2016yangmencapai98.075orang.Sebanyak83.499orangdiantaranyamerupakan penumpangpenerbangan domestikdan98.075orang merupakanpenumpangpenerbanganinternasional.Jumlahpenumpangpenerbangandomestikterendah terdapatpadabulan Maret2016sebanyak49.426orang,pada penerbanganinternasionalpaling rendahterjadipadabulanJuniyaitusebesar9.415orang. (sumber: (Statistik Transportasi UdaradanLaut Provinsi Aceh,2016)).DampakPariwisata di Kota Banda AcehNaiknyaangkakunjungankeBanda Aceh,telahmeningkatkanperekonomianwargadanmenghidupkanindustrikreatifmasyarakat.Disbudpar BandaAceh terus membenahi sektor pariwisata untuk menggenjotkunjungan lebih banyak lagi. Bahkan gencar melakukan promosipotensi wisata lewat



81berbagaievendanmedia.AndalanpariwisataBandaAcehadalahsitustsunami, sejarah, budaya, bahari, dan kuliner.Sektor pariwisatamerupakansektoryangpotensialuntukdikembangkansebagaisalahsatusumberpendapatandaerah.Usahamemperbesarpendapatan aslidaerah,makaprogrampengembangandanpendayagunaansumber dayadanpotensipariwisata daerah diharapkan dapatmemberikan sumbanganbagipembangunanekonomi.Perkembanganpariwisatajugamendorongdan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisatamenciptakan permintaan,baikkonsumsimaupuninvestasiyangpadagilirannyaakan menimbulkankegiatanproduksibarangdanjasa.Selamaberwisata,wisatawan akan melakukan belanjaannya,sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (Tourism
Final Demand)pasarbarangdan jasa. Selanjutnya final demandwisatawansecaratidaklangsungmenimbulkanpermintaanakanbarang modal danbahan baku (Investment Derived Demand) untuk berproduksimemenuhipermintaanwisatawanakanbarang danjasatersebut.Dalamusahamemenuhipermintaanwisatawandiperlukaninvestasidibidangtransportasidan komunikasi,perhotelan dan akomodasi lain,industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa,rumah makan restoran dan lain-lain (Spillane, 1994 : 20).Dampakpositifsosialbudayapengembanganpariwisatadapatdilihatdariadanya pelestarianbudaya-budayamasyarakatlokalsepertikegiatankeagamaan,adatistiadat,dantradisi,danditerimanyapengembanganobjekwisatadan kedatanganwisatawanoleh masyarakatlokal.Sedangkandampaknegatifsosial budayapengembanganpariwisatadilihat dari respon masyarakatlokalterhadap keberadaan pariwisataseperti adanya perselisihanataukonflikkepentingandiantaraparastakeholders,kebenciandanpenolakanterhadappengembangan pariwisata,danmunculnyamasalah-masalahsosial seperti praktek perjudian, prostitusidan penyalahgunaanseks(sexualabuse).Apabilamelihatdampaknegatifdaripariwisatasebagaimanayang telah diuraikan diatas,maka wajarbila sebagian masyarakatdiAceh agakkeberatanterhadappengembanganpariwisata.SebagaimuslimyangtaatdalammenjalankansyariatIslam,masyarakatAcehakanselalumenjaga daerahnyadarikegiatan- kegiatanyangbertentangan dengan syariatIslam.Dalam pandanganbeberapakelompok masyarakat,kegiatanpariwisata kebanyakanbertentangandengansyariatIslam.Walaupuntidakseluruhnyabenar,namunpandangantersebutpadaakhirnyamembawa



82dampakbagipengembangan pariwisatadiAceh.Adanyasikapsebagianmasyarakatyang menganggappengembanganpariwisata bertentangandengansyariatIslampadadasarnya menjaditantangantersendiribagikita semuaterutama parapengambilkebijakanpariwisatadiAceh.Untukmengantisipasinyaperluadanyaperubahanstrategi dalampengembanganpariwisata diAceh.Salahsatunyaadalah menempatkan masyarakat bukansebagaiobjekwisatayang selamainiterjadi,tetapi menempatkan masyarakatsebagaisubjekpariwisata.Dengandemikianmasyarakatdalammenjalankankegiatanpariwisata,tidakhanyaberkewajiban melayaniwisatawan–sebagaimanayang selamaini didengungkanoleh slogansapta pesona,bahwamasyarakatharus menjadituan rumahyangbaikbagiwisatawan–melainkanjugamempunyaikekuatanuntukmembuatkeputusanmengenaihal-halapayangmenjadibagianbudayanyayang dapatdikonsumsiwisatawan,danjugamasyarakatdapatberperanaktifmenjadikontrolaktivitaspariwisatayangterjadi,termasukmenciptakanprogram-program paketwisatabesertasaranapendukungnya.
KebijakanPemerintahKota Banda AcehTerkait PariwisataDinas PariwisataProvinsi Aceh sekarang melakukan promosikeberbagai negara-negara di luar indonesia dengar cara membukabooth di acara-acaratertentuuntukmenjualWisatayangadadiAceh.Pemerintahprovinsimemulai dari Branding, Advertisingdan
Selling.Adaempatpilarpembangunankepariwisataanyangharusdiperhatikan dalamrangkamemajukankepariwisataandiAceh,yaitudestinasiatau daerahtujuan,pemasaran,industridankelembagaan.Dipilardestinasi,melakukanperencanaankawasandanpembangunaninfrastruktur, saranadanprasarana pendukungkepariwisataan.Dipilarpemasaranmelakukanpromoting,image
branding, dansellingpariwisata.Di pilarindustri melakukanbagaimana mendorong danmembangunsegalaragamusahakuliner,souvenir,restoran,hotel, travel, pemanduwisata dan sebagainya. Pemerintah Aceh akanmelakukan penguatan kapasitas sumber dayamanusia,lembagadan kemiitraan.Pembangunankepariwisataandiperlukanuntukmendorongpemerataan kesempatanberusahadanmemperolehmanfaatsertamampumenghadapi tantanganperubahankehidupanlokal,nasionaldanglobal. Pembangunan kepariwisataanharusmemberikan manfaatsebesar-besarnyabagimasyarakat local diseluruh tanahair.Sudah menjadi kewajiban pemerintahuntuk



83memberikan kesempatankepada warga negaranyauntukdapatmeningkatkantaraf hidupdan kesejahteraanmelaluikepariwisataan.Untuk mewujudkanpembangunankepariwisataanyangberkesinambungan,makapemerintahmengeluarkanUndang-undang Nomor9 Tahun1990 tentang kepariwisataandan PeraturanPemerintahNomor67Tahun1996tentangPenyelenggaraanKepariwisataan.Selanjutnyaperaturantersebutdirubahdengan Undang-undangNomor10Tahun2009tentangKepariwisataan.HurufckonsideranUndang-undangNomor10Tahun2009menegaskanbahwakepariwisataanmerupakanbagianintegraldaripembangunannasionalyang dilakukansecarasistematis,terencana,terpadu,berkelanjutan dan bertanggung jawab dengantetap memberikanperlindungan terhadap nilai-nilaiagama,budaya yanghidupdalammasyarakat,kelestariandanmutulingkunganhidupsertakepentingan nasional.Pasal6Undang-undang Nomor10Tahun2009menjelaskan,pembangunan kepariwisataan diwujudkanmelalui pelaksanaanrencanapembangunan kepariwisataandenganmemperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasanbudayadanalam, sertakebutuhan manusia untukberwisata.Rumusan arah kepariwisataan yang lebih operasional tertuangdalam Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 67 Tahun 1996tentang Penyelenggaraan Kepariwisataanmenerangkanbahwapenyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan denganmemperhatikan:a. Kemampuanuntukmendorongdanmeningkatkanperkembangankehidupan ekonomidan sosialbudaya,b.Nilai-nilaiagama,adatistiadat,sertapandangandannilai-nilaiyanghidup dalammasyarakat,c.Kelestarianbudayadanmutulingkunganhidup,dand.Kelangsungan usahawisata.Pada pasal selanjutnya dikemukakan bahwa lingkuppembangunan kepariwisataanmeliputi:a)IndustriParawisata,b)destinasiParawisata,c)Pemasaran dand)KelembagaanKepariwisataan.Prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataanyaitu:a)Menjunjungtingginormaagamadannilaibudayasebagaipengejawantahandari konsephidupdalamkeseimbanganhubunganantaramanusiadanTuhanYang MahaEsa,hubunganantaramanusiadansesama manusia,danhubunganantara manusia danlingkungan,b)Menjunjungtinggi hak asasi manusia,keragamanbudaya,dankearifan



84lokal,c) Memberimanfaatuntukkesejahteraanrakyat,keadilan,kesetaraan,dan proporsionalitas,d)Memeliharakelestarian alam dan lingkungan hidupe)Memberdayakan masyarakatsetempat,f) Menjaminketerpaduanantar sektor,antardaerah,antarapusatdandaerahyangmerupakansatukesatuansistemikdalamkerangkaotonomidaerah,serta keterpaduanantarpemangkukepentingan,g) Mematuhikodeetikkepariwisataanduniadankesepakataninternasionaldalambidangpariwisata,danh)MemperkukuhkeutuhanNegaraKesatuan RepublikIndonesia.Agarkondisiyangmendukungpenyelenggaraankepariwisataandapatterlaksana,makapembangunankepariwisataandi daerahdilakukanberdasarkan Rencana IndukPembangunanKepariwisataanDaerah (RIPKD) Provinsi danKabupaten/KotayangdiaturdenganPeraturanDaerah.Darisinidapatdiketahuibersamabahwadaerahmemilikikewenanganpuladalammenyelenggarakankepariwisataan berdasarkan RencanaIndukpembangunanKepariwisataanDaerah. Demikian pula halnyadenganProvinsiAceh,serta KotaBandaAceh,sebagai daerah yangmemilikibeberapakeistimewaan, makakebijakan kepariwisataan dimaksudmenjadibagianyangtidakterpisahkandalamimplementasikeistimewaanProvinsiAcehyangdiberikanberdasarkanUndang-undangNomor44 Tahun 1999tentangPenyelenggaraanKeistimewaanDaerahIstimewaAceh.Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 mengakui ada 4(empat)keistimewaan Provinsi Aceh:a) Penyelenggaraan kehidupan beragama,b)Penyelenggaraankehidupanadat,c)Penyelenggaraankehidupanpendidikan,dand)Peranulamadalammenetapkankebijakandaerah.
PenyelenggaraankehidupanberagamadiProvinsiAcehdiwujudkandalambentukpelaksanaanSyariatIslambagipemeluknya.Sementara padaPasal18B ayat(1)Undang-Undang Dasar1945menyebutkannegaramengakuidan menghormatisatuan-satuanpemerintahdaerahyangbersifatkhususataubersifat istimewayangdiatur dengan undang-undang.ProvinsiAceh,sebagaisalahsatudaerahyangmemilikiotonomikhusus, setelah adanya Undang-undang Nomor 11



85Tahun 2006 tentang PemerintahanAcehmemberikankekhususandanpengaturanyangberbedadalampengelolaan pemerintahan.BerdasarkanPasal18UUD1945membuka kemungkinanpenyelenggaraanpemerintahandi Acehdisesuaikan dengan sistemadatdanbudayanya.Maka lahirlahUndang-undangNomor18Tahun2001tentang OtonomiKhususbagi ProvinsiDaerahIstimewaAcehsebagai ProvinsiNanggroe AcehDarussalam.Lebihlanjutsesuaidenganperkembanganpolitiklokal,makaUUNo.18Tahun2001dicabutdandigantikandenganUndang-undangNomor11Tahun2006 tentang PemerintahanAceh.Pasal165Undang-undangNomor11Tahun2006 memberi kewenangankepadapemerintahAcehdanKabupaten/Kota mengelola wisatadanpengelolaankepariwisataan,dimana menurutundang-undangtersebut selanjutnya akan diatur dengan Qanun, istilahperaturan perundangan bagi wilayah Aceh.Undang-undang Nomor11Tahun2006tentangPemerintahanAcehtelah memberiruang atauwadahbagikeistimewaanAcehuntukdapatdiaktualisasikembali.Karenanya,makakebijakanpembangunankepariwisataandiprovinsiAcehharusdilihatdalamkerangkawilayahkekhususannya.Sehinggakebijakan-kebijakan kepariwisataandapatdilaksanakandantidakbertentangansatusamalain(antarakebijakanpusat dandaerah).Otonomihanya dapatdiwujudkanmelaluidesentralisasiyaitupenyerahan urusanpemerintahan daripemerintah ataudaerah tingkat atasnya (pemerintah pusat)kepada daerah(pemerintahdaerah) menjadiurusanrumahtanggasendiri. Desentralisasitidak lain bertujuanuntukmemberikan wewenang, tugas dan tanggungjawabkepadadaerahuntukmengaturdanmenguruskepentinganrumah tangganyasendiri.Rencana indukpengembangankepariwisataansecaranasionalditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkanuntukprovinsi, kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Pemerintah daerah harus menyiapkan rencana indukpenyelenggaraan kepariwisataan di daerahnya, tidak hanyaperaturandaerah yangmengaturtentangrestribusi, izinusahapariwisata, dan retribusitempatrekreasi.Konseppenyelenggaraanpariwisatayangbaruharusmelibatkansecaraaktif masyarakat,pengusahadanpemerintah(baikpusatdandaerah),sertaharusmelaksanakantugas, peran,hak dankewajibanmasing-masing.ArahdantujuanpenyelenggaraankepariwisataanberdasarkanUndang-undang



86No10Tahun2009mengalamiorientasiyangberbedatajamapabiladibandingkanUndang-Undang No9 Tahun 1990. Penyelenggaraan kepariwisataanbukanlagi memperkenalkan, mendayagunakan,melestarikandanmeningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata, melainkanmeningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghapuskemiskinan,mengatasi pengangguran. Pembangunan kepariwisataan selainmelestarikan alam,lingkungan,dansumberdaya,jugamemajukankebudayaan,mengangkatcitrabangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diridan kesatuanbangsa,danmempereratpersahabatanantarbangsa.Dengandemikian,penyelenggaraandan pengeloaan usahapariwisatamau tidakmauharusdiurusdandikelolasecaraprofesional.Halinimemerlukan peraturan-peraturandaerahyangmemuatdanmengaturpengurusandanpengelolaankepariwisataanmengarahpada usahakepariwisataanyangbermutu dansesuai denganstandaryangsudahditetapkan.peraturan-peraturandaerahdibuatdalamusahauntukmeningkatkanpertumbuhanekonomiataumenghapus kemiskinan,denganmemberikanperspektifbagipengembanganduniausahapariwisata, tidak hanyamengejarrestribusisemata.
PeraturanKepariwisataandi Banda AcehAcehadalahdaerahProvinsiyangmerupakankesatuanmasyarakathukum yangbersifatistimewadandiberikewenangankhususuntukmengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahandankepentinganmasyarakatsetempat sesuaidengan peraturanperundang-undangandalamsistemdanprinsipNegara KesatuanRepublikIndonesia Tahun 1945,yangdipimpin oleh seoranggubernur.Dalamrangka pelaksanaanNotaKesepahaman antaraPemerintahRepublikIndonesiadanGerakanAcehMerdeka(MemorandumofUnderstanding
Between TheGovernmentofRepublicofIndonesia
andTheFreeAcehMovement,Helsinki15Agustus2005),PemerintahRepublikIndonesiadanGerakanAcehMerdekamenegaskankomitmenmerekauntukmenyelesaikankonflikAcehsecara damai, menyeluruh,berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekaduntukmenciptakankondisisehinggaPemerintahanRakyatAcehdapatdiwujudkanmelaluisuatuprosesyangdemokratisdanadildalamNegaraKesatuanRepublik Indonesia.Kekayaan potensi alam, budaya, sejarah, dankekhususan yang dimiliki AcehmerupakananugerahAllahyangmempunyai.fungsidanperananpenting bagi kehidupan masyarakatdan wilayah Aceh.



87
Penyelenggaraan kepariwisataanAceh berfungsi:mensyukurinikmatAllah SWT,meningkatkan rasa cintadankebanggaanterhadaptanahair,meningkatkantarafhidupjasmanidanrohani,menambahpengetahuandanpengalaman, dan membangun jiwakewirausahaan.PenyelenggaraankepariwisataanAceh berasaskan:imandanIslam,kenyamanan,keadilan,kerakyatan,kebersamaan,kelestarian,keterbukaan, dan adat,budayadankearifanlokal.PenyelenggaraankepariwisataandiAceh merupakanupayauntukmewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyatmelaluiperluasandan pemerataan kesempatanberusahadan lapangankerja,mendorong pembangunan dan meningkatkan pendapatanAceh, menumbuhkan rasa cinta tanah air, sertamelestarikan sejarahdan budayanya.Penyelenggaraankepariwisataan Aceh bertujuan :melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan, danmeningkatkan mutuobjek dan dayatarik wisata,mengangkatnilai-nilaisejarahdanbudayaAcehyang islamisebagaidayatarikwisata,memperluaslapangankerjadanmemeratakankesempatanberusaha, dan meningkatkanPendapatan AsliAcehmenujukesejahteraan dan kemakmuran rakyat.Usaha pariwisatadigolongkandalam3(tiga) jenis,yaitu:(a)usaha jasa pariwisata,(b) pengusahaanobjekdandayatarikwisata,dan(c) usahasaranapariwisata.Selainitu,PemerintahAcehberwenangmenetapkanusahapariwisatalainnya.PengembanganUsahaPariwisataAcehditujukanuntuktercapainyamanfaat yang sebesar-besarnyauntukmeningkatkanekonomibagimasyarakat,terutamamasyarakat sekitar objek dan daya tarik wisata, dan akselerasipembangunan Aceh. Untuk mencapai tujuan dimaksud, PemerintahAceh melaksanakan pembinaan, pengendalian, perizinan danpengawasan usahasecara terpadu,terarah danbertanggungjawabdenganmenjagakelangsunganusahapariwisatabagikemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.Usaha Jasa Pariwisatameliputi:jasa wisata syariat,jasabiroperjalanan wisata,jasa pramuwisata,jasakonvensi,perjalananinsentifdanpameran,jasapenyelenggaraankegiatanhiburandanrekreasi,jasa konsultanpariwisata, jasa informasi pariwisata,jasa makanan danminuman,jasapenyediaanakomodasi,jasaspa,danjasawisatakesehatan.Objekdandaya tarikwisatadiAcehdigolongkanberdasarkanjenisdan pemanfaatannya.Objekdan



88dayatarikwisataciptaanAllahyang berwujud alam, flora,danfauna.Objekdandayatarikwisatahasilkaryamanusiasepertimuseum, peninggalanpurbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro,wisatatirta,wisataburu,wisatapetualanganalam,tamanrekreasidantempathiburan danselainobjekdandayatarikwisatatersebut,PemerintahAcehdapatpula menetapkan objek dandayatarik wisatalainnya.Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dilakukan denganmemperhatikan: nilai-nilai Islam, adat-istiadat, sertakearifan lokal,kehidupan ekonomi dan sosial budaya,kelestarian budayadan mutulingkungan hidup, dan kelangsungan usahapariwisata.Pengelolahotel berbintangberkewajiban:1)Memberi kenyamanan kepadatamuhotel.2)Memberilaporansingkattentangpenghuniankamarsecaraberkalasetiap 3(tiga) bulankepadagubernurmelaluiinstansiyangmenanganibidang kepariwisataan Aceh.3)Memberikan kesempatan kepada pihak yang berwenang untukmelakukan pemeriksaanapabiladibutuhkan.4)Menjagadanmencegahpenggunaanhotelberbintangdarikegiatanyangdapat mengganggu keamanan dan ketertibanumumsertamelanggar syariat Islam.5)Melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia secara terusmenerus berdasarkanstandarisasidansertifikasikompetensi.6)Memeliharahigienis dansanitasi dalam hotel dan lingkunganpekarangannya.7)Menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarifkamar yang diletakkan padatempatyangmudah dilihat dandibacaoleh tamu hotel.8) Melampirkan perubahan persetujaun prinsip dan izin usaha padasetiapperubahannamaataupemindahtangananpemilikhotelberbintang.9)Masyarakat,tokohadat,danulamamemilikikesempatanyangsamadan seluas- luasnya untuk berperanserta dalampenyelenggaraan kepariwisataan Aceh.Peransertamasyarakattersebutberupapemberiansaran,pertimbangan, pendapat,tanggapan,masukan terhadap pengembangan kepariwisataan, danberperanaktifdalampengelolaanobjekwisataserta pengawasanpenyelenggaraankepariwisataanAceh.Masyarakatdapatmembentukkelompok-kelompokmasyarakatpariwisata yang disebut dengan kelompoksadar wisata pada kawasan objek wisata.Kelompok masyarakatwisata dibina oleh Instansi yang menanganibidangkepariwisataan.Kelompokmasyarakatpariwisatayangdibentuksecararesmi,dapatmelaksanakansegalakegiatanpariwisatadidaerahnyasesuaiden



