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ABSTRACT 

Based on Thomson Reuters data taken from 55 countries in the 2017-2018 Global Islamic 
Economy Report, the total world expenditure ini 2013 in the halal food and beverage 
sector reached USD 1,292 billion or 10.8 percent of the world population’s food and 

drink needs and will reach USD 2,357 billion or 21,2 percent of global food and 
beverage expenditure in 2019. Pontianak as the capital of West Kalimantan is one of the 
cities in Indonesia that is experiencing growth and development both in terms of ecnomic, 
social, cultural, health, and tourism of course. This study analyzes the condition of the 
potential of Islamic tourism in the city of Pontianak and how the readiness of Pontianak 
in implementing sharia tourism from perception of tourist. The results showed that 
Pontianak had good tourism potential and was ready to be developed into sharia tourism. 
Overall respondents’ perceptions stated that Pontianak was in good condition and ready 

to launch and develop sharia tourism with a percentage of readiness of 66 percent. 

 

1. PENDAHULUAN 

Sektor perekonomian Islam yang mengalami pertumbuhan cukup 
signifikan adalah pariwisata syariah. Pariwisata merupakan industri hilir yang 
terus mengalami perkembangan luar biasa dari yang bersifat konvensional 
(massal, liburan, dan hanya sightseeing) mengarah pada pemenuhan gaya hidup. 
Trend wisata syariah sebagai salah satu pemenuhan gaya hidup saat ini telah 
menjadi kekuatan pariwisata dunia yang mulai berkembang pesat. Menurut Pew 
Research Center (kelompok jajak pendapat di Amerika Serikat), jumlah penduduk 
muslim pada tahun 2010 sebesar 1,6 Miliar atau 23 persen jumlah penduduk 
dunia. Jumlah penduduk muslim tersebut merupakan urutan kedua setelah umat 
kristiani sebesar 2,2 Miliar atau 31 persen penduduk dunia (Institute, 2015), dan 
diperkirakan hingga tahun 2050, penduduk muslim mencapai 2,8 Miliar atau 30 
persen penduduk dunia. 

Berdasarkan data Thomson Reuters yang diambil dari 55 negara dalam 
Global Islamic Economy Report 2017-2018, total pengeluar muslm dunia pada 
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tahun 2013 di sektor makanan dan minuman halal mencapai USD 1.292 miliar 
atau sebesar 10,8 persen dari pengeluaran kebutuhan makan dan minum penduduk 
dunia dan akan mencapai USD 2.357 miliar atau 21,2 persen dari pengeluaran 
kebutuhan makanan dan minuman global pada 2019. Di sektor perjalanan, pada 
tahun 2017 umat muslm dunia menghabiskan sekitar USD 140 miliar untuk 
berwisata atau sekitar 7,7 persen dari pengeluaran global. Jumlah tersebut 
diperkirakan terus meingkat menjadi USD 238 miliar atau 11,6 persen dari 
pengeluaran global sektor perjalanan pada tahun 2019 (diluar perjalanan haji dan 
umrah).  

Keberadaan industri pariwisata halal menjadi varian baru industri 
pariwisata yang sudah ada. Beberapa negara di dunia telah menggarap industri 
pariwisata syariah lebih intens daripada Indonesia, diantaranya Malaysian, 
Thailand Singapura, Korea, Jepang, Taiwan, dan Cina. Thailand memiliki The 
Halal Science Center Chulalongkorn University, pusat riset yang bekerja sama 
dengan Pemerintah Thailand dan Lembaga Keagamaan dengan tujuan 
mengeluarkan standarisasi dan sertifikasi untuk industri yang dilakukan secara 
transparan dan akuntabel. Australia melalui lembaga Queensland Tourism 
mengeluarkan program wisata syariah pada bulan Agustus 2012 melalui 
kerjasama dengan hotel-hotel ternama mengadakan buka puasa bersama, 
menyediakan tempat shalat yang nyaman dan mudah dijangkau di pusat-pusat 
perbelanjaan, memberikan petunjuk arah kiblat dan menyediakan Al-qur’an di 
kamar hotel, hingga menyediakan petugas di Visitor’s Information Offices dengan 
kemampuan berbahasa arab. Korea Selatan melalui Perwakialn Organisasi 
Pariwisata Korea Selatan di Jakarta (KTO Jakart) mengakui siap menjadi destinasi 
wisata syariah dengan menyediakan paket wisata bagi wisatawan muslim dan 
fasilitas yang mendukung. Demikian pula Jerman menyediakan tempat shalat 
yangbersih dan nyaman di Terminal 1 Bandara Munich sejak bulan Juni 2011 
(Sofyan, 2012). 