89gansyariatIslam.Kelompokmasyarakatpariwisataberperansertadalammemberikansaran, pertimbangan,pendapat,tanggapandanmasukanterhadaparahkebijakanpengembanganpariwisataAceh.Tugas PemerintahAceh dalamupayapengembangan masyarakat berupa:1) Memberikanpembinaandanpenyuluhankepadamasyarakat.2) Melaksanakanpengembanganteknisketenagakerjaandanstandarisasi.3) Menerbitkanlisensidansertifikasitenagakerjapariwisata.4)Melaksanakanpengembangandanpemantapankelembagaanpariwisata.Tugaspembinaantenagakerjapadasektorpariwisatatermasukpendataan,danpengembanganSDMbidangpariwisata.Perlindungantenagakerjasesuaidengan standar dan Peraturan Perundang-undangan.PemerintahAcehberkewajibanuntukmeningkatkankualitasdankuantitas tenaga kerja di bidang pariwisata termasukmelaksakan pendidikan, pelatihan serta menghimbau usahapariwisata untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja lokal.Pemerintah Aceh berkewajiban mendidik,memberdayakandan mengeluarkanlisensipramuwisata sertamemantau keberadaannyadalam melaksanakantugasnya.Pemerintah Aceh berkewajiban membinaasosiasi danlembagapariwisata di Aceh.Tugas PemerintahAcehdalamupayapengembanganmasyarakatberupa memberikan penyuluhankepada masyarakat, pengembangan teknisketenagakerjaan danstandarisasi lisensi tenaga kerja pariwisata Acehsertapengembangan lembagapariwisataAceh.
Larangan diTempat-TempatWisataSesuai dengan qanun Aceh, di tempat-tempat wisatasetiap orangdilarang:a. Meminumminuman keras dan mengkonsumsi barang yangmemabukkan lainnya.b. Melakukan perbuatanasusila.c. Berjudi/maisir,dan/ataud. Merusaksebagianatauseluruhfisikobjekdandayatarikwisata.KetentuanlainnyabagiwisatawanyangdatangkeAcehterkaitdengansyariat Islamantaralain:bagiwisatawannusantaradanwisatawanmancanegaradiwajibkanberbusanasopanditempat-tempat wisata,bagi wisatawanmuslim diwajibkanberbusanasesuaidengansyariatIslam,pemandian ditempatumum dipisahkan antara laki-lakidan perempuan,bagimasyarakatyangmenonton pertunjukan/hiburan,dipisahkanantaralaki-lakidanperempuan,bagipengusaha,kelompokmasyarakatatauaparatur pemerintahdanbadanusahadilarangmemberikanfasilitas kemudahan dan/atau melindungi oranguntuk



90melakukan mesum, khamar/mabuk-mabukan danmaisir/judi, setiaporang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegahterjadinyaperbuatanmaksiat.
KetentuanPidanaPelanggaran terhadap ketentuanmengenaipenyelenggaraankepariwisataanAcehyangmeliputikegiatanusahajasapariwisata,pengusahaanobjekdandaya tarikwisatadanusahasaranapariwisata sebagaimana diaturdalamqanunini,dikenakanSanksisebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangNomor10tahun2009 tentang Kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
FatwaterhadapPenyelenggaraanKepariwisataandiAcehMajelis PermusyawaratanUlama AcehmelaksanakanKegiatanSidangParipurna keIV pada bulanMei2014,dibuka olehKetua MPUAcehDrs.Tgk.H. GazaliMohd. Syamdandiikutioleh44orangpeserta,terdiridariPimpinandan AnggotaMPU Acehyangberasal dariutusan provinsidan utusan Kabupaten/Kota se-Aceh. Agenda SidangParipurna adalah mengenai “Pariwisata dalamPandanganIslam”.DalamrumusanKeputusanSidang/Fatwayangdihasilkan dalamSidang ParipurnaMPUAceh,disampaikanpoin-poinkeputusantentang Pariwisata dalam PandanganIslam,yaitu:

Pertama:Fatwa- Satu : Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan denganwisata,termasukpengusahaanobyekdandayatarikwisatasertausaha-usahayang terkait dengan bidangtersebut.- Dua : Pariwisata yang di dalamnya terkandung unsur-unsurkemaksiatan hukumnyaharam.- Tiga : Pariwisata yang didalamnya terkandung nilai-nilaikemaslahatan hukumnyamubah(boleh).
Kedua : Taushiyah- Satu : Pemerintah Aceh diharapkan untuk lebih mengedepankannilai-nilaiSyariatIslam dalampembangunan pariwisatadiAceh.- Dua:PemerintahAcehdiharapkanuntukmenyusunbukupanduanwisatayangberbasisSyariatIslam bersamalembagadan instansi terkait.- Tiga:PemerintahAcehdiharapkanuntukmensosialisasikanwisataSyariahkepadapengelolawisatadanmasyarakat.- Empat:MasyarakatAcehdiharapkanuntukturutsertamelakukanpengawasan terhadap kegiatan pariwisata.



91- Lima: Pemerintah Aceh diharapkan untuk mempersiapkanSDM pemandu wisataprofesionalyangmemahamisyariat kearifanlocal.- Enam:PemerintahAcehlebihmemprioritaskanpromosiwisataSyariahke luardaerah dan negara-negaramuslim.- Tujuh:PemerintahAcehmempersiapkansaranaibadahyangmemadaipada lokasi-lokasi wisata.- Delapan : Pemerintah Aceh menempatkan personil WilayatulHisbah dan petugas terkaitlainnyapadalokasi-lokasi wisata.- Sembilan:PemerintahAcehmemberikansanksibagipengelolawisatadan wisatawan yang melanggar nilai-nilai syariat islamyang telah tertulis diundang-undangMPU Aceh
Strategi PengembanganWisata SyariahDarihasilFGDdanwawancara selamapenelitian,penggunaanistilah“wisata syariah”masihbelumadajelasbatasannya.InidapatmempersulitBandaAcehuntukmelakukanpromosikarena targetpasarnantinya jatuhkewisatawanmuslimsaja.Sebaiknyakonsepwisatamembuatwisatawanmerasa“welcome” di destinasi wisata.Fokus syariah di dalam masyarakat Acehsendiri sulit diterima, karenahaltersebutberartihukumsyariahyangberlakudanditerapkan sehingga masih ada ketakutan sendiri dimasyarakat apalagi wisatawan. Label syariah bukan hanyasekedarkatatetapi maknanyasangatdalam.Berdasarkanhasildiskusidanwawancara,pemakaian kata“halal”menjadi pilihanutamapadabrandingpariwisataBandaAceh.Tetapipadapemerintahansekarang,dariDinasPariwisata Kota Banda Acehsendirisudahtidaktakutuntuk mengunakankata “syariah” karena sudahadanyakemajuanmengenaipariwisata syariahmelaluisosialisasiyangsudahdilakukankepadamasyarakatmaupun stakeholderyangadadiKotaBandaAceh.Jadiuntuk“wisatasyariah”itusendiridaritempatDayaTarikWisata sudah ada kemajuan daritahun-tahunsebelumnya untuk melakukan pembenahanuntuk menjadilayak dan sesuaidengan syariat islam. Dan syariah inidimulai darikehalalan produk makananhingga sarana/fasilitaspendukungpariwisata lainnya.Banda Aceh sudah memiliki kesiapanuntuk menjadi destinasi wisata syariah. Hal ini dapat dilihat daribeberapaindikator utamaseperti :1.Dayatarik wisata2.Hotel3.Restoran dan Cafe4.Biro PerjalananWisata5.Pramuwisata



926.SpaDariindikatortersebut,dalamFGD menyimpulkan bahwa BandaAceh mempunyaipotensiyangluar biasauntukdikembangkansebagaidestinasiwisata sayariahkarenamempunyaidayatarikwisatayangcukupberagam,baikdari Nature
Based(PantaiUleeLheu, PantaiUjungBatee, PantaiLampuuk,PantaiLhoknga),Culture Based(Rumah CutNyakDhien,MesjidRayaBaiturrahman, Makam SultanIskandar Muda,MesjidBaiturrahman UleeLheu, TamanPutroPhang,Gunongan,KawasanKulinerPeunayong)maupunManMad
eBased(KuburanMassal,ReplikapesawatseulawahdiBlangPadang,Tamansari Bustanussalatin,MuseumRumohAceh,MuseumTsunamiAceh, KapalApung Lampulo, Kapal PLTD Apung).Potensibesardaridayatarikwisata initelahdidukungdenganketersediaanamenitasmuslimfriendlysepertitempatibadahdimasing-masingdayatarik wisata.Wisatawanmuslimtidakterlalusulituntukmenemukantempatibadah (sholat)sealamamelakukanaktivitaswisata diBanda Aceh.Tetapimasihbanyak yangperludibenahidalam menerapkankonsepsyariahdalampariwisataBandaAceh,diantaranyasaranaprasaranawisatayangmendukungsyariahtidakjelas. Misalnyaditepipantaimasihmenyediakankursiyangberduasaja,padahaljikamemakaikonsepsyar’iadaaturanyangmelarangorangyangtidakmuhrimatau lain jenis kelamin untuk berdua-duaan.DariAspekkesiapan masyarakatdanfasilitaspendukungmasihmenjadi kendala dalampengembanganpariwisata diBandaAceh. SangatberbedadengankondisipariwisatadiBali,disanamerekamelihatwisatawanasingmenggunakanpakaianminimsepertibikinisudahmenjadipemandanganyangbiasa.Berbanding jauh dengandiBandaAceh,itumenjadi“tontonan”danmembuatwisatawanmenjaditidaknyaman.DiBandaAcehmasihadadaritokohmasayarakatyang menolak konseppariwisata,karenamenurutmereka kata“wisata”identikdengan maksiat sehinggamereka lebih memilih kata “liburan” atau “rekreasi” yang identikdengan mengisiwaktu luangdengan keluarga.Berdasarkan hasildiskusi, sejauh iniaksesibilitasdiAceh barutersedia duadirectflightpenerbanganinternasionaldariMalaysiayaituAirAsiadanFirefly.Jadwalpenerbangan 4 kalidalam seminggu dari KualaLumpurdengan Air Asia, dan3kalidalamseminggudariPulauPenangdenganmenggunakanFirefly. Demikianpulakondisiketersediaaninfrastrukturdanjalanjugasudah cukupbaik.Kendalaaksesibilitasmasihditemuidi



93dayatarikwisataalam.Penerbangan domestikdenganGarudaAirlineshanya memilikijadwalpenerbangandua kali dalam sehari.Aksesibilitas dari segiketersediaan informasidapatdiperolehmelaluimedia internet yang disediakan baik oleh pemerintahdaerah maupun pelaku usahawisata.Pemerintahdaerahmenyediakan websiteyangmemberikaninformasi tempat-tempat wisata seperti:bandaacehkota.go.id, bandaacehtourism.com. Sementara itudapatditemuijuga darisitus-situsinternetlainnyasepertiacehexplorer.com,inbandaaceh.com, danjugadariakun-akuninstagramseperti@bandaacehtoursim,@infobandaaceh,@kotabandaaceh.Darisitubisa mengetahui informasi mengenai BandaAcehdan jugapariwisatanya.Pada umumnya ketersediaanakomodasipada sebagian besarhoteldan tempat menginap lainnyadi Aceh sudahmenerapkankonsep syariah baik dari segiproduk,pelayanan,danpengelolaannya.Darisegiproduk,misalnyatoilethotel sudahtersedia penyekatantarbilikdanmenyediakanairmengalirselaintissue;padasetiapkamardihampirsebagianbesarhotelsudahmenyediakansajadah, arahkiblat,tidaktersediaaksespornografi,tidaktersediaminumanberalkoholdiminibarsetiapkamar,dll.Darisegipelayanandiantaranyamelakukanseleksi terhadap tamu yang datang berpasangan, tidakada fasilitas hiburan yangmengarahkepadapornografi/asusila,dll.Darisegipengelolaan,diantaranyaseluruhkaryawan dan karyawatimemakaiseragamyangsopan,karyawatipada umumnya menggunakan jilbab, dll. Namun,Sebagaimana tercantum dalam PermenParekrafNo.2 tahun2014tentangPedomanPenyelenggaraan UsahaHotelSyariah,seluruhhotelyangadadiAcehbelummemperolehsertifikatHilal1maupunHilal2. Sehingga,dalamakomodasiyang mendukungwisatasyariah masih memerlukan standardisasi yang jelas dansosialisasi kebijakan dalam Permentersebut.Kendaladalampenyediaanakomodasiyaknikualitasdanpelayanan(hospitality)yangmasih belummaksimal.Untukusahaspa,darihasilFGD,menyatakanbahwapraktikspadiBandaAcehsecara khusussudahadamembuka usahaspa,adayangmenyatudenganhoteldanadajugadengansalon.KondisisalonyangadadiAcehpada umumnyamemangsudahkhususdiperuntukkanhanyauntukmuslimah,sekarangjugasudahbanyatempatrelaxaxy untukpriadanwanita.Contohnya seperti ViviSpadan jugaBellezaRelaxaxy.Secara umum, restoran dan penyedia jasa makanan minumandi Aceh dalampengolahandanpenyajiannyasudahmenerapkanprinsiphalal.Namun, berdasarkan hasil diskusi perludikaji kembali mengenai pemotongan hewan
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94ternaksepertiayamyangmasihbelumsepenuhnyamenggunakankonteks islami/halal.Menurut peserta FGD mengenai standardisasi label halal padaproduk makanan dan minuman dinyatakan belumsiap. Perludibuatsuatu standardyangmenjadipedomanbagirestorandanpenyedia jasamakananminuman diAceh.Selainitu,perluadanyapengawasandansosialisasidarihulukehilir mengenai produk makananyangterjamin halal.Kondisipramuwisatayang sudahtersertifikasisudahadasekitar100orang dansebagianbesaradalahmuslim.DiAceh,secaraumumbelumterdapatBPW(toursandtravel)yangmengkhususkanpenyediaanpaketwisatasyariah.Karena menurutHPI,dayatarikwisatayangadadiAcehsudahmencerminkankonsep islami. Bahkan daftarakomodasi dan restoran sudahada yangsesuai kriteriasyariah.Untukpramuwisata jugabelumterdapatpramuwisata(tourguide)yang khusus untukmelayani tamu atau wisatawan muslim. Sayangnya masihditemukanpramuwisata/driveryangtidakmencerminkansikapislami,contohnyapadawaktusholatmerekatidakikutsholat.Sehingga,masihbanyakyangperlu dibenahi lagi padaBPWdan pramuwisatayangadadi Aceh.Berdasarkanhasilpenelitianpenulis,BPWyangada diBandaAcehmasih jarangyangmenjualPariwisatadibandaAceh,BPWdisanabanyak menjual umrohatauhajiketanahsuci.NahsayamenelitidiAcehGreatWalltourdantravel.BPWinimenjualpariwisata diAceh.Pemilikdari BPWiniturunlangsung mendampingiparawisatawanke tempat-tempatwisatayangada diBanda Aceh. Kebanyakanwisatawanmancangera yangmengikutipakettravel yangiajual seperti Malaysiadan Brunei Darussalam. Aceh Great Wall juga mendukungpenuhuntukmemajukanwisatasyariahdiBandaAcehdenganmemesankanhotel dan membawakerestoranyangsudah bersertifikasi halal.Pemberlakuan Aceh menetapkan syariatIslam dalamkehidupan bermasyarakatdilakukansejak tahun2000.PemberlakuansyariatIslamhanyakhususdiberlakukanuntukwargamuslim.PascapenetapansyariatIslambanyakpantaiyangditutupuntukwisatakarenadikhawatirkandapatmerusakakidah, sebagai contoh kawasanpantai di AcehBarat.Dalam konteks pariwisata, belum ada PERDA khusus yangmengatur wisatasyariahdiAceh,akantetapiprogramdanaktivitaswisata syariahsudahdikembangkansepertipaketwisata kurbanIdulAdha,paketwisataRamadhan, ziarahkemasjiddan makam,dll.Demikianpulakebijakankhusus“halal”dalam pariwisata, karena selama



95inidiAcehmasihdalamkonteks produkmakanandan obat saja.Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini utntuk pariwisata inginmemajukan Wisata Syariahyanggemilang. Kontekshalalmaupunsyariahsudah ada dalamkehidupan sehari-harimasyarakatAceh.Namunlabel“halal” dapatmenjadihalyangsensitifdikalanganpelakuusaha ataumasyarakat,karena dalam persepsimerekahalalmaupunsyar‟isudahdijalankandalamkehidupansehari-haridanmerekaakanmengukurSDMyangmelakukanpenilaianhalal.SertifikasihalaldiAcehdiperolehmelaluiMajelis PermusyawaratanUmat(MPU).Dalam proses sertifikasihotel,restorandanpenyediajasamakananminuman masih terkendalaaspekkesehatan.Masihditemukankurangnya kontrolpadaprosespenjagalanhewanyangtidakmenggunakancaraislami.SelamainiMPUlebih banyakmemberikanlabelhalalhanyapadaprodukkemasansepertikopidan dendengsapibuatanAceh.Pembiayaansertifikasihalalpadatahuninigratis.DanMPUAcehlebihtegaslagiagarseluruhpemilikusahamakanandanminuman ikutagar disertifikasi.Untuksekarang,jikainginmelakukansertifikasihalalbaikuntukhotel, restoran, cafe danjugamakananitudipermudahkarenapihakMPU Acehtidak memungut biaya. Jadi untuk seluruh pelakuusaha wisata di Banda Aceh,diharapkanuntukmengikutisertifikasihalalyangsudahdilakukandaritahun- tahun sebelumnyadi BandaAceh.
C. Propinsi LampungPropinsi Lampung merupakan provinsi paling selatan di PulauSumatera, Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan Bengkulu danSumatera Selatan.Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung yangmerupakan gabungan dari kota kembar Tanjungkarang dan Telukbetungmemiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan.Pelabuhan utamanya bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheniserta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, danKalianda di Teluk Lampung.Sedangkan di Teluk Semaka adalah Kota Agung(Kabupaten Tanggamus), dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayanseperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Di samping itu, Kota Menggala jugadapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way TulangBawang, adapun di Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui.Lapangan terbang utamanya adalah Radin Inten II, yaitu nama barudari Branti, 28 Km dari Ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi, danLapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra.Secara Geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan : Timur - Baratberada antara : 103º 40' - 105º 50' Bujur Timur Utara - Selatan beradaantara : 6º 45' - 3º 45' Lintang SelatanEtnis Lampung yang biasa disebut (Ulun Lampung, Orang Lampung)secara tradisional geografis adalah suku yang menempati seluruh provinsi



96Lampung dan sebagian provinsi Sumatera Selatan bagian selatan dan tengahyang menempati daerah Martapura, Muaradua di Komering Ulu, Kayu Agung,Tanjung Raja di Komering Ilir, Merpas di sebelah selatan Bengkulu sertaCikoneng di pantai barat Banten.Pengantin dari suku Lampung. KeduaMempelai merupakan Pengantin dari Suku Lampung Marga SungkaiBungamayang. Siger adalah Mahkota Wanita Pengantin Suku Lampung yangsangat umum digunakan.Asal-usul ulun Lampung (orang Lampung) erat kaitannya denganistilah Lampung sendiri. Pada abad ke VII orang di negeri Cina sudahmembicarakan suatu wilayah didaerah Selatan (Namphang) dimana terdapatkerajaan yang disebut Tolang Pohwang, To berarti orang dan Lang Pohwangadalah Lampung. nama Tolang, Po’hwang berarti “orang Lampung” atau“utusan dari Lampung” yang datang dari negeri Cina sampai abad ke7.Terdapat bukti kuat bahwa Lampung merupakan bagian dari KerajaanSriwijaya yang berpusat di Jambi dan menguasai sebagian wilayah AsiaTenggara termasuk Lampung dan berjaya hingga abad ke-11.Dalam kronikTai-ping-huan-yu-chi dari abad kelima Masehi, disebutkan nama-namanegeri di kawasan Nan-hai (Laut Selatan), antara lain dua buah negeri yangdisebutkan berurutan: To-lang dan Po-hwang. Negeri To-lang hanya disebutsatu kali, tetapi negeri Po-hwang cukup banyak disebut, sebab negeri inimengirimkan utusan ke negeri Cina tahun 442, 449, 451, 459, 464 dan 466.Gabriel Ferrand (1918) berpendapat bahwa kedua nama itu mungkin hanyasatu nama: To-lang-po-hwang, lalu negeri itu dilokasikan Ferrand di daerahTulangbawang, Lampung. Purbatjaraka (1952) menyetujui kemungkinanadanya kerajaan Tulangbawang, meskipun diingatkannya bahwa anggapanitu semata-mata karena menyatukan dua toponimi dalam kronik Cina.
Masyarakat Adat Lampung SaibatinMasyarakat Adat Lampung Saibatin mendiami wilayah adat: LabuhanMaringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung,Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka,Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui, Ranau, Martapura,Muara Dua, Kayu Agung, empat kota ini ada di Provinsi Sumatera Selatan,Cikoneng di Pantai Banten dan bahkan Merpas di Selatan Bengkulu.Masyarakat Adat Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karenasebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan baratlampung, masing masing terdiri dari:a) Paksi Pak Sekala Brak (Lampung Barat)b) Bandar Enom Semaka (Tanggamus)c) Bandar Lima Way Lima (Pesawaran)d) Melinting Tiyuh Pitu (Lampung Timur)e) Marga LimaWay Handak (Lampung Selatan)f) Pitu Kepuhyangan Komering (Provinsi Sumatera Selatan)g) Telu Marga Ranau (Provinsi Sumatera Selatan)h) Enom Belas Marga Krui (Pesisir Barat)i) Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten)
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Masyarakat adat Lampung Pepaduna. Masyarakat beradat Pepadun/Pedalaman terdiri dari: Abung SiwoMego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Beliyuk, Selagai,Nyerupa). Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah adat: Kotabumi,Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih,dan Terbanggi.b. Mego Pak Tulangbawang (Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji,Puyang Tegamoan). Masyarakat Tulangbawang mendiami empatwilayah adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.c. Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat, MinakDemang Lanca atau Suku Tambapupus, Minak Handak Hulu atau SukuBukujadi). Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah adat:Tanjungkarang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, PadangRatu, Gedungtataan, dan Pugung.d. WayKanan Buway Lima (Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu,Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tijang Jungur). Masyarakat WayKanan mendiami wilayah adat: Negeri Besar, Pakuan Ratu,Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Kasui.e. Sungkay Bunga Mayang (Semenguk, Harrayap, Liwa, Selembasi, IndorGajah, Perja, Debintang) Masyarakat Sungkay Bunga Mayangmenempati wilayah adat: Sungkay, Bunga Mayang, Ketapang danNegara Ratu.Falsafah Hidup Ulun Lampung termaktub dalam kitab Kuntara Raja Niti, yaitu:a. Piil-Pusanggiri (malu melakukan pekerjaan hina menurut agama sertamemiliki harga diri)b. Juluk-Adok (mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yangdisandangnya)c. Nemui-Nyimah (saling mengunjungi untuk bersilaturahmi sertaramah menerima tamu)d. Nengah-Nyampur (aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidakindividualistis)e. Sakai-Sambaian (gotong-royong dan saling membantu dengananggota masyarakat lainnya)Sifat-sifat di atas dilambangkan dengan ‘lima kembang penghias sigor’ padalambang Provinsi Lampung.Sifat-sifat orang Lampung tersebut jugadiungkapkan dalam adi-adi (pantun):Tandani ulun Lampung, wat piil-pusanggiriMulia heno sehitung, wat liom ghega dighiJuluk-adok gham pegung, nemui-nyimah muaghiNengah-nyampugh mak ngungkung, sakai-Sambaian gawi.

Dalam pengelolaan pariwisata secara umum perlu dipahami masalahaksebilitas dan amenitas. Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapaioleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan.Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung,lingkungan dan fasilitas umum lainnya. Aksesibilitas juga difokuskan pada



98kemudahan bagi penderita cacatuntuk menggunakan fasilitas sepertipengguna kursi roda harus bisa berjalan dengan mudah di trotoar ataupunnaik keatas angkutan umum. Dalam Kamus Bahasa Inggris Wojowasito(1991:2) mengatakan bahwa accessibility adalah hal yang mudah dicapai.Artinya aksesibilitas tidak hanya sekedar kesediaan segala sesuatu, namunjuga kesediaan yang mudah dicapai.Bambang sutantono (2004:1)menyatakan bahwa aksesibilitas adalah “hak atas akses yang merupakanlayanan kebutuhan melakukan perjalanan yang mendasar. Dalam hal iniaksesibilitas harus disediakan oleh pemerintah terlepas dari digunakannyamoda transportasi yang disediakan tersebut oleh masyarakat.”Sedangkan amenitas adalah berbagai fasilitas di luar akomodasi yangdapat dimanfaatkan wisatawan selama berwisata di suatu destinasi.Amenitas bisa berupa fasilitas pariwisata seperti rumah makan, restoran,toko cenderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan,taman, dan lain-lain. Sebagai salah satu elemen pendukung dalam destination
mix, amenitas menjadi penting karena berperan dalam pemenuhankebutuhan wisatawan yang tidak disediakanoleh akomodasi selama berwisata, seperti kebutuhan makan, hiburan, ibadah,kesehatan, dan lain-lain, ketika menikmati daya tarik wisata (atraksi) danaktivitas dengan memanfaatkan aksesibilitas yang ada.Adapun objek wisatadi Propinsi Lampung dapat dideskripsikan sebagai berikut:
a. Lampung Utara

1. Air terjun curup patenAir terjun ini berada di Desa Suka Menanti, Kecamatan Bukit Kemu-ning,Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Di lokasi ini wisatawandapat menikmati keindahan air terjun yang meluncur dari ketinggiansekitar 4 meter. Curup Paten memiliki tiga tingkatan air terjun. Dikawasan wisata tirta yang satu ini wisatawan dapat bersantai danbermain air. Udara sejuk yang berasal dari pepohonan sekitar air terjundijamin mampu membuat wisa-tawan berlama-lama di sini. Air TerjunCurup Paten biasanya ramai dikunjungi pada hari libur dan hariMinggu. Untuk menambah kenyamanan pengunjung, pengelola mulaimembangun beberapa fasilitas, seperti tempat mandi untuk membilastubuh setelah bermain di air terjun.Untuk menuju Air Terjun Curup Paten dapat ditempuh dari KotaBumi sekitar 40 kilometer. Perjalanan ini bisa ditempuh menggunakanken-daraan pribadi atau carteran. Wisatawan akan disambut dengangemuruh air terjun yang diiringi dengan suara dedaunan yang tertiupangin. Lokasinya terletak di Desa Suka Menanti, Kecamatan BukitKemuning dengan jarak tempuh dari Kota Bumi kurang lebih sekitar40km.Biaya yang dikenakan juga cukup murah yaitu berkisar Rp 3000untuk setiap orangnya.
2. Air TerjunWai RaremBendungan Way Rarem di Kecamatan Abung pekurun yangmerupakan bendungan pertama di Lam-pung, akan menjadi andalanbagi Kabupaten Lampung Utara guna menarik wisatawan lokal maupun



99mancanegara karena bendungan yang lebih dari 20 tahun itu, saat initengah di promosikan sebagai Taman Wisata dan tempat Budidaya IkanTawar. Pemerintah Lampung Utara dalam memperkenalkan ataumempromosikan wisata tersebut, dilakukan baik dengan cara pameranwisata maupun dari bidang lainnya yaitu olah raga. Sebagai langkahawal pemerintah setempat dalam mengkobinsasikan wisata danolahraga, dengan menggelar pelantikan kepengurusan KONI setempatdi lokasi wisata Bendungan Way Rarem. Dengan adanya hal semacamini, diharapkan sehingga masyarakat setempat dapat menikmati imbasdari adanya kegiatan itu. Selain menguntungkan masyarakat setempatkarena dapat menciptakan penghasilan baru juga dapat menciptakansilaturahmi dan kegiatan semacam itu dapat berimbas positif terhadapkemajuan suatu daerah.
b Lampung Barat

1. Terpadu Lumbok RanauSepanjang perjalanan menuju KawasanWisata Terpadu SeminungLumbok Resort Anda akan menjumpai hamparan kebun sayur-mayurkhas pegunungan, seperti tomat, kol, wortel. Juga melewati perkebunankopi rakyat dan areal persawahan. Di tepi danau saat ini telahdibangun shelter untuk bersantai, dermaga bagi wisatawan yang inginmenyewa perahu untuk berkeliling danau dan mandi air panas (hotspring) yang letaknya tidak jauh dari lokasi resort. Bagi pengunjungyang membawa anak-anak, telah dipersiapkan arena bermain anakseperti komidi putar, bianglala, dll.
Seminung Lumbok Resort berada di Pekon Lumbok, KecamatanSukau, sekitar 27 Km dari Liwa, ibu kota Kabupaten Lampung Barat.Resort ini menawarkan panorama alam danau, Bukit Barisan, danGunung Seminung yang mempesona. Di pagi hari, kita bisa menikmatikeindahan Danau Ranau dan Gunung Seminung masih berbalutkabut. Dari balik jendela kamar hotel Seminung, kita dapatmenyaksikan jukung, perahu tradisional unik khas Lampung Barat yanghilir mudik memberi makan ikan di keramba. Saat mentari mulaimeninggi, kita dapat mengelilingi kompleks Seminung Lumbok Resortmenggunakan sepeda atau sepeda motor. Menyaksikan hamparan sawahmenghijau di tepian danau sambil menghirup udara sangat alami danbebas polusi. Kita juga dapat menyaksikan aktivitasmasyarakat Pekon (desa) Lumbok, seperti bercocok tanam, gotongroyong, dan keunikan khas budaya Lampung Barat. Bahkan bagiwisatawan yang gemar jogging sambil menghirup udara bersihpegunungan, tersedia jungle track hingga ke air terjun terdekat.Bagi wisatawan penggemar olah raga dirgantara, ada fasilitasparalayang. Titik terbang (take off) berada di ketinggian 1000 m dpl, bisaditempuh sekitar 15 menit. Dari ketinggian itu kita dapat menyaksikanpanorama bawah dengan latar ketenangan Danau Ranau. Sedangkanjika anda yang menggemari air, wisatawan dapat berenang, menyelam didanau dan memanah ikan. Atau sewa perahu motor untuk berkeliling.Bila hobi mancing, bisa memancing ikan nila dan ikan mas yang



100terkenal tabokh (gurih). Ikan hasil tangkapan bisa diserahkan pada kokihotel untuk dimasak dengan bumbu tradisional. Kalau tidak mendapatikan, bisa membeli ikan petani keramba di sepanjang tepian danau.Menjelang senja adalah kesempatan untuk memotret sunset danpanorama Gunung Seminung berwarna kuning keemasan tertimpacahaya senja sang mentari. Keindahan senja itu oleh para penyair dalamgubahan terkenal Seminung ti kala dibi(Seminung di kalasenja). Malamnya anda bisa menikmati segelas kopi asli Lampung ataubandrek untuk menghangat-kan badan di kafe. Kafe-kafe ini sederhanadengan sajian kerlip lampu nelayan menebar jala di tengah danau.Sayup-sayup terdengar alunan Sekhedam (seruling tradisional khasLampung Barat) mengalunkan lagu sendu. Kita akan terbuai dengansuasana syahdu hingga terlelap di keheningan malam. Seminung LumbokResort memiliki fasilitas cukup lengkap, juga melengkapi fasilitas yangdiperuntukkan bagi perusahaan yang akan mengadakan kegiatan rapat,seminar, meeting atau “Team Building” bagi karyawannya, pihakpengelola telah mempersiapkan fasilitas outbond lengkap denganinstruktur yang berpengalaman. Kelengkapan fasilitas kamar hotel puntak luput dari perhatian pihak pengelola. Saat ini seluruh kamar telahdilengkapi dengan sarana standar hotel berbintang seperti tv, ac, dankulkas. Selain hotel, terdapat dua buah cottage, hotel bersih dan asri inidilengkapi dengan convention hallberkapasitas 400 orang, yang bisadivariasi dengan gaya gedung pertunjukan (theatre style), model ruangkelas, gaya konferensi, gaya koktail, gaya pesta makan (banquet).
2. Danau Suoh

Danau Suoh terletak di kawasan wisata Suoh, Kecamatan Suoh,Kabupaten Lampung Barat. Lokasi wisata ini dapat ditempuh melaluiSukabumi-Suoh (Kecamatan Batu Brak), dengan jarak tempuh lima jamperjalanan dari ibukota Liwa atau melalui Sekincau. Akses menuju lokasimemang agak susah karena wilayah Ke-camatan Suoh teri-solir sehinggatidak ada pilihan trans-porttasi selain ken-daraan roda dua. Kondisijalan menuju wisata alam ini berlumpur, licin serta pada beberapa titikjalan tampak rusak parah akibat erosi. Di Kawasan Wisata Suoh terdapattiga buah danau yang terbentuk akibat musibah gempa Liwa 1994 yaituDanau Lebar Suoh, Danau Minyak dan Danau Asam. diberi nama DanauAsam karena air di danau ini terasa asam. Sedangkan Danau Minyakdisebut demikian karena pada permukaan air danau tampak sepertiterdapat minyak yang mengambang Namun karena paling luas diantarakedua danau lainnya, maka Danau Suoh lah yang banyak dipilihwisatawan untuk berlibur.Bagi pecinta wisata alam, danau ini adalah pilihan tujuan wisatayang sangat tepat. Disini anda tidak saja disuguhi pemandangan sejukdanau namun juga bisa mencoba serunya offroad serta melihat sumberpanas bumi (geothermal). Selain sebagai tempat rekreasi, danauSuoh juga digunakan para nelayan untuk mencari ikan karena di dalamdanau terdapat banyak jenis ikan air tawar diantaranya ikan jenis gabus,nila, betok, Udang, dan kepor (sejenis ikan tawas). Di area Danau Suoh



101terdapat suatu tempat yang dinamakan Letusan, di lokasi ini pengunjungharus berhati-hati sebab apabila terlihat tanah tidak ditumbuhi olehilalang artinya panas bumi hampir mencapai permukaan tanah, dan kitadapat terperosok karena tanah menjadi lembut oleh panas bumi. DanauSuoh ramai dikunjungi wisatawan hanya pada hari-hari dan momenttertentu saja seperti Tahun Baru, dan hari-hari besar nasional. Mungkindisebabkan lokasinya masih susah diakses, namun perjuangan luar biasauntuk mencapainya akan terbayar saat kita sampai di daerahberketinggian 1.200 dpl (dari permukaan laut) dengan pesonakeindahan alam yang luar biasa.
c. Lampung Timur

1. Taman Nasional Wai KambasWay Kambas adalah tempat pusat latihan gajah-gajah Sumatera danmerupakan pusat latihan gajah pertama di Indonesia. Di tempat ini gajah-gajah liar Sumatera dilatih dan dimanfaatkan untuk pertunjukan sepertipermainan sepak bola, berenang, dan lain sebagainya. Pengunjung dapatmenunggang gajah dengan didampingi.Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang terletak di sebelah utaraLampung ini identik dengan gajah, walaupun sebetulnya taman nasionalitu juga tempat hidup satwa langka seperti badak, harimau sumateraserta hewan langka lainnya. Taman Nasional yang sudah ditetapkansebagai taman nasional oleh Menteri Kehutanan dengan SK No. 670/Kpts-II/1999 itu merupakan taman nasional yang sudah terkenal kemancanegara. Taman Nasional Way Kambas mempunyai luas 125.621,3hektar dan secara administratif pemerintahan terletak di Kab. LampungTimur dan Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung. Temperaturudara 28° - 37° C. Curah hujan 2.500 - 3.000 mm/tahun. Ketinggiantempat 0 - 60 m. dpl. Letak geografis 4°37’ - 5°15’ LS, 106°32’ - 106°52’BT. Taman Nasional Way Kambas merupakan perwakilan ekosistem hutandataran rendah yang terdiri dari hutan rawa air tawar, padang alang-alang/semak belukar, dan hutan pantai di Sumatera. Di Taman NasionalWay Kambas, kita bisa menikmati hal berikut ini yaitu atraksi gajah yangsudah terlatih. Atraksi yang bisa kita dilihat adalah atraksi gajah menari,sampai atraksi gajah dengan iringan musik, misalnya sepak bola gajahyang cukup popular di kalangan wisatawan lokal, mengalungkan bunga,berjabat tangan, dan berenang. Jika mau, kita bisa menunggang gajah-gajah ini dengan membayar sejumlah uang tentunya. Gajah-gajah ditaman nasional itu tidak berada dalam kehidupan liar yang sebenarnyakarena mereka semua berada dalam program pelatihan gajah. Gajah-gajah yang masih liar dijinakkan dan dilatih di Pusat Pelatihan Gajah WayKambas. Pusat pelatihan ini didirikan untuk mengatasi masalah gajah liaryang kehidupannya terdesak karena habitatnya digunakan untuk ladangpertanian.Selain pusat latihan gajah, taman nasional way kambas memilikiSuaka Rhino Sumatera (SRS) yang merupakan satu-satunya tempatpengembangbiakan satwa liar badak Sumatera di Indonesia. Bahkan SRSmerupakan satu-satunya lokasi tempat pengembang biakan badak



102Sumatera secara semi alami di Asia atau mungkin dunia. Namunkunjungan wisata alam di SRS sangat dibatasi karena untuk kepetinganpenelitian dan pengembangan badak sumatera. Lokasi ini jugamerupakan Proyek Penelitian Pembangunan Populasi Badak Sumatera dihabitat aslinya serta penelitian Populasi Harimau Sumatera. Kegiatanyang dapat dilakukan adalah Tracking di hutan Rimba atau berperahumotor kehulu atau hilir sungai untuk mengamati Flora dan Fauna dengandipandu petugas. Selain itu, jika berminat kita bisa mengelilingi TamanNasional dengan menunggang gajah, tenang saja karena gajah – gajahtersebut sudah terlatih. Jika beruntung, kita bisa juga menjumpaiberbagai satwa liar penghuni taman nasional way kambas. Namun, waktuterbaik untuk bisa melihat satwa – satwa liar itu adalah di pagi atau sorehari. Sedangkan jika di malam hari tentu sensasi dan pemandangan yangbisa dinikmati berbeda. Ketika malam hari, bisa melihat hewan yang aktifdi malam hari, seperti babi hutan. Di Taman Nasional way kambas jugatersedia kios makanan yang menjual berbagai makanan dan minumanserta tentunya souvenir sebagai pertanda petualangan di WayKambas. Fasilitas yang tersedia yaitu : musholla, parkir, pesanggrahan,arena atraksi, kios makanan dan cinderamata serta fasiitas umum lainnya.
d. Lampung Tengah

1. Air Terjun Curup Tujuh
Curup Tujuh merupakan Air terjun dengan tujuh tingkatan,dengan total ketinggian dari Curup satu hingga tujuh, mencapai 75m,menampilkan panorama alam yang cukup indah. Lokasi air terjun ini beradapada garis kawasan hutan lindung yang berada di desa Margajaya. Untukmencapai lokasi ini dapat menggunakan kendaraan roda empat danselanjutnya dengan motor Trail sewaan menuju batas hutan lindung dimanaair terjun berada. Fasilitas yang ada hanya lokasi perkemahan dan kegiatanPecinta Alam. Kunjungan yang disarankan ialah bagi pecinta alam de-nganbantuan Kepala Desa setempat untuk perkemahan dan lain-lain.