Warisan budaya dan agama dengan keragaman suku, etnis, bahasa, dan 
adat kebiasaan menjadi potensi dalam pengembangan pariwisata. Secara khusus, 
umat Islam sebagai mayoritas masyarakat di Indonesia tentunya memiliki 
keunikan yang menjadi ciri khas bangsa dengan destinasi pariwisata yang ada, 
seperti keraton, masjid, benda-benda pusaka, makam, hingga kulinar yang 
dimilikinya (Jaelani, et al., 2016). Pada tahun 2013, Indonesia melalui 
Kementerian Pariwisata telah menetapkan tiga belas provinsi untuk menjadi 
destinasi wisata halal unggulan, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh 
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Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali (Indonesia 
Travel, 2013). Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat 
merupakan salah satu kota di Indonesia yang sedang mengalami pertumbuhan dan 
perkembangan baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan 
pariwisata tentunya. Tabel 1.3 menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan luar 
negeri ke Kota Pontianak. 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditemukan rumusan masalah 
dalam penelitian ini yaitu perkembangan pariwisata syariah dunia berdampak 
pada peningkatan pariwisata di Indonesia yang tersebar di beberapa kota/provinsi. 
Peningkatan ini menimbulkan gairah baru dalam industri pariwisata Indonesia. 
Maka perlu dilakukan penelitian yang menganalisis kondisi potensi destinasi 
wisata syariah di Kota Pontianak, kesiapan Kota Pontianak jika dilihat dari 
persepsi wisatawan, strategi yang tepat untuk mengembangkan wisata syariah di 
Kota Pontianak. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1. Konsep Pariwisata Dalam Islam 

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang terjadi ketika secara internasional, 
orang menyeberangi perbatasan untuk liburan atau bisnis dan tinggal setidaknya 
dua puluh empat jam tetapi kurang dari satu tahun (Mill & Morrison, 1998). 
Definisi lain tentang pariwisata yaitu sebagai kegaitan orang di luar 
lingkungannya dengan jangka waktu tertentu dan tujuan perjalanan utamanya 
selain pendidikan atau mencari pengalaman dengan membayar suatu kegiatan di 
tempat yang dikunjungi (Chadwick, 1994). Pariwisata adalah konsep yang rumit 
mencakup berbagai pertimbangan sosial, perilaku, ekonomi, politik, budaya, dan 
lingkungan. Konsep pariwisata terdiri dari serangkaian kegiatan, layanan, dan 
manfaat yang memberikan pengalaman tertentu kepada para wisatawan (Medic-
and-Middleton, 1973). Sedangkan pariwisata itu sendiri memiliki lima unsur 
penting, yaitu atraksi, akses, fasilitas, kegiatan, dan terkait sisi jasa pariwisata 
(Buhalis, 2000). Terdapat beberapa pandangan dalam Islam mengenai perjalanan 
dan wisata, antara lain sebagai berikut: 
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a. Perjalanan dianggap sebagai ibadah, karena diperintahkan utuk 
melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji pada bulan 
tertentu dan umrah yang dilakukan sepanjang tahun ke baitullah. 

b. Wisata sangat berhubungan dengan konsep pengetahuan dan 
pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada 
awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan (QS. 
at-Taubah: 122). 

c. Tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan 
cara seorang muslim untuk bertafakur atas segala ciptaan-Nya. Perintah 
untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa tempat dalam Al-
Qur’an (QS. al-An’am: 11-12; QS an-Naml: 69-70). 

d. Tujuan besar lainnya adalah untuk syiar dan menunjukkan keagungan 
Allah dan Rasul-Nya. 