Lokasi Air Terjun Curup Tujuh ini berjarak sekitar 135 km atau sejauh2 jam perjalanan menggunakan mobil, dari Bandara Radin Intan. denganmenggunakan mobil pribadi dan selanjutnya dengan motor trail sewaanmunuju batas hutan lindung register 39. Lokasi air terjun cocok buat pecintawisata alam, yang jenuh dengan suasana kota. Air terjun curup tujuh inirelatif belum dikenal luas dan objek wisata Air Terjun Curup Tujuh terletakdi Desa Margajaya Kec. Padang Ratu Lampung Tengah.Butuh perjuangan ekstra tenaga agar bisa secara langsung bertatapandengan Curup Tujuh. Kira-kira diperlukan waktu setengah jam perjalananmenggunakan roda dua dari kampung terakhir (Pekandangan dan MargaJaya). Setelah itu, dilanjutkan dengan perjalanan kaki setapak demi setapakmenaiki bukit di kawasan hutan lindung Register 39 dimana air terjuntersebut berada. Curup Satu merupakan aliran air terjun pertama dari totaltujuh aliran yang berada di hulu Sungai Way Seputih, Lampung Tengah.Biasanya, tempat ini dijadikan persinggahan pertama bagi para pengunjung,menghimpun tenaga untuk track selanjutnya menuju



103Curup tujuh. Perjalanan selanjutnya melintasi jalur hutan, itulah mengapa airterjun curup tidak terlihat mata secara langsung dari bawah atau dariperkampungan terakhir. Setelah menempuh perjalanan ‘jungle track’ selamakira-kira 15 menit dari Curup Satu, sampailah kita ke Curup Tujuh. Terjunanair setinggi kira-kira 30 meter, terlihat di depan mata, menggoda denganpercikan airnya. Jika sinar matahari yang memancar cukup, dari butir2 airterjun akan muncul lukisan pelangi, akan menambah keindahan suasana.
2. Danau Tirta GanggaDanau Tirta Gangga berada di Kecamatan Seputih Banyak KabupatenLampung Tengah, Lampung atau sekitar 60 kilometer dari Kota GunungSugih dengan jalan hotmix. Di lokasi Objek wisata Danau Tirta GanggaTerdapat sebuah patung Bima yang sedang bertarung de-ngan NagaNemburnawa (lakon Dewa Ruci dalam pe-wayangan).Dikisahkan sang Bima diperintahkan oleh Guru Dorna untuk mencariTirta Prawita Adi. Diakhir kisah, setelah mengalahkan sang naga, Bima malahbertemu dengan Dewa Ruci dan mengetahui bahwa Tirta Prawita Adisebenarnya tidak ada dan perintah Dorna tersebut hanya merupakan siasatlicik untuk menyingkirkan Bima. Potensi pengembangan untuk lokasipariwisata ini adalah; pembuatan sarana hiburan, rumah makan dan agenperjalanan.

e. Way Kanan
1. Air Terjun Putri MaluGemuruh air beriri-ngan menetes dari keting-gian sekitar 100 meter diatas bukit. Air itu pun terhempas di antara beba-tuan dan percikannya be-terbangan membasahi le-reng dan pepohonan di sekitarnya. Air terjun itudalam bahasa Lampung (Sumatera) disebut Curup. Kesejukan alam CurupPutri Malu itu membuat semua terlihat damai.Air Terjun Putri malu memilki ketinggian ± 80 m. Air terjun ini jatuh kebawah melengkung lembayung menyerupai punggung manusia yang sedangmandi, hal inilah yang mendasari curup ini dinamakan “Putri Malu”. AirTerjun Putri Malu, itu kini menjadi salah satu objek wisata di wilayahWaykanan Provinsi Lampung. Udara yang sejuk menjadikan tempat itu cocokuntuk petualangan alam, panjat tebing, kemah, atau sekadar menikmatikeindahan alam bersama keluarga dan kerabat.Objek wisata ini berada diKecamatan Banjit, Kabupaten Way kanan, Provinsi Lampung. Kalaukebetulan Anda berada di jalur Lintas Sumatera, kendaraan dapat di arahkanke persimpangan menuju SMUN 1 Baradatu. Air Terjun Putri Maluterletak di kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit yang berkarak sekitar 46km dari Ibukota Kabupaten Blambangan Umpu. Air terjun itu terletakdi ketinggian sekitar 100 m di atas permukaan laut.Fasilitas seperti minuman juga disediakan di sejumlah warung ada yangmenjual makanan ringan, seperti empek-empek (makanan khas SumatraSelatan) dan jajanan lainnya. Empek-empek, makanan khas Palembang ituadalah makanan berbahan dasar sagu, kini juga popular di daerah Sumatera,termasuk Pulau Jawa. Biasanya, menyantap empek-empek dipadukandengan kuah khusus, yang disebut cuka berwarna hitam kecoklatan, rasanya

http://www.wisatanesia.com/2011/02/wisata-kabupaten-lampung-tengah.html
http://www.wisatanesia.com/2010/08/wisata-lampung.html


104pedas, manis dan asam. Air Terjun Putri Malu bisa menjadi obyek wisataalternatif berlibur bersama keluarga, bila Anda bosan mengunjungi tempatwisata kota misalnya. Pertimbangan memilih lokasi wisata ini, antara lainkarena tempatnya tidak terlalu jauh dari perkampungan penduduk. Saat inijalur menuju objek wisata Curup Putri Malu memang masih berupa jalansetapak. Namun kini prospek wisata Way Kanan ini mulai di kelola olehdinas Pariwisata Way Kanan, Lampung.
2. Air Terjun Curup GangsaAir terjun Curup Gangsa terletak di Dusun Tanjung Raja Desa Kota WayKecamatan Kasui. Air terjun berasal dari patahan sungai Way Tangkas yangmengalir dari Bukit Punggur me-nuju Desa Tanjung Kurung dan Desa LebakPeniangan.Obyek Wisata ini dapat di capai dengan menggunakan kendaraan rodaempat dengan jarak tempuh 10 km dari Kecamatan Kasui atau 40 Km dariBlambangan Umpu, Ibukota Kabupaten Way Kanan. Air terjun ini bersumberdari patahan sungai Way Tangkas yang mengalir dari relung-relungpunggung bukit punggur meliuk-liuk melalui dusun Tanjung Kurung LebakPaniangan, dengan ketinggian mencapai 50 meter, sering di selimuti kabutdan belaian desir angin semilir berterbangan membawa embun yang sejukmenambah suasana semakin alami. Pada saat tengah malam dalam suasanasepi sering terdengar suara gemerincing bagaikan suara seluring Gangsa,konon dari suara inilah nama Curup gangsa oleh masyarakat sekitar menjadinama objek wisata.
f. Pesawaran

1. Air TerjunWiyonoBagi yang berjiwa petualang, Air Terjun Wiyono bisa menjadi tempatyang menarik untuk dikunjungi. Wi-sata Air Terjun Wiyono terletak di DesaWiyono, Gedong-tataan, Kabu-paten Pesa-waran, lokasinya sekitar 30kilometer dari Bandarlampung. Air terjun ini kerap dikunjungi warga,khususnya pelajar yang melakukan perkemahan di sekitar air terjunitu. Tempat ini adalah lokasi yang tidak terlalu jauh dari Bandar Lampungdan bisa menjadi tujuan wisata petualangan yang menarikuntuk sekeluarga. Pemerintah Daerah, berencana mengembangkan potensiWisata Alam Air Terjun Wiyono, berbasis komunitas agar dapatmeningkatkan daya tarik pariwisata dan melibatkan berbagai pihak didaerah tersebut. Berbasis komunitas, dimana semua pihak yang terkait harusmemiliki kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan pengembanganobjek wisata alam ini. Bagi para pecinta alam yang hobi berkemah, tempat inisangat cocok dijadikan kawasan untuk berkemah. Sebab, keadaan alamnyamasih sangat alami. Sejak dulu air terjun Wiyono sering dikunjungimasyarakat dari berbagai wilayah di Lampung. Umumnya, para pelajar yangsering mengunjungi air terjun ini dan sering mendirikan perkemahan disekitar air terjun tersebut. Masyarakat berharap Pemkab Pesawaran dapatmem-percepat pengembangan Potensi wisata alam tersebut sebagai tujuanwisata domistik .
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2. Taman Hutan RayaTahura Wan Abdul Rahman (luas: 22.249, 31 ha) adalah salah satu dari14 Taman Hutan Raya di Indonesia. Dite-tapkan sebagai Tahura Wan AbdulRahman berdasarkan SK Menhut No. 408/ Kpts-II/93 dikelola olehPemerintah Daerah Provinsi Lampung sesuai UU No. 22 tahun 1999, PP No.25 Th. 2000, Keputusan Menhut No. 107/Kpts-II/2003 serta KeputusanGubernur Lampung No. 03 tahun 2003. Secara administratif Tahura WanAbdul Rahman berada di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kedodong,Gedong Tataan dan Padang Cermin Kota Madya Bandar Lampung. Di dalamkawasan terdapat 4 (empat) buah gunung, yaitu: G. Rantai (1.671 m), G.Pesawar (661 m), G. Betung (1.240 m), dan G. Tangkit Ulu Padang Ratu(1.600 m). Memiliki ketinggian 1600 dpl dengan topografi yangbergelombang dan berbukit, sementara dipuncaknya adalah gunung betung,gunung pesawaran, gunung ratai dan gunung tangkit padang ratu, sementarasungai-sungai banyak bermuara disana, seperti sungai Way Semak, WayPadang Ratu dan Way Rati dan wilayah ini terdiri atas vegetasi hutan alam(37,06 %), belukar (25,90 %) alang-alang (3,5 %) dan kebun/ladang (32,76%), dibagi menjadi dua blok pengelolaan yaitu blok perlindungan denganluas 11.150 ha dan blok pemanfaatan seluas 11.099 ha. Taman Hutan RayaWan Abdul Rahman sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung register19 Gunung Betung dengan luas 22.249,31 Hektar, tetapi sesuai denganpotensi alam yang dimiliki, maka kawasan tersebut dikembangkan denganfungsi antara lain sebagai tempat koleksi flora dan fauna alami, jenis aslimaupun bukan asli, sebagai tempat untuk penelitian, pariwisata dan rekreasi,berfungsi sebagai perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetankeanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Vegetasihutan di Tahura Wan Abdul Rahman memiliki tipe vegetasi hutan hujantropis yang didominasi oleh Medang (Litsea firmahoa), Rasamala (Altingiaexcelsa), Merawan (Hopea mengawan) dan berbagai jenis anggrek, pakis danrotan. Potensi fauna antara lain: Harimau Sumatera (Panthera tigrissumatrensis), Tapir (Tapirus indicus), Kambing hutan (Nemorchaedussumatrensis), Rusa (Cervus timorensis) dan Beruang madu (Helarectormelayanus). Potensi alam lainnya yang dapat menarik wisatawan adalahbeberapa air terjun alami seperti Air terjun Sinar Tiga yang memilikiketinggian 70 m dengan lebar 6 – 10 m, air terjun Gunung Minggu yangdigunakan oleh pengunjung sebagai shower alam, air terjun Talang Rabunmemiliki tinggi 30 m, air terjun Tanah Longsor 35 m, air terjun Penyairan 35m, air terjun Bidadari 20 m dan air terjun Talang Mulya 30 m. Masih banyakair terjun di tahura WAR ini seperti air terjun Gunung Tanjung, Batu LapisMata Dewa, Pelangi, Batu Perahu, Kupu Jambu, Tawon, Way Awi, Way Ngeluhdan air terjun Sungai Langka. Sekitar 80 % luas hutan Tahura berada diKabupaten Pesawaran, 15 km dari kota Bandarlampung. Terdapat 47 titikpemukiman di Tahura WAR. Sensus 2002 menunjukkan 23.489 KK tinggal didalam hutan. Dinas Kehutanan telah membuat Master Plan pengembanganTahura WAR, tinggal menunggu persetujuan dari DepartemenKehutanan.Obyek wisata alam yang memiliki daya tarik wisatawan adalah 5(lima) buah air terjun.
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g. Tanggamus
1. Bendungan Batu TegiDi Tanggamus, Lampung, terdapat Bendungan Batutegi denganpanorama yang sangat indah. Namun di balik keindahannya, bendungan inimenyimpan kisah pahit dalam pembangunannya yang menelan 13 korbanjiwa. Bendungan Batutegi yang berlokasi di Kabupaten Tanggamus ini, mulaidilirik oleh turis lokal dan mancanegara. Bendungan ini menarik perhatiankarena jaraknya tidak terlalu jauh dengan Bandar Lampung. Selain bisamenikmati alamnya, kita juga bisa menyewa perahu yang tersedia didermaga sekitar Bendungan Batutegi tersebut. Kita juga bisa memancing dankalau beruntung traveler bisa membawa pulang berbagai jenis ikan yanghidup di bendungan ini, seperti ikan baung, gabus atau patin. Sementarakalau tidak mendapatkan hasil pancingan, traveler bisa membeli ikan disekitar bendungan. Banyak penduduk sekitar bendungan yang menjualikan. Yang menariknya lagi, di Bendungan Batutegi berdiri Monumen 13.Monumen ini dibuat untuk mengenang 13 korban jiwa saat pembangunanbendungan tersebut. Di monumen tersebut, juga dicantumkan 13 namakorban jiwa tersebut. Bendungan yang dibangun dengan dana APBN danbantuan Japan Bank For International Coorperation (JBIC) itu, punya banyakfungsi untuk Provinsi Lampung. Selain berfungsi sebagai pembangkit listrik,bendungan ini juga menjadi penyedia bahan baku air minum untuk KotaBandar Lampung, Metro, dan daerah Beranti di Kabupaten Lampung Selatan.2.Teluk KiluanWisata alam pulau/Teluk Kiluan terletak di pekon (desa) KiluanNegeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.Topografinya yang berbukit dan berlembah menarik untuk dijelajahi. TelukKiluan dijadikan getaway destination. Di sekitar pulau merupakan tempatideal bagi aktivitas wisata air, seperti snorkeling, memancing, dan berperahu.Pulau Kiluan tidaklah luas namun memiliki pemandangan biorama sekitaryang eksotis. Jernihnya air laut yang hijau kebiruan sangatlah indah.Di Pulau ini dapat melihat kumpulan lumba-lumba yang jumlahnyaratusan ekor. Setidaknya ada dua jenis lumba-lumba di perairan ini, spesiespertama adalah lumba-lumba hidung botol (tursiops truncatus) denganbadan yang lebih besar dan pemalu. Spesies yang kedua adalah lumba-lumbaparuh panjang (stenella longirostris) yang bertubuh lebih kecil dan senangmelompat.Kumpulan lumba-lumba di Teluk Kiluan adalah yang terbesar di Asia.Wisatawan yang berminat menyaksikan dari dekat lumba-lumba di habitataslinya bisa menyewa Perahu Katir. Jika beruntung, Wisatawan juga bisamenyaksikan penyu hijau, yang di waktu-waktu naik ke permukaan laut.Berkeliling pulau dengan Perahu Katir dapat menikmati pemandangan yangindah. Sore hari, bisa dilihat primata berbulu hitam dan bersuara nyaringsaling bersahutan, yaitu siamang (symphalangus syndactylus) dan simpai



107(presbythis melalops) serta kukang (nycticebus coucang) Jika beruntung,Wisatawan juga bisa menyaksikan penyu hijau (chelonia mydas) dan PenyuSisik (eretmochelys imbricate), yang di waktu-waktu tertentu menepi kepantai. Sebagian besar pantai di kawasan Lampung berpasir putih bersi).Aksesibilitas obyek wisata Kiluan ini merupakan sebuah Teluk yangterletak kurang lebih 80 km dari kota Lampung atau sekitar 3-4 jamperjalanan menggunakan mobil. Jika dilihat dari jaraknya yang tidak terlalujauh, sebenarnya waktu yang diperlukan tidak selama itu, namun berhubungbeberapa kondisi jalan yang dilalui masih rusak dan berlubang-lubang, makaperjalananpun menjadi lebih lama. Pengunjung harus berhati-hati dalamberkendara karena jalan akses menuju desa kiluan banyak berlubang, terjal,dan anda harus melewati sungai kecil karena adanya jembatan yang sedangdiperbaiki di Desa Kiluan. Pemandangan yang dilalui indah. Di sepanjangjalan dapat melihat hamparan sawah yang luas dengan pemandangan pohon-pohon kelapa yang berbaris rapi di tepi pantai yang dilalui.Pengunjungdisarankan untuk tidak pergi atau pulang malam dari dan menuju Kiluankarena tidak adanya penerangan disepanjang jalan serta tikungan danturunan tajam dengan kondisi badan jalan yang berlubang karena akansangat membahayakan perjalanan pengunjung.Amenitas kawasan wisata ini menawarkan berbagai daya tarik wisatalaut, terutama wisata dolphin atau melihat kawanan ikan lumba-lumbahidung botol di habitatnya di laut lepas saat pagi hari. Namun keindahanobjek wisata ini kurang didukung dengan berbagai fasilitas yang diperlukanbagi kenyamanan pengunjung terutama jalan yang merupakan aksestransportasi utama menuju tempat tersebut yang dinilai tidak memadai.Sejumlah wisatawan sangat menyayangkan masih minim fasilitas pendukungbagi mereka, saat mengunjungi objek wisata yang terkenal sebagai habitatalami lumba-lumba dan lokasi memancing Teluk Kiluan di KecamatanKelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Lampung.Sejak dibangun dan mulai dikunjungi wisatawan pada tahun 2007 lalu,sampai sekarang tempat tersebut belum menambah fasilitas pendukungterutama penginapan. Hotel di Teluk Kiluan sangat sedikit jumlahnya,homestay yang disewakan oleh penduduk stempat namun jumlahnyasangatlah terbatas, Harga sewa penginapan di Teluk kiluan berkisarRp.200.000 / malam. dan kamar yang disewakan pun hanya berjumlah 4kamar yang dapat dihuni oleh 5 sampai 7 orang. Ketersediaan toilet umumserta ketersediaan air tawar yang terbatas membuat para pengunjung yangusai melakukan snorkling, menyelam (diving) atau sekadar mandi di lautsetempat, tidak dapat membilas tubuh dengan air tawar sehingga menjaditidak nyaman bagi tubuh mereka.Selain itu, listrik yang digunakan adalah generator sederhana yangmenerangi sangat terbatas, sinyal telepon genggam juga masih sulitdidapatkan di tempat ini. Sejumlah wisatawan sangat menyayangkan masihminim fasilitas pendukung bagi mereka, saat mengunjungi objek wisata yangterkenal sebagai habitat alami lumba-lumba dan lokasi memancing TelukKiluan di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Lampung.
h. Tulang Bawang
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1. Bujuk TenungKawasan rawa Bujung Tenung di kota Menggala merupakan daerahrawa pasang surut yang menjadi tampungan air di musim hujan secara alami,sehingga musim hujan terlihat seperti danau yang sangat luas dan tentu sajapemandangannya sangat indah. Pada musim kemarau kawasan ini menjadipadang luas yang dilalui oleh berbagai jenis burung spesies langka di duniadan dapat dijadikan untuk menggembala ternak masyarakat. Objek wisata iniberlokasi di jalan Lintas Timur Sumatera dan sebagian berada di transAsean. Rawa ini juga dapat dijadikan sebagai objek wisata petualangan,berperahu, berkemah di pinggir sungai, memancing juga kegiatan wisatalainnya. Di atas sungai masyarakat juga memasang keramba ikan sebagaimata pencaharian. Untuk pengembangan di masa yang akan datang, WayTulang Bawang dapat dijadikan sebagai arena olahraga rutin tahunanmisalnya lomba perahu hias, lomba dayung, dan lomba memancing,disamping itu juga dapat dibangun rumah makan terapung dan pusatpenjualan makanan khas serta souvenir Tulang Bawang.
2. Bawang LambuBawang Lambu terletak di Kecamatan Pagar Dewa sekitar satu jam dariKota Menggala adalah sebuah danau yang selain memiliki pemandanganindah (flora), juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai matapencaharian nelayan untuk mencari ikan, di danau ini pula terdapat 2 (dua)makam yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar, yaitu makam MenakMakdum dan Menak Melako yang konon menurut sejarah adalah kakakberadik dan merupakan keturunan Menak Indah (Tuan Rio Sanak) dariPanaragan. Selain itu pula terdapat beraneka ragam satwa burung dan adaseekor buaya yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar danau yangdipelihara oleh seorang warga setempat. Di Bawang Lambu ini aktivitaswisata yang dapat dilakukan adalah memancing, berperahu, berkemah,wisata petualangan, outbond, mencari jejak, menikmati pemandangan indah,dan beraneka jenis burung langka.
i. Lampung SelatanPenulis memiliki 5 (lima) destinasi pariwisata yang telah di observasi, danmelihat secara langsung bagaimana keadaan destinasi tersebut Serta sudahberjalan sempurna sesuai tujuan UU RI No 10 Tahun 2009 atau belum. Padakesempatan kali ini penulis mengambil daerah Lampung selatan untuk diobservasi dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangannya yaitu karenawaktu yang di miliki tidak begitu banyak dan kami memiki jam perkuliahansetiap hari dan untuk mempermudah observasi kami mengambil kotakalianda, selain itu dikarenakan dikota ini terdapat banyak destinasi wisataalam yang unik tetapi banyak wisatawan yang belum tau.

1. Way Belerang SimpurBelerang Simpur atau masyarakat sering menyebutnya pemandianway beleghang simpogh terletak di Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda,Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.Akses perjalanannya ini tidak begitujauh dari jalan raya jika ditempuh dengan menggunakan kendaraan baik itu



109roda dua ataupun roda empat, namun jika ditempuh dengan jalan kaki cukupmelelahkan karena jarak way belerang simpur dari jalan raya kurang lebih 8km. Disini kita melalui 4 desa dari jalan raya, setelah didesa yang ke empatakan memasuki daerah perkebunan yang sangat banyak dikelilingi denganperkebuanan coklat. Akses perjalanannya sudah bagus, sudah dicor sehinggatidak begitu sulit untuk menuju kesana dan tidak begitu jauh. Setelah sampaidisana dan membayar uang masuk barulah ini kita dituntut untuk sengatberhati-hati dan fokus terhadap apa yang kita lewati, mengapa demikian?Karena jalanan memang sudah di cor dan bagus, namun jalanan yang sangatkecil yaitu lebarnya kira-kira hanya 1 meter ditambah lagi turunan dantanjakan serta tikungan. Itulah mengapa kita harus hati-hati, jika kita tidakbegitu yakin penulis sarankan untuk memarkirkan motornya diatas saja danselanjutnya berjalan kaki.Walaupun jalanan yang suram dan menegangkan, hal itu tidakmembuat jera wisatawan yang sudah mengetahui khasiat dan keunggulandestinasi pariwisata satu ini. Karena selain kita bisa menikmati keindahanalam, kita juga bisa relaksasi atau banyak orang menyebutnya SPA. Khasiatair belerang ini dapat menghilangkan berbagai penyakit kulit diantaranyakudis, kutu air, kaligata atau alergi, panu, kadas, kurap, dan penyakit kulitlainnya. Inilah keunggulan destinasi pariwisata alam satu ini, banyak orangyang tidak cocok dengan obat-obat medis dan herbal mereka berendam diblerang simpur ini menjadi sembuh. Itulah mengapa way belerang simpurjarang sekali sepi apalagi saat musim libur tiba, tidak hanya wisatawandidalam kota yang berkunjung merasakan khasiat belerang simpur tetapijuga wisatawan dari luar kota seperti dari jakarta, jawa, pernah berkunjungkesana.Setelah penulis mengamati way belerang simpur ini, tidak begitubanyak memberi dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Hal inidikarenakan belum adanya kemajuan destinasinya tersebut dan masyarakatjuga belum terfikirkan untuk membuat inovasi hal-hal yang mampumenghasilkan uang dengan adanya destinasi ini. Namun ada jugawarga yangmengambil peluang kerja dengan adanya destinasi wisata ini seperti Ibu siti,beliau mengaku sudah puluhan tahun tinggal bersama suami dan satu oranganaknya. Walaupun lumayan jauh dari keramaian, mereka mengaku sudahterbiasa akan hal itu sehingga tidak begitu takut. Saat ditemui dikediamannyabeliau menceritakan bahwa disinilah tambahan lahan rezeki mereka, karenadengan tinggal disini beliau mendapatkan lahan pekerjaan seperti menjualmacam-macam blerang dari berkisar Rp 5000 sampai Rp 50.000 danmenyewakan gayung. Jika sedang ramai ibu siti dapat mengantongi hinggaratusan ribu rupiah, sedangkan jika sepi beliau tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini ditekuni ibu siti dengan harapan bisa membantu pemasukan darisuaminya yang kesehariannya hanya bekerja dibengkel, Ibu siti tidak sendiriada juga seorang warga yang tinggal didekat rumahnya. Namun saat kamidisana beliau sedang pergi jadi kami tidak sempat berbincang dengan beliau.Selain ibu siti yang tinggal dan berdagang didaerah way belerangsimpur salah satu warga didesa itu juga memiliki pekerjaan tambahansebagai penjaga pintu masuk dan menjaga parkir di way belerangsimpur. Roni (30), warga Desa Kecapi, adalah pekerja yang dipilih oleh bapak



110lurah sebagai pekerja untuk menunggu pintu masuk way belerangsimpur.Pengunjung yang menggunakan sepeda motor diminta biaya masukRp15.000. Sedangkan pengunjung yang menggunakan mobil dimintamembayar Rp35.000.Pemerintah sudah cukup berperan disini, sejak tahun 2010 aksesperjalanan di way belerang simpur ini sudah dibenahi dan di cor selain itudisediakan juga musolah, tempat beristirahat, dan 2 kamar mandi. Hal inidisediakan pemerintah tidak lain untuk memikat wisatawan datang kesinidan memberikan efek nyaman, sehingga mereka selalu ingin datang-datangke way belerang simpur. Selain itu pemerintah juga sudah melebelkan bahwaway belerang simpur adalah destinasi wisata alam yang berada dikalianda,itu terlihat jelas karena sudah ada plang yang bertuliskan wisata alam waybelerang simpur.Di daerah sekitar kawah juga sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, walaupun masih amat tergolong sederhana. Disanasudah tersedia lahan parkir, 2 kamar mandi, musolah, dan tempat istirahat.Selain itu tersedia juga aliran sungai sebagai tempat berendam wisatawandan mandi, biasanya wisata lebih suka berendam dialiran sungai tersebutdibandingkan dikawahnya. Hal yang demikian dikarenakan air yang mengalirsudah tercampur dengan aliran air dari gunung yang dingin, sehingga airaliran rungai sudah terasa hangat dan lebih nikmat untuk berendam.Masalah atau kendala yang dihadapi disini publikasi yang masihsangat minim, padahal potensi alam ini sangat bagus dan membawa dampakpositif bagi masyarakat sekitar dan pemerintah jika mampumengembangkannya secara optimal. Namun, kepedulian hal itu punsepertinya sangat minim, sepertiyang dikemukakan oleh Roni (30), wargaDesa Kecapi, mengatakan objek wisata alam Way Belerang Simpur sudahlama ada. Namun, hingga kini belum dibangun Pemkab Lampung Selatan.Sebab, tempat pemandian itu masih alami karena hanya berupa kolam-kolamkecil yang dibuat oleh masyarakat.
2. Pantai Batu Kapal (Pantai Batu Guci)Pantai Batu Guci atau batu kapal terletak di Desa Maja, kecamatanKalianda, Lampung selatan, Lampung. Pantai ini terletak dekat denganpantai-pantai lainnya seperti pantai wartawan, pantai canti, pantai bandingresort, dan masih banyak lagi.Untuk mencapai pantai ini tidaklah susah, yaitudengan menyusuri pesisir Kalianda,akses perjalanannya pun cukup baik daripusat kalianda menuju pantai tersebut dan ditambah lagi disepanjangperjalanan akan naik turun gunung dengan pemandangan pohon kopidisekitarnya, kemudian terdapat plang berwarna cokelat di pintu masukpantai.Keunikan pantai yang berjarak sekitar lima kilometer dari pusat kotaKailanda ini terletak pada batu-batu karang besar serta legenda yang menjadilatar belakangnya. Pengelola Pantai Batu Guci, SH Rachman (54), mengatakan,zaman dahulu, pantai tersebut adalah dermaga yang menghubungkan antaraSumatera dan Jawa. “Pantai ini sebenarnya adalah pelabuhan, batu-batukarang yang berukuran panjang itu adalah dermaganya. Dan pesisirpantainya adalah sebuah desa tua,” jelas Rachman. Asal mula Pantai Batu



111Guci, sambung Rachman, konon karena ditemukan sebuah guci peninggalanpedagang di atas karang yang paling besar. “Tapi sekarang gucinya sudahtidak ada. Itu kata orang-orang zaman dahulu,” imbuhnya. Versi lain, diPantai Batu Guci, yakni si Pahit Lidah yang mengutuk kapal-kapal bangsaasing menjadi batu karang di tengah laut. ”Legendanya, batu-batu karangyang ada di tengah laut itu dulunya adalah kapal-kapal bangsa asing padazaman Majapahit. Si Pahit Lidah tidak menyukai itu lalu mengutuk merekamenjadi batu,” katanya. Si Pahit Lidah adalah tokoh legenda di Sumatera yangmemiliki kesaktian mampu mengubah apa pun yang dikutuknya menjadibatu. Menurut cerita, dia bernama asli Serunting, seorang pemuda asaljazirah Arab yang berkelana ke Sumatera dan masuk melalui Aceh.Keistimewaan pantai ini juga, ada dua spot bermain yang bisa dipilih,yaitu spot pertama, seperti pantai-pantai lainnya, deburan ombak yangberkejaran. Sedangkan spot kedua yakni kolam renang alami yang berada diantara bebatuan karang dengan airnya yang jernih. Batu-batu karangtersebut seakan menjadi ceruk yang memerangkap air laut dan membentukkolam berair jernih yang menampakkan pemadangan indah dasar pantaiyang penuh dengan karang. Bila air surut, karang-karang itu seakan menjadiakuarium alami berisi ikan-ikan kecil yang terperangkap di dalamnya.Tidak begitu banyak membawa dampak wisata alam ini karenamasyarakatnya masih bekerja sesuai mata pencaharian mereka masing-masing seperti berkebun, nelayan, dan lain-lain.Peran serta pemerintah sudah terlihat disini karena pemerintahmemfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan oleh destinasi ini seperti aksesperjalanan yang sudah bagus, toilet, musolah dll.Disini sudah tersediafasilitas layaknya pantai-pantaitempat destinasi wisata seperti banana bod,gubuk-gubuk tempat istirahat, kantin, musolah, toilet, dan perahu-perahukecil untuk menyebrang. Selain itu ada juga jasa parkir dengan tarif yangdikenakan juga cukup murah yaitu Rp 10.000.Disinilah kelemahannya, jalandari plang menuju pantai adalah tanah yang dicampur dengan bebatuan danditambah lagi jika sehabis diguyur hujan makin licin dan sulit untukmelaluinya, selain itu fasilitas yang minim juga menjadi kelemahhannya.
3. Air TerjunWay KalamAir terjun Way Kalam tempat wisata yang terletak di Desa Way Kalam,Kecamatan Panengahan, Kabupaten Lampung Selatan.Dari jalan raya kitaakan berjalan terus memasuki sekitar 5 permukiman warga dan setelahdidesa kelima barulah kita memasukin perkebunan warga, disitu kita melaluiberbagai perkebunan diantaranya perkebunan coklat, kopi, lada dll. Disanajalanan yang menanjak dan berbelok-belok ditambah lagi bebatuan yangbesar-besar menuntut kita untuk selalu waspada dan berhati-hati, jika tidakberhati-hati maka akan membahayakan keselamatan diri sendiri. Setelahmengendarai motor, kita dituntut untuk berjalan kaki yang aksesperjalanannya cukup menantang seperti yang terlihat dibawah ini.Pengalaman ini cukup menantang bagi pengunjung, karena jalandilalui cukup sempit dan licin, sehingga perlu berhati-hati dalam perjalanan.Kami beruntung, saat kesana cuaca sedang tidak hujan. Karena jika hujanmaka akan jauh lebih licin lagi. Perjalanan yang menempuh waktu 20 menit



112ini cukup mele-lahkan kami, namun semua ter-bayar setelah kami melihatkein-dahan air terjun way kalam de-ngan ketinggian sekitar 30-50 meter,curahan Air Terjun Way Kalam yang derasmenghujam-kan tekanan yg kuat.Di dasar air terjun terdapat kolam bentukan alam dengankedalaman setengah meter dan lebar kurang-lebih 5×5 meter. Ketika sampaidi air terjun, Pemandangan Indah nan eksotis tersaji di depan mata. Curahanair terjun juga menantang untuk disiramkan ke badan dengan menahanhempasannya.Keunikan way kalam ini adalah panorama yang asri yangmembuat kita penasaran untuk datang kesini, perjalanannya yangmenantang dan semuanya terbayarkan setelah melihatair terjun way kalam,karena setelah sampaidisambut gemuruh air terjun dan aroma alam yangkhas serta dingin yang luar biasa.Mungkin jika pariwisata alam air terjun way kalam ini hanya sedikitsekali masyarakat yang memanfaatkan kesempatan emas ini sebagaipenunjang ekonomi keluarga, karena masyarakat belum mengerti bagaimancara untuk menciptakan sebuah lapangan kerja dari adanya destinasi wisatadisekitar mereka. Adapun setelah diteliti ada beberapa masyarakat yangmendapat lahan pekerjaan dengan adanya air terjun way kalam ini yaitu jasaparkir yang biasanya dipungut biaya Rp 20.000 per motor, selain itu ada jugamasyarakat yang berjualan seperti rokok, makanan ringan, es, permen dansebagainya.Pemerintah belum begitu berperan di destinasi wisata alam yang satuini karena terlihat tidak ada sumbangsih apa-apa yang ada di sana masihsangat alami. Sangat disayangkan, padahal potensi air terjun ini jikadikembangkan sangat bagus. Namun kepedulian pemerintah disini terlihatdari pengklaiman dan pelebelan nama wisata alam air terjun way kalam,yang terlihat di plang sebelum menuju air terjun way kalam.Fasilitas disinitidak begitu banyak, karena tadi penulis telah menyinggung bahwakurangnya kepedulian pemerintah. Jadi penulis menyimpulkan hanya adajasa parkir dan pemandu wisata alam.Kendala nya disini kurangnyakepedulian pemerintah terhadap destinasi wisatanya, sayang sekali jikamemiliki potensi alam yang indah tetapi tidak bisa cara memanfaatkannyasehingga dibiyarkan saja seperti itu.
4. Gunung RajabasaGunung Rajabasa adalah gunung berapi dengan kerucut vulkanik yangterdapat di Selat Sunda di bagian tenggara dari Sumatera, terletak diKabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.Akses perjalanannya darikota kalianda menuju lokasi sudah bagus, karena sudah diaspal. Sedangkansaat mau naik keatas untuk menuju puncak gunung rajabasa yangketinggiannya mencapai 1294 mdpl, pendaki membutuhkan waktu 7-8 jammelewati 4 pos peristirahatan. Daya tarik wisata di Gunung Rajabasa iniadalah:a. Adanya makam leluhur orang lampung selatan yaitu makam syehmansyur yang dikeramatkanb. Terdapat hutan larangan yang pemandangannya indah nan eksotisc. Adanya batu cukup di puncak gunung bibir danau, selain itu ada jugabatu yang membentuk seperti alqur’an terbuka dan batu nisan.
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Dapat dikatakan tidak ada pengaruh bagi masyarakat terhadap wisata alamyang satu ini, karena saat ditemui dikediamannya, ibu siti yang bertempattinggal didepan gunung rajabasa bahwa gunung rajabasa ini memang sudahdisahkan sebagai wisata alam oleh pemerintah, tetapi sudah di sah kandidiamkan begitu saja bahkan sekarang akan dibagun pabrik ekplorasi panasbumi. Pemerintah belum begitu berperan di destinasi wisata alam yang satuini karena terlihat tidak ada sumbangsih apa-apa yang ada di sana masihsangat alami. Sangat disayangkan, padahal keunikan gunung rajabasa ini jikadikembangkan sangat bagus. Namun kepedulian pemerintah disini terlihatdari pengklaiman dan pelebelan nama wisata alam gunung rajabasa, yangterlihat di plang sebelum menuju gunung rajabasa.Fasilitas disini tidak begitubanyak, karena tadi penulis telah menyinggung bahwa kurangnya kepedulianpemerintah. Jadi penulis menyimpulkan hanya ada jasa pemandu untukmenaiki gunung rajabasa.Kendala nya disini kurangnya kepedulian pemerintah terhadapdestinasi wisatanya, sayang sekali padahal gunung rajabasa ini memilikikeunikan-keunikan yang tidak dimiliki oleh destinasi wisata alam lainnyatetapi tidak bisa cara memanfaatkannya sehingga dibiarkan saja seperti itu.

5. Pantai Banding ResortPantai Banding resort terletak di desa banding kecamatan rajabasa,perjalanan menuju banding resort dari pusat kota kalianda membutuhkanwaktu tempuh kurang lebih 30 menit. Disepanjang perjalanan menuju pantaibanding resort mata pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan tepipantai. Pantai-pantai yang dilewati diantaranya ada pantai canti, pantaimunca indah, dan pantai batu kapal serta banyak tepi pantai lainnya yangterlihat namun tidak semua dijadikan objek wisata. Disepanjang perjalanantepi pantai banyak nelayan-nelayan yang terlihat sedang mengumpulkanhasil laut sekaligus menjadikan laut sebagai tempat mata pencaharian wargayang tinggal disekitar tepi pantai. Sehingga tercium oleh indra aroma lautyang khas disepanjang perjalanan menuju kesana serta terdengar deburanombak yang menghantam karang-karang serta dinding pembatas di tepipantai.Keunikan di pantai ini adalah ombak yang tidak terlalu besar sehinggabebas dan puas bermain disini tanpa harus memikirkan bahaya terbawa arusombak, selain itu dari pantai banding resort dapat menikmati keindahananak gunung krakatau.Aktivitas warga disini diantaranya sebagai jasa parkiryang dipungut berkisar Rp.15.000/orang dan selain itu masih banyak lagimasyarakat yang bekerja seperti sebagai pelayan kafe, restoran, dll.Pemerintah sudah berperan di destinasi wisata alam yang satu inikarena terlihat dari sumbangsih yang diberikan yaitu fasilitas toilet, musolah,pondok-pondok tempat beristirahat dan paping-paping dipinggir pantaisebagai tempat agar tidak membuat jalanan longsor atau tanahnya semakinjatuh kepantai.Fasilitas yang ada di pantai banding resort sudah mencukupimeskipun belum sepenuhnya terpenuhi, disana sudah tersedia cafe-cafe



114tempat pengunjung menikmati kuliner, dan villa-villa yang biasa ditempatipengunjung dari luar daerah.Mungkin kendala dari destinasi wisata yangsatu ini adalah kepedulian kebersihan, karena sangat disayangkan pantaiyang cantik ini dipenuhi dengan sampah-sampah wisatawan, kepedulianwisatawan ini sangat menjadi masalah dalam wisata ini. Karena selainmembuat pantai ini mejadi kumuh, pantai ini juga dapat menjadi rusak.

BAB V PEMBAHASAN

A. Pola Umum Kebijakan Wisata di Nusa Tenggara Barat, Banda Aceh
dan Propinsi LampungBerdasarkan hasil penelitian, bahwa industri pariwisatamenjadisalah satu andalan dalam pembangunan suatu daerah. Pariwisata yangmemiliki nilaiekonomiyangtinggimenciptatakandayasaingyangtinggidisaatini.Pariwisatayang mencangkupnilai-nilailuhur dipertahankanmenjadisuatucitadalamsuatudaerah. Perkembanganindustri pariwisatatelahmengalamiberbagaiperubahan baik perubahan pola, bentukdansifatkegiatan,dorongan orang untuk melakukanperjalanan,cara berpikir,maupunsifatperkembanganitusendiri.Di Nusa Tenggara Barat, Banda Aceh dan PropinsiLampung,pariwisatatelah menampilkan peranannyadengannyatadalammemberikankontribusinyaterhadapkehidupan ekonomi.Kesempatankerjabagi orang-orang terampil di bidang inimakinbertambahjumlahnya, pendapatandaerahbertambah,keadaansosialmasyarakatyangterlibatdalamsektorini makinbaik,kebudayaanbangsa makinmemperolehapresiasi.Nusa Tenggara Barat, Banda Aceh dan PropinsiLampung merupakanbangunankeanekaragamanbudayadananugrahalamyangkayadanmempesona.Kekuatanlintaswilayah,suku,adatistiadat,ornamenkultural,tradisionalitas,rangkaian sejarahsertapaduaneksotikaalamyang elokharusnyamenjadikanNusa Tenggara Barat, BandaAceh dan Propinsi Lampung sebagai destinasi wisata.Selainsebagai potensinasional,sektor pariwisatamerupakansektoryang potensial untuk dikembangkansebagai salahsatusumberpendapatan daerah.Dalam usahamemperbesar pendapatanaslidaerah,makaprogrampengembangan dan pendayagunaansumberdayadanpotensi pariwisatadaerah diharapkandapatmemberikansumbanganbagipembangunandanpertumbuhanekonomi.Secaraluas pariwisatadipandangsebagaikegiatanyangmempunyaimultidimensi darirangkaian suatu proses



115pembangunan. Pembangunan sektorpariwisatamenyangkutaspeksosialbudaya,ekonomidan politik.Haltersebut sejalandenganyang tercantumdalamUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yangmenyatakan bahwapenyelenggaraankepariwisataanditujukanuntukmeningkatkanpendapatan nasionaldalamrangkameningkatkankesejahteraandankemakmuranrakyat,memperluasdan memeratakankesempatanberusahadanlapangankerja,mendorong pembangunandaerah,memperkenalkandanmendayagunakan obyekdandayatarikwisatadiIndonesiasertamemupukrasacintatanahairdanmempereratpersahabatan antarbangsa.Kegiatan pariwisatamenciptakan permintaan,baikkonsumsimaupuninvestasi yangpadagilirannyaakanmenimbulkankegiatanproduksibarang danjasa.Selamaberwisata,wisatawanakan melakukantransaksi,sehinggasecaralangsungmenimbulkanpermintaan(TourismFinalDemand) pasar barangdanjasa.Selanjutnya FinalDemandwisatawansecaratidaklangsungmenimbulkan permintaanakanbarang modaldanbahanbaku(InvestmentDerivedDemand) untukberproduksimemenuhipermintaanwisatawanakan barang danjasatersebut.Dalam usaha memenuhipermintaanwisatawandiperlukaninvestasi di bidang transportasidankomunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan danindustri produk konsumen, industri jasa,rumahmakan,restorandanlain-lain.Sebagai salah satu destinasi wisata, potensi untukNusa TenggaraBarat, Banda Aceh dan Propinsi Lampungmengembangkanindustripariwisatasangatlahbesar.Pengembangan pariwisatamerupakanbagianintegraldari pembangunan nasionalyang pelaksanaannyamelibatkantigastakeholderkunciyaknipemerintah,swastadanmasyarakat.Pengembangansektor inidilaksanakansecara lintassektoralyang melibatkan banyakinstitusibaiktingkatlokal,regional,nasional bahkaninternasional.Pariwisatamerupakanindustrijasayangmemilikimekanismepengaturanyang komplekskarenamencakuppengaturan pergerakanwisatawan daridaerah atau negaraasalkedaerahtujuanwisata,hinggakembali ke negara asalnyayang melibatkanberbagaikomponenseperti biroperjalanan,pemanduwisata(guide),touroperator, akomodasi, restoran, artshop, money
changer, transportasi dan yang lainnya.Pariwisatajugamenawarkanberbagijenis produkdanwisatayangberagam,mulaidariwisataalam,wisatabudaya,wisatasejarah,wisatabuatan,hinggaberagamwisataminatkhusus.Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor 10Tahun2009tentangkepariwisataan menggariskan bahwa pembangunan pariwisata perluditingkatkan untuk memperluaskesempatankerjadankesempatan berusaha,meningkatkanpenerimaan devisaserta memperkenalkan alam dankebudayaan bangsaIndonesia.Dalammenghadapiperubahannasionaldanpenguatanhakpribadi masyarakatuntuk