Pariwisata Islam atau wisata dalam Islam berfokus pada isu-isu seperti 
keterlibatan (muslim), tempat (tujuan Islam), produk (daerah tempat tinggal, 
makanan, minuman), dimensi (ekonomi, budaya, agama, sosial) dan pengelolaan 
proses pelayanan (pemasaran dan isu-isu etis). Motivasi dan niat sangat penting 
dalam Islam, karena mereka terkait dengan sikap dan tujuan mereka (Henderson, 
2010). Beberapa negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei, istilah wisata 
religi atau wisata Islam lebih dikenal sebagai wisata Syariah. 

 

2.2. Konsep Tentang Wisata Religi, Wisata Syariah, dan Wisata Halal 

Wisata religi menunjukkan aktivitas perjalanan dengan motivasi atau 
tujuan keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama (Muslim, Kristen, Hindu, 
Budha) yang biasanya dengan mengunjungi tempat-tempat suci agama atau tokoh 
agama. Wisata religi dapat berfungsi sebagai suatu kegiatan yang memiliki 
motivasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kegiatan tersebut dapat mencakup 
haji, umrah, dan sebagainya. Bentuk lain dapat berupa ungkapan rasa syukur 
kepada Allah Yang Maha Rahman dan Maha Rahim dan pengakuan atas 
kebesaran-Nya yang dapat diamati di mana saja baik pada masa lalu maupun 
sekarang (Din, 1989). 

1. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka indikator wisata religi 
dalam Islam dapat disimpulkan sebagai berikut: 

2. Konsep budaya dalam kaitannya dengan pariwisata Islam (situs budaya-
agama Islam) (Al-Hamarneh, 2011) 
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3. Pariwisata identik dengan Muslim (tunduk pada kepatuhan dengan nilai-
nilai Islam), meskipun dapat diperluas yang mencakup non Muslim. 

4. Wisata religi (ziarah dan kunjungan ke tempat-tempat suci di seluruh 
dunia Islam) (Hassan, 2004) 

5. Pariwisata islam merupakan suatu pariwisata dengan dimensi moral baru 
yang didasarkan pada nilai-nilai yang dapat diterima, berdimensi etis dan 
memiliki standar transendental (Hassan, 2004). 

6. Wisata islam merupakan perjalanan yang memiliki motivasi keselamatan 
(Din, 1989) 

Definisi pariwisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang 
didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam (Sofyan, 2012). Adapun kriteria umum 
pariwisata syariah yaitu, pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. 
Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, 
menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, 
menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. 
Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. 

Istilah wisata halal sering pula disamakan dengan wisata religi. Padahal, 
wisata halal lebih luas dari wisata religi, yaitu mencakup segala wisata yang 
didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam yang tidak hanya untuk wisatawan 
muslim, tetapi untuk wisatawan non muslim (Al-Hasan, 2017). 

Berbicara mengenai wisata halal, menurut Abdul Kadir Din terdapat 10 
komponen ideal yang harus terdapat pada wisata halal yaitu: (1) Awareness atau 
pengenalan destinasi wisata; (2) Atractive atau menarik untuk dikunjungi; (3) 
Accessible atau mudah diakses; (4) Available atau tersedia destinasi wisata yang 
aman; (5) Affordable atau terjangkau oleh semua segmen; (6) A range of 
accommodation atau akomadasi yang disesuaikan dengan karakter wisatawan; (7) 
Acceptance atau sikap yang ramah dari masyarakat kepada wisatawan; (8) Agency 
atau agen yang memastikan paket tour berjalan dengan baik; (9) Attentiveness atau 
sikap ramah yang diwujudkan dalam bentuk yang atraktif; dan (10) Acoountability 
atau akuntabilitas kepastian keselematan, keamanan, dan tidak ada korupsi (Din, 
2000). Perbedaan signifikan antara konvensional, wisata religi, dan wisata halal 
ditunjukkan pada Tabel 1 (Jaelani, 2017). 
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Tabel 1. Perbedaan wisata konvensional, wisata halal, dan wisata syariah 