116menikmati waktu luangdenganberwisata,perludilakukanpembangunankepariwisataanyangbertumpupadakeanekaragaman,keunikan,dankekhasanbangsa dengantetap menempatkankebhinekaan sebagaisatuyang hakikidalambingkai Negara KesatuanRepublik Indonesia.Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(UU 23/2014) telahmemberikankewenangankepadaDaerah untuk mengatururusanpemerintahannya sendiri, salahsatunya yaitumenetapkan PeraturanDaerah.Dalam undang-undang ini diatur mengenai Urusan Pemerintahan Konkurenyang menjadi dasarpelaksanaanotonomidaerah.UrusanPemerintahanKonkurendibagimenjadiUrusanWajibdanUrusanPilihan.Dalamkaitannyadengansalahsatuyangmenjadiurusanpilihanyaitumengenaipariwisata.Adapunketentuanyangmenjadiacuanyaitu:1.Pasal12ayat(3)yangmenyatakanbahwaUrusanPemerintahanpilihanmeliputi:kelautandan perikanan,pariwisata,pertanian,kehutanan,energi dansumberdaya mineral,perdagangan,perindustrian;dan transmigrasi.2.Urusanpemerintahanpilihankabupaten/kotabidangpariwisatameliputi:Tabel 17.UrusanPemerintahanKabupatenBidangKepariwisataan.No SubUrusan Kabupaten/Kota1. Destinasi Pariwisata a.Pengelolaan daya tarikwisatakabupaten/kota.b.Pengelolaankawasanstrategispariwisatakabupaten/kota.c. Pengelolaan destinasi pariwisatakabupaten/kota.d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisatakabupaten/kota.2. Pemasaran Pariwisata Pemasaranpariwisatadalamdanluarnegeridayatarik, destinasidankawasanstrategispariwisatakabupaten/kota.3. PengembanganEkonomi Kreatif melaluipemanfaatan danPerlindungan HakKekayaanIntelektual
Penyediaan prasarana (zonakreatif/ruangkreatif/kota kreatif)sebagai ruangberekspresi,berpromosidanberinteraksibagiinsankreatifdiDaerahkabupaten/kota.4. Pengembangan SumberDaya Pariwisata danEkonomi Kreatif Pelaksanaanpeningkatankapasitassumberdayamanusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkatdasar.Sumber: data diolah, 2018Pasal1 dalamUndang-Undang RepublikIndonesiaNomor10 Tahun2009Tentang Kepariwisataan dijelaskan pula pengertian kepariwisataan



117adalah:“Keseluruhankegiatanyangterkaitdenganpariwisatadanbersifatmultidimensisertamultidisiplin yangmunculsebagaiwujudkebutuhansetiaporangdannegarasertainteraksiantara wisatawandanmasyarakatsetempat,sesamawisatawan,Pemerintah,dan Pemerintah Daerah,dan pengusaha”.Pengertian diatas,dengandemikiandapat dijelaskanpadaPasal4 dalamUndang-Undang RepublikIndonesiaNomor10 Tahun2009Tentang Kepariwisataan, bertujuanuntuk:meningkatkanpertumbuhanekonomi; meningkatkan kesejahteraanrakyat,menghapus kemiskinan,mengatasipengangguran,melestarikan alam,lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citrabangsa,memupukrasacintatanahair,memperkukuhjatidiridankesatuanbangsa;danmempereratpersahabatanantar bangsa”Kebijakan pariwisata di Indonesia didasari secara filosofi didasaribahwaPancasila adalahsebuahkesatuanyang bulatdanutuh.Pancasilamemberi sebuah keyakinan kepada rakyat dan bangsaIndonesia bahwa kebahagian hidup hanyaakantercapaijikahidupitusendirididasarkan atas keselarasandan keseimbangan,baikdalamkehidupanmanusiasebagai pribadi,hubungan manusia denganmasyarakatdan hubungandenganalamsertahubungandenganTuhannya.Pancasilasesungguhnyaadalahkristalisasinilai-nilaiyang dimiliki olehbangsaIndonesia, karenaituPancasilapadadasarnyaadalah‘kepribadiannasional’.PancasilamenjadikanbangsaIndonesiahidupdalamarti aktif,dinamis, kreatif.KarenaituPancasiladisebutsebagailandasanidiilbangsaIndonesiake masadepansesuaituntutanzaman. Pancasila merupakankenyataan hidupbangsaIndonesia tidakdapat disangkal, karenaPancasila adalah obyektifitas darikehidupanbangsaIndonesia. Sebagaisuatulandasanidiil bagikehidupanbangsa,karenaituPancasilapada dasarnyaadalahpusatnilaidalamkehidupanberbangsadanbernegarayang harus ditaati.Pancasilajugamenjadiukuranbaikburuk,indah-tidak indah,benarsalahterhadapkegiatankenegaraan.DalampemahamanyangdemikianmakaPancasila sesungguhnyamenjadi landasanbagipembangunannasional yangsecara utuhkearah pembangunansumberdayamanusiayangtidakhanyaditujukankearah pembangunanmaterial/materiataulahiriahsematasepertipeningkatanproduksi pangan,perumahan, kesehatan, atau berbagai infra struktur yang berhubunganlangsung dengan kemudahan hidup manusia sehari-hari. Demikian jugatidak semata-mata ditujukan padapembangunanbatiniahyangmengutamakanpentingnyapendidikan,rasaaman,kebebasanberpendapat,keadilandan sebagainya,melainkandituntutadanyakeselarasan,keserasian dankeseimbanganantara keduanya.PadasaatkeberadaanIndonesia dijalurstrategislalulintasarus-arusderas kebudayaandengan faktor-faktor positifnyaseperti kemajuan-kemajuan;rasionalitas; disiplinprofesionalitas; atau punsisi-sisinegatifnyayaitupengasinganjatidirikarena globalisasi yangmelulu ekonomisdan hitunganhargamanusiahanya diukur darifungsi,sebagaialatapalagidariukurankegunaan dan uang;maka disanatantangan



118untuk mencapai tata hidup bersama yang lebih merata dalam ketimpanganyang kaya semakinkayadanyang berpunyakuasa ekonomi,politikduniasemakin meminggirkan yangtidakberdayadisitulahprinsipkeadilandalamekonomi;kebudayaan dalamhak-haknya dankewajibanmenjadi penentusosialitas yang dibangun.Inilah prinsipkeadilan sosialbaikuntukrelasiantarkeberagamandalamnegara maupunrelasiantarnegaradalammenciptaperdamaianduniayangmanusiawikarenasalingmenghormatidaulat harkatkemanusiaannya. Dengankatalain:prinsip-prinsipdasar atausila-silaPancasilamerupakanacuan,dasardansumbermataair pengembanganproses-proseskebudayaanbangsa Indonesia untuk dicarikan bahasa-bahasa hukumnyauntuk ranah “tangible” kebudayaan danbahasadialog-dialogperadabannyauntuk ranah-ranahyangtidak bisa dibahasakanhukumkarenamerupakanwilayah“ruh” atau“intangible” darikebudayaan. FilosofiPariwisata Indonesia didasarkan pada salah satu nilai-nilai agama, yangdisebut"keseimbangan hidup"(disebut:tigaprinsipkebahagiaan)terdiri dari:a) HubunganKeseimbangan antaramanusiadanTuhan,b) HubunganBalancediantaramanusiaitusendiri(individudenganindividu,individu dengan masyarakat, orang-orangdengan orang-orang),c) HubunganKeseimbangan antaramanusiadanlingkungannya.Berdasarkan filosofiini,beberapaprinsip dasarpariwisataIndonesiayangdisusunsebagai berikut:a) Manusia(people) adalahpusatataumenjadisubyek pariwisata,bukanobjekb) Semuaciptaanorang(tangibledanintangible)danhubunganantarantaraorang-orang urusankebudayaan.Pada dasarnyaperkembanganmerekakreasiyang merangsang gerakan(perjalanan) dariorang-orangwisata budaya.c) Orang(masyarakat)adalahkekuatan(competitiveadvantage)dari wisatabudaya.d) Pariwisata harus berbasis masyarakat (dari rakyat, oleh rakyat, untukrakyat)community-basedtourism.e) Mengambilmanfaat(eksploitasi)daribudayadanalamharusdiimbangidengan pelestariandan konservasi budayadanalamitusendiri.Dengankatalain; harus ada rasakontrol diri atautidakmenjadiserakah(hanyamengeksploitasi) prinsip pariwisataberkelanjutan.
Pariwisatadapatmenjadisuatutuntutanhasratseseoranguntuk mengenal kebudayaandanpolahidup bangsa lain dansebagaisuatu upaya untukmengerti mengapabangsalainituberbeda.Pariwisatamenjadisuatusaranauntukmemulihkan



119kesehatanmoralseseorangdan untukmemantapkankembalikeseimbanganemosi seseorang.PotensiPariwisata adalahkemampuan,kesanggupan,kekuatan, dan daya untukmengembangkansegalasesuatuyang berhubungan dengan perjalanan,pelancongan, ataukegiatan pariwisatalainnya dalam hal inipengembangan produk objekdandaya tarik wisata.Kepariwisataan mengandung potensi untukdikembangkanmenjadi atraksiwisata.Makauntukmenemukanpotensikepariwisataandisuatudaerah,orang harus berpedomankepada apayang dicariolehwisatawan.Undang-UndangRepublik IndonesiaNomor10Tahun2009disebutkan bahwakepariwisataanmerupakanbagianintegraldaripembangunannasionalyangdilakukansecarasistematis,terencana,terpadu,berkelanjutan,bertanggungjawabdengantetapmemberikanperlindungan terhadapnilai-nilaiagama,budaya yang hidup dalammasyarakat, kelestrarian danmutulingkunganhidup,sertakepentingannasionalPotensikepariwisataanmerupakansuatuhalyangmempunyaikekuatandan nilaitambahtersendiriuntukdikembangkanmenjadisuatu atraksiwisata.Potensi pariwisatadapatdibagi 3,yaitu:1.PotensiAlamPotensialamadalahkeadaandanjenis floradanfaunasuatudaerah,bentangalam suatu daerah, misalnyapantai,hutan,dan lain-lain(keadaan fisiksuatudaerah). Kelebihan dankeunikanyangdimiliki olehalamjikadikembangkan denganmemperhatikankeadaanlingkungan sekitarnyaniscayaakanmenarikwisatawan untukberkunjungke objektersebut.
2.PotensiKebudayaanPotensibudaya adalahsemua hasilcipta,rasa dankarsamanusiabaikberupaadat istiadat,kerajinantangan,kesenian,peninggalanbersejarah nenekmoyangberupa bangunan, monument.3. Potensi ManusiaManusiajugamemilikipotensiyang dapat digunakansebagaidayatarikwisata,lewat pementasantarian/pertunjukandanpementasanseni budayasuatudaerah.Kegiatanpembangunankepariwisataan,sebagaimanahalnyapembangunan disektorlainnya,padahakekatnyamelibatkanperandariseluruhpemangkukepentingan yang adadanterkait.Pemangkukepentinganyang dimaksudmeliputi3(tiga) pihak



120yaitu:Pemerintah,SwastadanMasyarakat,dengansegenap perandanfungsinyamasingmasing.Masing-masingpemangku kepentingantersebuttidakdapatberdiri sendiri,namunharussalingbersinergidanmelangkahbersama-samauntuk mencapai danmewujudkantujuandansasaranpembangunanyang disepakati.Gambar1.dibawahinimenunjukkanketerkaitandansinergiantarpemangkukepentingdan dalamkegiatanpembangunankepariwisataan.
Gambar1.keterkaitandansinergi antar pemangkukepentingdandalamkegiatanpembangunankepariwisataan

Jabaranperandan fungsi masing-masing pemangkukepentingantersebutsecaralebihjelasadalahsebagai berikut:1) Pemerintahsesuai dengantugas dankewenangannya menjalankan perandan fungsinyasebagaifasilitatordampembuat peraturan(regulator)dalamkegiatan pembangunankepariwisataan.2) Kalangan Swasta(pelakuusaha/industri pariwisata) dengansumberdaya,modal danjejaring yangdimilikinyamenjalankanperandanfungsinyasebagaipengembangdan/ataupelaksanapembangunankegiatankepariwisataan;3) Masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki, baik berupa adat,tradisi dan budayasertakapasitasnya, berperansebagaituanrumah(host),namunjuga sekaligus memilikikesempatansebagaipelakupengembangan kepariwisataan sesuaikemampuanyangdimilikinya.Uraian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kedudukan danperanpenting dalam mendukungkeberhasilanpembangunan.Olehkarenaitudalamkerangkakegiatanpembangunankepariwisataandanuntuk mendukungkeberhasilan pembangunan kepariwisataan,makasetiapupayaatauprogrampembangunan yang dilaksanakan harus



121memperhatikanposisi,potensidanperan masyarakatsebagaisubjekataupelakupengembangan.Peningkatan peran masyarakat dalampembangunan kepariwisataanmemerlukanberbagaiupayapemberdayaan(empowerment),agarmasyarakatdapatberperanlebihaktifdanoptimalsertasekaligusmenerimamanfaatpositifdarikegiatanpembangunanyangdilaksanakanuntukpeningkatankesejahteraannya.Pemberdayaan masyarakat dalamkontekspembangunankepariwisataandapatdidefinisikansebagai: “Upaya penguatandan peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakatsebagaisalahsatupemangkukepentingan,untukdapatberpartisipasidanberperan aktif sebagai subjek atau pelaku maupun sebagai penerima manfaatdalam pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan”.Definisitersebutmenegaskanposisi penting masyarakatdalamkegiatanpembangunan,yaitumasyarakatsebagaisubjek ataupelakupembangunan;danmasyarakatsebagaipenerimamanfaatpembangunan.Masyarakatsebagaisubyek ataupelakupembangunan,mengandungarti,bahwamasyarakatmenjadipelaku penting yang harusterlibatsecaraaktifdalamprosesperencanaandanpengembangan kepariwisataan, bersama-sama dengan pemangkukepentinganterkaitlainnyabaik dari pemerintahmaupun swasta. Dalamfungsinya sebagaisubjek atau pelakumasyarakatmemilikiperandantanggungjawabuntukbersama-samamendorongkeberhasilan pengembangankepariwisataan diwilayahnya.Masyarakatsebagaipenerimamanfaat, mengandung arti,bahwamasyarakat diharapkandapatmemperolehnilaimanfaatekonomiyangberarti daripengembangankegiatankepariwisataanuntukmeningkatkankualitashidupdankesejahteraansosialmasyarakatyangbersangkutan.
Sadar Wisatadalamhalini digambarkansebagaibentuk kesadaranmasyarakatuntuk berperan aktifdalam 2(dua) hal berikut,yaitu:a) Masyarakatmenyadariperandantanggungjawabnyasebagaituanrumah(ho

st)yang baik bagitamuatauwisatawanyang berkunjung untukmewujudkan lingkungandansuasanayang kondusifsebagaimana tertuangdalamslogan Sapta Pesona.b) Masyarakatmenyadari hak dankebutuhannyauntuk menjadipelakuwisataatau wisatawanuntuk melakukanperjalanankesuatudaerahtujuanwisata,sebagai wujudkebutuhan dasar untuk berekreasimaupunkhususnya dalammengenal dan mencintaitanah air.
Sapta Pesona,sebagaimanadisinggungdiatasadalah:“7(tujuh)unsurpesonayangharusdiwujudkanbagiterciptanyalingkunganyangkondusifdanideal bagi berkembangnyakegiatankepariwisataandisuatutempatyangmendorong tumbuhnyaminatwisatawan



122untukberkunjung”. KetujuhunsurSapta Pesona yang dimaksuddi atasadalah:1) Aman2) Tertib3) Bersih4) Sejuk5) Indah6) Ramah7) KenanganTerwujudnya ketujuh unsur SaptaPesonadalam pengembangankepariwisataandi daerah akanbermuarapada:a. Meningkatnyaminatkunjunganwisatawanke destinasib. Tumbuhnyaiklimusahakepariwisataanyangprospektifc. Meningkatnyalapanganpekerjaandanpeluangpendapatan,sertadampakekonomi multi gandapariwisata bagi masyarakatSadar WisatadanSaptaPesonasebagaiunsurpentingdalammendukungpengembangandestinasi pariwisatatentutidakdapatterwujudsecaraotomatistanpa adanyalangkahdanupaya-upayauntukmerintis,menumbuhkan, mengembangkan danmelaksanakansecarakonsistendi destinasipariwisata.Olehkarenaitu, perluditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkanSadar Wisata dan Sapta Pesona bersama-sama dengan pemangkukepentingan terkaitlainnya.DalamhaliniKelompokSadar Wisata(Pokdarwis)ataukelompokpenggerakpariwisatasebagaibentukkelembagaaninformalyang dibentukanggotamasyarakat (khususnyayang memilikikepedulian dalammengembangkan kepariwisataan di daerahnya),merupakansalahsatuunsurpemangkukepentingandalammasyarakatyangmemilkiketerkaitandanperanpentingdalammengembangkandanmewujudkan SadarWisatadanSaptaPesona.PerandankontribusiPokdarwistersebutperluterusdidukung dandikembangkan baiksecarakualitas maupunkuantitasdalamturut menopang perkembangandanpertumbuhan destinasipariwisata,maupunkhususnya peningkatanperanmasyarakatdalampembangunankepariwisataan di daerah.Kegiatan bisnispariwisata merupakankegiatan multi-aspek,olehkarenaitupembahasanuntukdasar hukumkepariwisatantidakcukupdidasarkanpadahukumperdagangandankepariwisataan,melainkanharusmenyertakanbidang-bidanghukumterkait.Kegiatanini merupakanfenomenaperjalananyangdilakukanolehwisatawan secarabebas,sukarela,dan memilikikaitan yangsangateratdengankehidupanserta eksistensimanusiaitusendiri.Jaditidaksalahapabiladikatakanbahwapariwisata merupakanperwujudandari Hak



123asasi manusiaTheUniversalDeclarationofHuman
Rightsmemuatpernyataansebagai berikut:1)Setiaporang memilikihakuntuksecarabebasmelakukanpergerakandantinggal didalamwilayahsetiapnegara(everyonehastherighttofreedom ofmovementand residencewithintheborders
ofeachstate)(Pasal 13 ayat 1)2)Setiaporangmemilikihakuntukberistirahatdan berpesiar,termasukdidalamnya pembatasanwaktubekerjayang memadai danwaktuliburandengantetapdigaji(everyonehastherighttorestandleisure,includingreasonablelimitationof
working hours andperiodicholidaywithpay)(Pasal 24).Keduapasaltersebutdiatasmenunjukkansecarajelasbahwaadanyasuatuhakyangsangat mendasarataskebebasanuntukbergerak,beristirahatdanberlibur,sedangkankepariwisataan merupakanalat pelaksanaHAMsepertiyangdikemukan dalamPasal2TheUniversalDeclarationofHumanRightssebagaiberikut:“everyoneis entitledtoalltheright
andfreedomssetforthinthisdeclaration,withonedestinationof
anykids,suchasrace,color,sex,language, religion,political or other
opinion,national or social originproperty, birth orother status.Komitmen negaraIndonesiamengakui hak berwisatasebagai hak asasimanusiadapatdilihat dalambagianmenimbanghuruf(b)UUNomor10Tahun2009 tentangKepariwisataanyangmenyatakanbahwakebebasanmelakukanperjalanan dan memanfaatkan waktu luangdalam wujudberwisatamerupakan bagiandari hak asasi manusia.SelanjutnyaUUKepariwisataan menegaskan mengenai prinsippenyelenggaraankepariwisataandiIndonesiaharusmenjunjung tinggi hakasasi manusia(Pasal5 hurufbUUKepariwisataan)dan hakuntukmemperolehkesempatan memenuhikebutuhanwisatamerupakanhaksetiap orangsebagaimana ditegaskan dalamPasal19ayat1huruf(a)UUKepariwisataan.Refleksi pengakuantersebutdapat dilihatpadalevel konstitusi sebagai manifestasi politik hukum pemerintah,refleksipengakuantersebutdapatdilihatpadaPasal28Hayat4Undang- undangDasarbahwa NegaraIndonesia1945tentang pengakuandanjaminanterhadap hakmilikindividudari pengambil–alihansecara sewenang–wenangolehsiapapun.BerdasarkanUndang-UndangNo.23 Tahun2014tentangPemerintahanDaerah, maka pembangunankepariwisataandiarahkansebagai alatpemerataan pembangunan baiksecaraspasial,sektoral maupunstruktural.Pemberdayaandaerah sebagai bagianyang paling dekatdenganmasyarakatperludiwujudkansecaranyata, baikdalamrangka meningkatkanpelayanankepada masyarakatdanpengelolaan potensiyangberadadidaerahmelalui perwujudanotonomidaerahyangnyatadan bertanggungjawab,maupunpeningkatanprakarsa danperansertaaktifmasyarakat,termasuk usahanasionalbesertalembagaperencanaandalampembangunandaerah.Dalamrangkapenangananurusan danpenyeleggaraankepariwisataanoleh daerahtersebut,tentudiperlukan



124adanyastandar, norma, pedoman,kriteria,danprosedurselainperumusankebijakandari pemerintah pusat,yang menjadiacuan bagi pemerintahdaerahterutamaberkaitandenganmekanismedalampenyelenggaraanpemerintahdaerah,pelayanankepadamasyarakat,dankegiatanpembangunan.Dengandemikianmanajemenpemerintahdaerahharusdapatmendukung pencapaiantujuan otonomidaerahitusendiri,adanyakomposisiproporsionalperanan pemerintah, swasta,dan masyarakat dalam pengelolaan potensi pariwisata daerahyangharusjelasbatas-batasnya.Sesuai tanggungjawabpemerintahpusatuntukmenyiapkanpenetapanstandarpemberianizinolehdaerahdalamkaitanpemberian izinusahaoleh daerahdiperlukanadanyasuatupedoman umumperizinanusaha pariwisata.Izinmerupakan saranayuridisadministrativeyang paling banyakdigunakandalamhukum administrasinegara.Denganizindibentuksuatu hubunganhukumtertentu.Dalamhubunganhukumini oleh pemerintahdicantumkansyarat-syaratdan kewajiban-kewajibantertentuyangharus ditaatiolehpihakyangmemperolehizin.Izin sebagaisaranayuridis dari pemerintahdaerahpadahakikatnyaditetapkanuntuk mengkonkritisasikanwewenangnya denganbeberapatujuan(motif)tertentuyaitu:1. Keinginanmengarahkan(mengendalikan)aktivitas-aktivitastertentu;2. Keinginanmelindungi obyek-obyek tertentu3. Mencegahbahaya bagi lingkungan;4. Hendakmembagi-bagi bendayangsedikit;dan5. Pengarahan,denganmenyeleksi orang-orangdan aktivitas-aktivitas.Penyelenggaraankegiatanusahapariwisatadilakukanberdasarkanizin.Izinusahapariwisataadalahizinuntuk membukausahasertamenjalankanusahayang diberikansetelanmemenuhisyarat-syaratperizinanyangditetapkan.Sementarafungsi izin usahadapat dilihatdari2(dua)kepentingan,yaitu:1. Bagi duniausaha:a. Sebagaidasar/bukti keabsahan menjalankanusaha;b. Profesionalisme usahadanpeningkatanpelayanan;c. Meningkatkancitra produk wisata;dand. Dipenuhinya ketentuan hukum yang berlaku dalam pengusahaansehingga terwujudkepastianusaha.2. Bagi pemerintahdaerah:a. Sebagai saranauntukpengawasandanpengendalian;b. Pengaturanlokasiusaha(tataruang)agartidakmelampauidayadukungdan perubahanfungsi peruntukannya;c. Menjamin terselenggaranya kegiatan yangberkesinambungan dan keselamatanoperasionalusahapariwisata;dan



125d. Memperhatikanperlindunganataskepentinganumum/konsumen.Harusdiakui bahwabirokrasimerupakansalahsatustakeholderpembangunan pariwisatadankarenaitumemiliki peranyangstrategisuntukmenentukan arahdan sasaran pembangunanpariwisata.Peraninisemakinsentral karenadalamera otonomidaerahkewenangandidalamperencanaan,implementasi, danpengelolaanpariwisata diserahkanolehpemerintahpusatkepadadaerah.Implikasinyatentusajasangat luas, terutamapadakesiapan birokrasidaerahdalammengimplementasikankewenangan baru tersebut.Implikasilainnya adalah bahwakeberhasilanpembangunankepariwisataannasionalpadaakhirnyasangatbergantungpadakemampuanbirokrasi di daerahuntuk mengelolasumberdaya pariwisata.Terkaitdengan masuknya prinsip-prinsip good governance dalampembangunan kepariwistaan yang merupakan landasan bagipenyelenggaran pelayanan publik,salahsatunyaadalah prinsiptransparansiatauketerbukaan. Karakteristiktransparansiatauketerbukaaninisesuaidengansemangatzamanyangserbaterbukaakibatadanyarevolusiinformasi.Keterbukaantersebutmencakupsemuaaspekaktivitasyangmenyangkutkepentinganpublicmulaidariprosespengambilan keputusanpenggunaan dana-danapublicsampaipadatahapanevaluasi,termasuksectorpariwisataitusendiri.Dengandemikian,penerapan prinsip-prinsipgoodgovernancedalam pengembangankepariwisataandiharapkan mampumencapaitujuan pembangunandanpengembangankepariwisataannasional.Dalamkaitannyadenganuraiantersebutdiatas,Pasal4UUNo.10Tahun2009telahmenjelaskanbahwatujuan dikembangkannyakepariwisataanadalahdalam rangka: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkankesejahteraanrakyat;menghapuskemiskinan;mengatasipengangguran;melestarikanalam,lingkungan dan sumber daya; memajukankebudayaan;mengangkatcitrabangsa; memupuk rasacinta tanahair;memperkukuhjatidiridankesatuanbangsa;dan, mempererat persahabatanantarbangsa. Pasaliniseharusnyaditerjemahkanbahwajikasalahsatudariunsur tersebuttidak terpenuhi,makakepariwisataantidakbolehdikembangkandisuatu destinasipariwisata.Meskipundemikian,adasebuahisuyang harusmenjadiperhatian karenamungkinakanmenimbulkanpersoalandalamjangkapanjang.Pasal5hurufgundang-undang tersebut menyatakan bahwasalahsatuprinsippenyelenggaraan kepariwisataanadalah“mematuhikesepakataninternasional dalambidang pariwisata”.Olehkarenaitu,parapemangkukepentingandiIndonesiadankhususnyapara pembuatkebijakan,harusterlibataktifdalamprosespenyusunankesepakatan-kesepakataninternasional dibidangkepariwisataan,karenamungkinsajadidalamnya ada aturan main yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip



126nasional yang telah ditetapkandalampenyelenggaraankepariwisataan.Ketikakemudiantelahditetapkanbahwakegiatankepariwisataantidak bertentangan dengankepentinganjangkapanjang dari masyarakatyang tinggal di destinasipariwisata,makamasalahberikutnyayang perlu dikelola/diatur dengan baik dan benar adalahpenyelenggaraannya. aktivitas yang harus diatur di dalam penyelengaraanPariwisata setidaknya adalah sebagai berikut:1. Penyelenggaraan kepariwisataan harus disesuaikan dengan kearifanlokal didestinasipariwisata.HaltersebutsesuaidenganPasal5hurufadanbUUNo.10Tahun 2009. Jika prinsip ini diabaikan, maka penduduk lokal akanmelihatwisatawansebagai “pengganggu”yangharus diusir daridestinasipariwisata.2. Penyelenggaraankepariwisataan harusditujukanuntukmembantuperwujudan motivasiberwisata.Wisatawantidakbolehdilihatsebagai“mangsa”yang akan dikuras habissumber daya finansialnya dalam jangka pendek. Kesetiaanwisatawantidakdibangunmelaluihubungan“jualbeli”tetapi melaluiperasaan“diterima”didestinasipariwisata.PrinsipiniberkaitandenganPasal4UUNo.8Tahun 1999tentang PerlindunganKonsumenyang menjelaskan hak-haksebagai konsumen, seperti: hak atas kenyamanan,keamanan, dankeselamatan dalammengkonsumsibarangdan/ataujasa;hakatasinformasiyangbenar,jelas,danjujur mengenaikondisi danjaminan barang dan/ataujasa; dansebagainya.Sementaraitu,Pasal 20UUNo.10 Tahun2009menetapkanhak-haksebagaiseorang wisatawan,yaitu memperoleh:informasiyang akurat mengenaidayatarik wisata; pelayanankepariwisataansesuai denganstandar;perlindungan hukumdan keamanan;pelayanankesehatan;perlindunganhak pribadi; dan,perlindunganasuransiuntukkegiatanpariwisatayangberisikotinggi.Disampingitu,Pasal21 memberikanhakkepadawisatawanyang memilikiketerbatasanfisik,anak-anak, danlanjutusiauntukmemperoleh fasilitas khusussesuaidengankebutuhannya.3. Usaha mikro, kecil, menengah dankoperasi(UMKMK)harussepenuhnyadilindungi dari kemungkinan mengalamikebangkrutankarenakehadiran perusahaan besardan/ataumultinasional.Namundemikian,istilah“dilindungi” tidakbolehdiartikan sebagaiupayamenghindarkanUMKMKdaripersaingan,melainkanmeningkatkankapasitasnyasehinggasuatusaatmampu bersaing denganperusahaanbesardan/ataumultinasionalsekalipun.PrinsipinisesuaidenganPasal4hurufdUUNo.20Tahun2008tentangUsahaMikro,Kecil,danMenengah.Disampingitu,Pasal16ayat(1)undang-undangyangsamamenetapkankewajibankepadaPemerintahdanPemerintahDaerah untuk memfasilitasi UMKMKdalambidang



127produksi dan pengolahan,pemasaran,sumber dayamanusia,dan desaindanteknologi.Sementaraitu,Pasal17mewajibkanPemerintahdanPemerintahDaerahmembuat kebijakan pencadanganUMKMKdanmemfasilitasikemitraandenganusahaskala besar.4. Pembangunaninfrastrukturdi destinasi pariwisatadanpenataannya.Penataan destinasipariwisatayangtidakmemperhatikanaspekartistik dapat mengurangikualitasdayatarikdestinasidimaksud.Halinimerupakansalahsatukeunggulan destinasipariwisatadinegaramajudibandingkandenganyang adadinegara sedangberkembang.Berkaitandenganhalini,adasebuahtantanganyang harusdapat dijawabyaitu bagaimana menyeimbangkan antara kepentinganpeningkatan kesejahteraandenganperlindunganwarisanbudaya.5. Perlindungan kualitas lingkungan hidup, termasuk di dalamnya hal-halseperti tingkatkejernihan airlaut dankebersihannya,nilai-nilaibudayayangluhur,jumlah wisatawanyangbolehberkunjungdalamsuatuwaktu tertentu,dansebagainya.6.Perlindungankeamanan,stabilitaspolitikdan penyediaanskemafasilitasipendanaan dalampenyelenggaraan usahapariwisata.7.Jaminanmengenaikelangsunganusaha,tidakhanyadisektorpariwisata,namun jugasektor-sektor pendukung lainnyaseperti sektorpenerbangan.Sebagaimana diketahui,kelangsunganhidup sektorpariwisatasangat bergantung kepadasektor- sektorusahalainnya.Disampingitu,jikasuatuNegara memiliki maskapaipenerbanganyang mampu bersaing ditingkatinternasional,makasecaraotomatis maskapaiyang bersangkutan akanmempromosikandestinasi pariwisatadi negaranya.8. Persainganusahayangsehat.PrinsipinisesuaidenganUndang-UndangNo.5Tahun1999 tentangLarangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha TidakSehat.9. PerlindunganHakKekayaanIntelektual (HKI) atas hasil-hasilkarya/kerajinanyang menjadisector pendukungkepariwisataan,termasukyang merupakanbagiandariPengetahuanTradisional(PT)danEkspresiBudayaTradisional(EBT).Khusus berkaitandengan PTdanEBT, persoalan dapatmunculketikatidakadanya perlindungan hukumterhadapkeduajeniswarisan budaya tersebut,yangkemudiandapatmenyebabkanpenduduklokaltidakbersediamenunjukkan hasil-hasilkarya merekakarenakhawatir akan ditiru/dibajak.



12810.Standarisasi diberbagai bidang.Standarisasi menjadisangatpenting apalagidalam kaitannya dengan pariwisatainternasional,karena berfungsisebagai “jembatan”antarapersepsiwisatawanmengenaidestinasipariwisatadanbarangdanjasayang dikonsumsi, dengandestinasipariwisatasebagaiprodusennya.Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa standarisasitidak dapat dilakukan dalam segalahal,karenapariwisatamengandunghal-halyangbersifatunik(tidakada di tempatlain).Untuk hal-hal demikian,standarisasi hanya dapat dilakukanterhadapaspek-aspekumumyang relevan,misalnya berkaitandenganstandarkesehatan ataukeselamatan.11. Mendorong agar perusahaan jasa pariwisata terhindar dari tuntutanhukum.
B. Kebijakan Wisata Syariah di Propinsi Nusa Tenggara BaratDalam upaya mendukung pariwisata syariah, pemerintah PropinsiNusaTenggara Barat membuat Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015tentang Wisata Halal dan Peraturan Daerah 02 Tahun 2016 tentangPariwisata Halal.Maksud pengaturan wisata halal dalam PeraturanGubernur ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamananpelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisatadengan aman, halaldanjugadapat memperoleh kemudahan dalamberwisata. Dengan pengaturan pariwisata halal sebagai pedoman bagipelakupariwisata dalam memberikan pelayanan wisata halal kepadawisatawan.Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah:
a. Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata halal diIndonesia, maka Pemerintah Daerah dan semua pemangkukepentingan harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yangmemenuhi Wisata Halal pada industri pariwisata di Daerah;
b. untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepadawisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisatadengan aman,halal dan juga dapat memperoleh kemudahandalam berwisatasesuai dengan konsep usaha pariwisata halal yang merupakankonsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatanpariwisata dengan menyediakanfasilitas dan pelayanan yang sesuaidengan ketentuan syariah perlu diatur suatu kebijakan pengelolaannya;Dalam kebijakan tersebut dipahami bahwa wisata adalah kegiatanperjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang denganmengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembanganpribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungidalam jangka waktu sementara.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatanwisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan olehmasyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dimanadaerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata



129adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayahadministratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum,fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkaitdan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.Satu hal penting dalam kebijakan tersebut, bahwa ditetapkan apayang dimaksud dengan wisata halal, yaitu kegiatan kunjungan wisatadengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkanfasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhiunsur syariah.Akomodasi termasuk segala bentuk penginapan/hotel atau losmen,dimana digolongkan antara Hotel Syariah Hilal-1 (penggolongan untukusaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha HotelSyariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawanmuslim), dan Hotel Syariah Hilal-2 (penggolongan untuk Usaha HotelSyariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yangdiperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim).Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimaltentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dandilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai UsahaHotel Syariah dan memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah. Sedangkansertifikat halal sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI (DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagaiLembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah) pada usaha hotelyang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.Para pelaku wisata halal harus menyediakan akomodasi, makanandan minuman, biro perjalanan dan spa pada destinasi halal. Demikian jugdengan usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisatadan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasaperencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan danpenyelenggaraanpariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalananibadah.a) Ruang Lingkup Wisata HalalRuang lingkup pengaturan Wisata Halal dalam Peraturan Gubernur inimeliputi:1. DestinasiDestinasi wisata halal, meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisatabuatan.Dalam destinasi wisata halal meliputi kegiatan usaha: akomodasi,penyedia makanan dan minuman, spa, sauna dan griya pijat; dan d. biroperjalanan wisata. Dalam destinasi wisata halal disediakan :a) fasilitas ibadah yang layak dan suci;b) makanan dan minuman halal;c) pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidakbertentangand) dengan kriteria umum pariwisata syariah; dane) kebersihan sanitasi dan lingkungan.



130Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di setiapdestinasi wajib menyediakan fasilitas penunjang yang memudahkan bagiwisatawan Muslim untuk melakukan sholat; dan informasi tentang lokasiMasjid terdekat.Fasilitas penunjang yang dimaksud meliputi:a. tempat sholat (musholla atau ruangan khusus untuk sholat);b. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;c. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dand. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.e. penyediaan fasilitas yang menunjang dapat dilakukan kerja samadenganpengusaha pariwisata dan masyarakat setempat.Dalam wisata halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah.Standar syariah sebagaimana dimaksud setelah memperoleh sertifikatdari DSN-MUI. Standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi aspek:a. produk;b. pelayanan; dan c. pengelolaan.Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud belum terpenuhi, makaakomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal berikut:a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;c. tersedia makanan dan minuman halal;d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluargadan bisnis;e. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.Penyedia Makanan dan MinumanPenyedia makanan dan minuman dalam wisata halal meliputi restoran,kafe dan jasa boga. Penyedia makanan dan minuman pada wisata halalwajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulaidaripenyediaan bahan baku sampai proses penyajian danbersertifikat halal dari MUI. Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi,setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisanhalal/non halal pada setiap jenis makanan/minuman dan terjagalingkungan yang sehat dan bersih. Makanan dan minuman halal tersebutsesuai standar yang ditetapkan oleh MUI.Spa, Sauna dan Griya PijatSetiap pengusaha Spa, Sauna dan Griya Pijat menyediakan:a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;b. ruangan bagi pasangan (couple room/suite room) khusus digunakan bagisuami istri;c. terapi pikiran (mind therapy) dan terapi olah fisik tidak mengarah padakemusyrikan dan pornoaksi;d. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita;dan



131e. sarana yang memudahkan untuk sholat.Setiap pengusaha Spa, Sauna dan Griya Pijat wajib menggunakan produkberlogo halal resmi. Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksudantara lain:a. bahan rempah;b. lulur;c. masker;d. aroma terapi; dane. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku;Biro Perjalanan WisataSetiap Biro Perjalanan Wisata halal wajib:a. memahami destinasi wisata halal;b. menyediakan informasi paket wisata halal dan destinasi Islami; danc. menyelenggarakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengankriteria umum wisata halal.Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Wisata halal harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalammenjalankan tugas;b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami;d. memberikan nilai-nilai Islam selama perjalanan wisatae. Selain memenuhi syarat pramuwisata harus memiliki wawasan dankompetensi yang luas mengenai wisata halal.Ada upaya pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan/reward.Dimana etiap pelaku wisata halal dapat diberikan insentif berupa:a. penghargaan; dan/ataub. kemudahan dalam promosi;Peranserta masyarakatMasyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan wisatahalal.Masyarakat dapat berupa perorangan, badan usaha, dan kelompokmasyarakat.Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:a. menyediakan fasilitas penunjang;b. mengawasi pelaksanaan wisata halal; danc. menyampaikan informasi dan memberikan masukankepadaPemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan wisata halal.Pembinaan dan pengawasan.Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadappelaksanaan wisata halal. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan olehKepala Dinas. Kepala Dinas dalam melakukan pembinaan danpengawasan melibatkan Majelis Ulama terhadap pelaksanaan wisatahalal.Pembinaan dilakukan dalam bentuk:



132
a. sosialisasi;b. advokasi; danc. bimbingan.Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk:a. monitoring; danb. evaluasi.
C. KebijakanWisata Syariah di Propinsi AcehDalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara PemerintahRepublik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of

Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The
Free Aceh Movement, Helsinki15 Agustus 2005), Pemerintah RepublikIndonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen merekauntuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh,berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untukmenciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapatdiwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam NegaraKesatuan Republik Indonesia.Aceh juga memiliki kekayaan potensi alam, budaya, sejarah, dankekhususan yang dimiliki Aceh merupakan anugerah Allahyangmempunyai fungsi dan peranan penting bagi kehidupan masyarakat danwilayah Aceh, Dimana penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh merupakanupaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat melaluiperluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja,mendorong pembangunan dan meningkatkan pendapatan Aceh,menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta melestarikan sejarah danbudayanya.Kekayaan potensi wisata yang terdiri dari Sumber Daya Manusia,Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan SumberDaya Buatan merupakan anugerah Allah SWT yang harus dimanfaatkanbagi kemakmuran rakyat. Sumber daya alam dan buatan yang dapatdijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam flora dan fauna,hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yangmerupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan diAceh.Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataandimaksud diperlukan langkah-langkah yang sesuai antar semua pihak yangterkait yang terdiri dari Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota,Masyarakat dan Industri Pariwisata serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh(DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), sehinggaterwujud keterpaduan lintas sektoral.Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan tetapmemelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutulingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri, nilai-nilaibudaya bangsa yang menuju kearah kemajuan adab, mempertinggi derajatkemanusiaan, kesusilaan dan ketertiban umum guna memperkukuh jati diribangsa dalam rangka perwujudan keutuhan bangsa. Oleh karena itu,



133pembangunan objek dan daya tarik wisata tetap harus dilakukan denganmemperhatikan :a. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangankehidupan ekonomi dan sosial budaya.b. Nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yanghidup di masyarakat.c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup. d. Kelangsungan usahapariwisata itu sendiri.Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Aceh melakukan pembinaanterhadap kegiatan-kegiatan kepariwisataan, yaitu dibentuk pengaturan,pemberian bimbingan dan pengawasan.Pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepariwisataan di Provinsi Aceh, senantiasamemperhatikan azas-azas yang berlaku dalam masyarakat Aceh denganmengedepankan kepentingan masyarakat untuk meningkatkanperekonomian rakyat dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata harus menjunjung tingginorma-norma yang berlaku dalam Masyarakat Aceh yang Islami, sehinggaunsur-unsur syariat Islam yang berlaku tetap di hormati.Penyelenggaraankepariwisataan Aceh berasaskan:a. iman dan Islam;b. kenyamanan;c. keadilan;d. kerakyatan;e. kebersamaan;f. kelestarian;g. keterbukaan; danh. adat, budaya dan kearifan lokal.Pengembangan Usaha Pariwisata Aceh ditujukan untuk tercapainyamanfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan ekonomi bagimasyarakat, terutama masyarakat sekitar objek dan daya tarik wisata, danakselerasi pembangunan Aceh. Untuk mencapai tujuan pengembanganusaha Pariwisata Aceh, Pemerintah Aceh melaksanakan pembinaan,pengendalian, perizinan dan pengawasan usaha secara terpadu, terarahdan bertanggung jawab dengan menjaga kelangsungan usaha pariwisatabagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.Usaha Jasa PariwisataUsaha Jasa Pariwisata meliputi:a. jasa wisata syariat;b. jasa biro perjalanan wisata;c. jasa pramuwisata;d. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;e. jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;f. jasa konsultan pariwisata;g. jasa informasi pariwisata;h. jasa makanan dan minuman;



134i. jasa penyediaan akomodasi;j. jasa spa; dank. jasa wisata kesehatan.Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan caramengusahakan, mengelola, dan membuat objek-objek baru sebagai objekdan daya tarik wisata.Pengusahaan objek dan daya tarik wisatadilakukan dengan memperhatikan:a. nilai-nilai Islam;b. adat-istiadat, serta kearifan lokal;c. kehidupan ekonomi dan sosial budaya;d. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dane. kelangsungan usaha pariwisata. Masyarakat, tokoh adat, dan ulamamemiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperansertadalam penyelenggaraan kepariwisataan Aceh.Peranserta masyarakat berupa pemberian saran, pertimbangan,pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan kepariwisataan,dan berperan aktif dalam pengelolaan objek wisata serta pengawasanpenyelenggaraan kepariwisataan Aceh. Masyarakat turut mengawasi yangdilarang di tempat-tempat wisata, misalnya:a. meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yangmemabukkan lainnya;b. melakukan perbuatan asusila;c. berjudi/maisir; dan/ataumerusaksebagianatauseluruhfisikobjekdandayatarik wisata.d. bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkanberbusana sopan di tempat-tempat wisata;e. bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariatIslam.f. pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.g. bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkanantara laki-laki dan perempuan.h. bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparatur pemerintahdan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/ataumelindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/mabuk-mabukandan maisir/judi;i. setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegahterjadinya perbuatan maksiat.
D. KebijakanWisata Syariah di Propinsi LampungBerdasarkan beberapa kebijakan wisata syariah di atas, maka untukkebijakan di Propinsi Lampung diperlukan beberapa pertimbangan:Pariwisata telah terbukti dapat mendorong pertumbuhan perekonomianmelalui peluang investasi, peluang kerja, peluang berusaha dan padaakhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peluang berusahabukan hanya dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisatatetapi juga peluang dalam bidang kerajinan kecil sepertihandycrafts.Namun akhir-akhir ini terjadi paradigma baru dalam bidang



135kepariwisataan yang kita agung-agungkan karena dapat meningkatkankesejahteraan masyarakat melalui peluang kerja di semua lini ternyataterbukti dapat menyebabkan malapetaka terhadap kehidupan sosial,budaya dan lingkungan.Kesejahteraan yang kita nikmati secara ekonomi ternyata tidak diikutioleh peningkatan kehidupan sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan.Masalah-masalah sosial banyak kita temui di masyarakat setelah kitamengembangkan kepariwisataan. Demikian juga mengenai masalah budayadan lingkungan. Tragedi budaya dan lingkungan sering dilihat melaluiberita-berita di Koran-koran dan televisi lokal.Pembangunan sektorpariwisata diberbagai belahan dunia ini telah berdampak pada berbagaidimensi kehidupan manusia, tidak hanya berdampak pada dimensi sosialekonomi semata, tetapi juga menyetuh dimensi sosial budaya bahkanlingkungan fisik. Dampak terhadap berbagai dimensi tersebut bukan hanyabersifat positif tetapi juga berdampak negatif.Perlu juga mendapat perhatian bahwa dalam upaya pengembanganpariwisata di samping dampak positif bagi masyarakat sekitar objek jugamenimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Sehubungan denganhal tersebut dalam upaya pengembangan objek wisataperlu diperhitungkandampak negatif yang ditimbulkan demi kelestarian objek wisata tersebutmaupun kelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata. Pelaksanaanpembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraanmasyarakat ternyata mempunyai dampak terhadap lingkungan sekitar baiklangsung maupun tidak langsung, baik dalam jangka pendek maupun dalamjangka panjang. Hal yang sama juga terjadi dalam pengembanganpariwisata, dimana disamping pengembangan pariwisata itu sendirimenimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar objek wisata,pengelolaan lingkungan dan pengelolaan objek wisata itu sangatmempengaruhi kelestarian fungsi lingkungan dan objek wisata itu sendiri.Sehubungan dengan hal tersebut permasalahan yang utama yang perlumendapatkan jawaban tuntas adalah bagaimana pengembangan pariwisatadan pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata ini dapatdilaksanakan dengan baik dalam arti berorientasi pada upaya pelestarianobjek wisata dan pelestarian fungsilingkungan sekitar.Pengembangan pariwisata harus mengacu dan memperhatikanketentuan Pasal 12, Pasal13 dan Pasal 14 Undang Undang Nomor32 tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaiberikut :Pasal 12:(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RencanaPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksudpada ayat (1) belum tersusun,pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan dayadukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; danc. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.



136
(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimanadimaksud padaayat (2) ditetapkan oleh:a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnasional dan pulau/kepulauan;b. Gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hiduplingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atauc. Bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupkabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dandayatampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diatur dalam peraturan pemerintah.Industri pariwisata memiliki hubungan erat dan kuat denganlingkungan fisik. Lingkungan alam merupakan aset pariwisata danmendapatkan dampak karena sifat lingkungan fisik tersebut yang rapuh(fragile), dan tak terpisahkan (Inseparability). Bersifat rapuh karenalingkungan alam merupakan ciptaan Tuhan yang jika dirusak belum tentuakan tumbuh atau kembali seperti sediakala. Bersifat tidak terpisahkankarena manusia harus mendatangi lingkungan alam untuk dapatmenikmatinya.Lingkungan fisik adalah daya tarik utama kegiatan wisata.Lingkungan fisik meliputi lingkungan alam (flora dan fauna, bentanganalam, dan gejala alam) dan lingkungan buatan (situs kebudayaan, wilayahperkotaan, wilayah pedesaan, dan peninggalan sejarah).Secara teori, hubungan lingkungan alam dengan pariwisata harusmutual dan bermanfaat. Wisatawan menikmati keindahan alam danpendapatan yang dibayarkan wisatawan digunakan untuk melindungi danmemelihara alam guna keberlangsungan pariwisata. Hubungan lingkungandan pariwisata tidak selamanya simbiosa yang mendukung danmenguntungkan sehingga upaya konservasi, apresiasi, dan pendidikandilakukan agar hubungan keduanya berkelanjutan, tetapi kenyataan yangada hubungan keduanya justru memunculkan konflik. Pariwisata lebihsering mengeksploitasi lingkungan alam.Dampak pariwisata terhadap lingkungan fisik merupakan dampak yangmudah diidentifikasi karena nyata. Pariwisata memberikan keuntungandan kerugian, sebagai berikut :1. AirAir mendapatkan polusi dari pembuangan limbah cair (detergen pencucianlinen hotel) dan limbah padat(sisa makanan tamu). Limbah-limbah itumencemari laut, danau dan sungai. Air juga mendapatkan polusidaribuangan bahan bakar minyak alat transportasi air seperti dari kapalpesiar.Akibat dari pembuangan limbah, maka lingkungan terkontaminasi,kesehatan masyarakat terganggu, perubahan dan kerusakan vegetasi air,nilai estetika perairan berkurang (seperti warna laut berubah dariwarnabiru menjadi warna hitam) dan badan air beracun sehingga makananlaut (seafood) menjadi berbahaya.Wisatawan menjadi tidak dapat mandidan berenang karena air di laut, danau dan sungai tercemar.Masyarakat



137dan wisatawan saling menjaga kebersihan perairan.Gunamengurangi polusiair, alat transportasi air yang digunakan, yakni angkutan yang ramahlingkungan, seperti : perahu dayung, kayak, dan kano.2. AtmosfirPerjalanan menggunakan alat transportasi udadra sangat nyaman dancepat. Namun, angkutan udara berpotensi merusak atmosfir bumi. Hasilbuangan emisinya dilepas di udara yang menyebabkan atmosfir tercemardan gemuruh mesin pesawat menyebabkan polusi suara. Selain itu, udaratercemar kibat emisi kendaraan darat (mobil, bus) dan bunyi deru mesinkendaraan menyebabkan kebisingan. Akibat polusi udara dan polisi suara,maka nilai wisata berkurang, pengalaman menjadi tidak menyenangkandan memberikandampak negatif bagi vegetasi dan hewan.Inovasikendaraan ramah lingkungan dan angkutan udara berpenumpang massal(seperti pesawat Airbus380 dengan kapasitas 500 penumpang) dilakukanguna menekan polusi udara dan suara. Anjuran untukmengurangikendaraan bermotor juga dilakukan dan kampanye berwisata sepedaditingkatkan.3. Pantai dan pulauPantai dan pulau menjadi pilihan destinasi wisata bagi wisatawan. Namun,pantai dan pulau sering menjaditempat yang mendapatkan dampak negatifdari pariwisata. Pembangunan fasilitas wisata di pantai dan pulau,pendirian prasarana (jalan, listrik, air), pembangunan infrastruktur(bandara, pelabuhan) mempengaruhi kapasitas pantai danpulau.Lingkungan tepian pantai rusak (contoh pembabatan hutan bakauuntuk pendirian akomodasi tepi pantai),kerusakan karang laut, hilangnyaperuntukan lahan pantai tradisional dan erosi pantai menjadibeberapaakibat pembangunan pariwisata.Preservasi dan konservasi pantaidan laut menjadi pilihan untuk memperpanjang usia pantai dan laut.Pencanangan taman laut dan kawasan konservasi menjadi pilihan.Wisatawan juga ditawarkan kegiatan ekowisata yang bersifat ramahlingkungan. Beberapa pengelola pulau (contoh pengelola TamanNasionalKepulauan Seribu) menawarkan paket perjalanan yang ramahlingkungan yang menawarkan aktivitas menanam lamun dan menanambakau di laut.4. Pegunungan dan area liarWisatawan asal daerah bermusim panas memilih berwisata ke pegununganuntuk berganti suasana. Aktivitas di pegunungan berpotensi merusakgunung dan area liarnya. Pembukaan jalur pendakian, pendirian hotel dikaki bukit, pembangunan gondola (cable car), dan pembangunan fasilitaslainnya merupakanbeberapa contoh pembangunan yang berpotensimerusak gunung dan area liar. Akibatnya terjadi tanahlongsor, erosi tanah,menipisnya vegetasi pegunungan (yang bisa menjadi paru-parumasyarakat) ,potensi polusi visual dan banjir yang berlebihan karenagunung tidak mampu menyerap air hujan. Reboisasi (penanaman kembali



138pepohonan di pegunungan) dan peremajaan pegunungan dilakukan sebagaiupaya pencegahan kerusakan pegunungan dan area liar.
5. VegetasiPembalakan liar, pembabatan pepohonan, bahaya kebakaran hutan (akibatapi unggun di perkemahan),koleksi bunga, tumbuhan dan jamur untukkebutuhan wisatawan merupakan beberapa kegiatan yang merusakvegetasi. Akibatnya, terjadi degradasi hutan (berpotensi erosi lahan),perubahan struktur tanaman(misalnya pohon yang seharusnya berbuahsetiap tiga bulan berubah menjadi setiap enam bulan, bahkanmenjadi tidakberbuah), hilangnya spesies tanaman langka dan kerusakan habitattumbuhan. Ekosistemvegetasi menjadi terganggu dan tidak seimbang.6. Kehidupan satwa liarKehidupan satwa liar menjadi daya tarik wisata yang luar biasa. Wisatawanterpesona dengan pola hiduphewan. namun, kegiatan wisata mengganggukehidupan satwa-satwa tersebut. Komposisi faunaberubahakibat:pemburuan hewan sebagai cinderamata, pelecehan satwaliar untuk fotografi, eksploitasi hewan untuk pertunjukan, gangguanreproduksi hewan (berkembang biak), perubahan insting hewan(contohhewan komodo yang dahulunya hewan ganas menjadi hewan jinakyang dilindungi), migrasi hewan (ketempat yang lebih baik). Jumlah hewanliar berkurang, akibatnya ketika wisatawan mengunjungi daerah wisata, iatidak lagi mudah menemukan satwa-satwa tersebut7. Situs sejarah, budaya, dan keagamaanPenggunaan yang berlebihan untuk kunjungan wisata menyebabkan situssejarah, budaya dan keagamaanmudah rusak. Kepadatan di daerah wisata,alterasi fungsi awal situs, komersialisasi daerah wisasta menjadi beberapacontoh dampak negatif kegiatan wisata terhadap lingkungan fisik. Situskeagamaan didatangi oleh banyak wisatawan sehingga mengganggu fungsiutama sebagai tempat ibadah yang suci. Situs budaya digunakan secarakomersial sehingga dieksploitasi secara berlebihan (contoh Candimenampung jumlah wisatawan yang melebihi kapasitas). Kapasitas dayatampung situs sejarah, budaya dan keagamaan dpat diperkirakan dandikendalikan melalui manajemen pengunjung sebagai upaya mengurangikerusakan pada situs sejarah, budaya dan keagamaan. Upaya konservasidan preservasi serta renovasi dapat dilakukan untuk memperpanjang usiasitus-situs tersebut.8. Wilayah perkotaan dan pedesaanPendirian hotel, restoran, fasilitas wisata, toko cinderamata dan bangunanlain dibutuhkan di daerah tujuanwisata. Seiring dengan pembangunan itu,jumlah kunjungan wisatawan, jumlah kendaraan dan kepadatan lalu lintasjadi meningkat. Hal ini bukan hanya menyebabkan tekanan terhadap lahan,melainkan juga perubahan fungsi lahan tempat tinggal menjadi lahan



139komersil, kemacetan lalu lintas, polusi udara dan polusi estetika (terutamaketika bangunan didirikan tanpa aturan penataan yang benar). Dampakburuk itu dapatdiatasi dengan melakukan manajemen pengunjung danpenataan wilayah kota atau desa serta membedayakan masyarakat untukmengambil andil yang besar dalam pembangunan.Lombok, Banda Aceh dan Lampung merupakan daerah yangmemiliki keanekagaraman hayati yang sangat tinggi yang berupa sumberdaya alam yang berlimpah, baik di daratan, udara maupun di perairan.Semua potensi tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagipengembangan kepariwisataan, khususnya wisata alam.Sasaran tersebut diatas dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar danterkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan denganpengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan, misalnyakepariwisataan, pemerintah daerah, lingkungan hidup, dan lembagaswadaya masyarakat. Dalam pengembangan kegiatan pariwisataberkelanjutan terdapat dampak positif dan dampak negatif, baik dalammasalah ekonomi, sosial, dan lingkungan alami.Oleh karena itu dalam pembangunan sektor kepariwisataan harusmemperhatian kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan hidup mengingatsalah satu unsur wisata adalah sumber daya alam yang merupakan bagiandari lingkungan hidup. Pengembangan sektor pariwisata yang tidakmemperhatikan aspek lingkungan hidup dapat berdampak negatif padaperkembangan pariwisata itu sendiri pada masa yang akan datang.Sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan RancanganPeraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang PenyelenggaraanKepariwisataan adalah terciptanya kepastian hukum dalampenyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan yangideal dan berjalan sesuai dengan semangat kedaerahan yang berbudayadan religius dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehinggamenjadi kontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah danmeningkatkan kesejahteraan masyarakat.Berdasarkan analisis hasil peneitian, perlu ada kebijakan strategis yangberhubungan dengan pariwisata. Dimana kebijakan strategis tersebutdituangkan dala Peratura Daerah. Adapun arah dan jangkauanpengaturan berdasarkan uraian sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:1. Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkanpendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dankemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatanberusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah,memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata diIndonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempereratpersahabatan antar bangsa.2. Upaya penguatan dan peningkatan kapasitas, peran dan inisiatifmasyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan, untuk dapatberpartisipasi dan berperan aktif sebagai subjek atau pelaku maupun



140sebagai penerima manfaat dalam pengembangan kepariwisataan secaraberkelanjutan.Secara umum materi muatan yang dirumuskan dalam Raperda tentangPenyelenggaraan Kepariwisataan terdiri atas:1.Pengturan tentang ketentuan umum yang memuat batasan istilah darimateri muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentangPenyelenggaraan Kepariwisataan.2.Pengaturan tentang Prinsip Penyelenggaraan Pariwisata3.Pengauran tentang kewenangan pemerintah daerah.4.Pengaura tentang Pembangunan Kepariwisataan dan Kawasan Strategis.5.Membahas tentang Usaha Pariwisata.a. Bagian Kesatu membahas tentang Penggolongan Usaha Pariwisata.b. Bagian Kedua membahas tentang Usaha Jasa Pariwisata yang terdiri dari:
c. Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata.d. Pengusahaan Daya Tarik Wisata, yang terdiri dari:: Pengusahaan DayaTarik Wisata Alam. dan Pengusahaan Daya Tarik Wisata Budaya.

d.Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari: Usaha Penyediaan Akomodasi.Dan : Usaha Penyediaan Makan Minum, : Usaha Penyediaan AngkutanWisata.Usaha SaranaWisata Tirta, Usaha Kawasan Pariwisata, dan Usaha SPAPengaturan tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, yang terdiri dari 2 (Dua)Bagian6.Membahas tentang Hak, Kewajiban dan Larangan, yang terdiri dari 3 (Tiga)Bagian yaitu: : Hak, Bagian Kedua, Kewajiban. Larangan.7.Membahas tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia,Standarisasi, Sertifikasi dan Tenaga Kerja, yang terdiri dari 3 (Tiga) Bagianyaitu:a. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia.b. Standarisasi dan Sertifikasi.c. Tenaga Kerja8. membahas tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah.Membahas tentang Pemberdayaan Masyarakat.Membahas tentang Peran Serta Masyarakat, yang terdiri dari yaitu:9. Pendanaan.10. Membahas tentang Pengawasan dan Pengendalian11. Pengatran tentang Ketentuan Pidana.
BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan



141Industri pariwisatabukansuatuindustri yang berdirisendirimelainkanterdiri dari berbagai komponen-komponenyangsalingterkait.Penyelenggaraansistempariwisata dapatberjalandengansempurnabila komponen-komponentersebut meleburmenjadisatudansaling mendukung satu denganlainnya.Komponen-komponenkepariwisataan yang berperan dalampenyelenggaraansistemindustripariwisatasecaragarisbesarterdiridaritigakomponen,yaitu,pemerintah,jasa-jasakepariwi-sataandanmasyarakat di sekitar obyek dan atraksiwisata.Kewajibanpemerintah daerahadalahbersama-samamerencanakan,pembangunan,pengorganisasian,pemeliharaandanpengawasandenganpemerintahdaerahlainnyadalamsegalasektoryangmendukungkegiatan pariwisata.Pemerintahdaerahberserta instansi-instansinya,industrijasa dan masyarakat mempunyai kewajibanuntuk duduk bareng bekerja sama denganpemerintahdaerahlainnya dalammengemaspaket-paketwisata.Tindakanitupatut dilakukankarenaaktivitaspariwisatatidakdapat dilakukan hanyapadasatu areasajadantersekat-sekat.Aktivitaspariwisatamemerlukanruanggerakdanwaktuyangfleksibel. Adanyakerjasama dankomitmenakanterbentuk kemitraanyang salingmeng isi,makaaktivitasberwisatayang memiliki mobilitastanpa batasitutidak akanmeng-alamikendalakarenajalur-jaluryang menghubungkanantaratraksiwisatayangsatudenganyanglainnyasudahtertata, terhubungdengan baikdan darisegikeamanan dapatdikoordinasikanbersama.Kegiatanpromosi dapat dilakukan bersama-samaantarapemerintahdaerahdanswasta.Dalamkontekspembangunanberkelanjutan, pariwisatahausdipandangsebagai suatusystem.Dalamsistemtersebut tercakup berbagaikomponenyang salingberinteraksidansalingmempengamhimeliputi:pasar,perjalanan,destinasidan pemasaran.Olehkarena ituperlu adanyasinergikebijakanyang mengaturpenyelenggaraanpariwisata.Penyelenggaraanpariwisatayangmulti-sektor multi disiplindisiplinituakanberhasilapabiladidalampenyelenggaraannyadidasariolehberbagai perangkatkebijakanyangterpadubaikyangterkaitlangsungmaupun tidak.
B. SaranDenganpemberlakuanotonomidaerahseharusnyaparainvestorataupengusaha pariwisatalebihdijamin oleh pemerintahdaerahterutamauntukkesederhananprosedurdankeringananbiayauntuk meningkatkanpertumbuhaninvestasi pemerintahdaerah harustransparandalampembiayaan urusaninvestasi dan kesederhanaanprosedurdalam



142pengurusanijin.Pemerintahdaerahharusproaktifdalampenangananmasalah-masalahinvestasi agarikliminvestasinyamandanaman.Untuk itupemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan dalampelaksanaanperijinaninvestasikhususnyadalambidangkepariwisataanagarparapengusaha dan investor tidak diperberat dan dipungut biaya berlebihandalam kegiatan investasi.
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