No Perbandingan Konvensional Religi Syariah 

1. Obyek Alam, budaya, 
herritage, kuliner 

Tempat ibadah, 
peninggalan sejarah 

Semuanya 

2. Tujuan Menghibur Meningkatkan 
spiritualitas 

Meningkatkan 
spiritualitas dengan cara 
menghibur 

3. Target Menyentuh kepuasan 
dan kesenangan yang 
berdimensi nafsu, 
semata-mata hanya 
untuk hiburan 

Aspek spiritual yang bisa 
menyenangkan jiwa. 
Guna mencari ketenangan 
batin 

Memenuhi keinginan 
serta menunmbuhkan 
kesadaran beragama 

4. Guide Memahami dan 
menguasai informasi 
sehingga bisa menarik 
wisatawan 

Menguasai sejarah tokoh 
dan lokasi yang menjadi 
obyek wisata 

Membuat turis tertarik 
pada obyek sekaligus 
membangkitkan spirit 
religi wisatawan. 
Mampu menjelaskan 
fungsi dan peran syariah 
dalam bentuk 
kebahagiaan dan 
kepuasan batin dalam 
kehidupan manusia 

5. Fasilitas Ibadah Komplementer Komplementer Integrated 

6. Kuliner Umum Umum Umum 

7. Relasi dengan 
masyarakat 
lingkungan 
obyek wisata 

Komplementer dan 
hanya untuk 
keuntungan materi 

Komplementer dan hanya 
untuk keuntungan materi 

Integrated, interaksi 
berdasar pada prinsip 
syariah 

8. Agenda 
perjalanan 

Setiap waktu Waktu-waktu tertentu Memperhatikan waktu 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan metode 
pendekatan kuantitatif dan didukung dengan data kualitatif. Cakupan sumber daya 
yang dijadikan sebagi subyek penelitian hanya sampel yang dianggap 
representative. Menurut Sugiyono (2012) dikatakan metode kuantitatif karena data 
penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistic. Selain itu, 
pendekatan kuantitatif digunakan karena peneliti menempatkan teori sebagai titik 
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tolak utama atas rasa ingin tahun peneliti untuk mengukur potensi pariwisata 
syariah di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dalam penelitian ini metode sampling 
yang digunakan adalah convenience sampling. Convenience sampling adalah 
suatu metode yang memilih responden berdasarkan kemudahan dan kenyamanan 
peneliti dalam mendapatkan dan menemukan contoh untuk dipilih. 

 

3.2. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
analisis dengan pendekatan studi deskripsi. Metode deskriptif adalah suatu metode 
yang meneliti status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem 
pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan 
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nasir, 
2003). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT dalam 
pengembangan strategi. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan 
strategis yang digunakan untuk mengevaluasi Strengths, Weakness, Opportunities, 
dan Threats terlibat dalam suatu proyek atau dalam bisnis usaha. Hal ini 
melibatkan penentuan tujuan usaha bisnis atau proyek dan mengidentifikasi 
faktor-faktor internal dan eksternal yang baik dan menguntungkan untuk 
mencapai tujuan itu. 

Tabel 2. Variabel Penelitian 

No Variabel Sub variabel 
1. Atraksi Alam 

Budaya 
Buatan 

2. Amenitas Perhotelan 
  Restoran/rumah makan 
  Biro Perjalanan Wisata 

Syariah 
  Pramuwisata 

3. Aksesibilitas Informasi 
  Keterjangkauan 
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4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Potensi Wisata Syariah Kota Pontianak 

4.1.1. Daya Tarik Wisata Syariah 

Kesiapan destinasi atau daya tarik wisata syariah Kota Pontianak dapat 
dilihat dari beberapa indikator utama yaitu ketersediaan wisata alam, wisata 
budaya dan wisata buatan, memiliki produk wisata belanja, kuliner, dan 
sightseeing, ketersediaan restoran halal, memiliki pertunjukan seni budaya yang 
tidak bertentangan dengan kaidah Islam, ketersediaan tempat beribadah dan sara 
bersuci yang layak serta sanitasi dan lingkungan destinasi wisata yang terjaga 
dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam indikator tersebut 
memberikan nilai positif bagi pengembangan potensi wisata syariah di Kota 
Pontianak. Skort total variabel daya tarik wisata syariah bernilai 2119 dengan 
skala maksimal 3000 dari enam indikator yang digunakan. Sebaran persentase 
persepsi responden memiliki daerah terbesar di kategori Netral, hal ini dapat 
terjadi karena memang saat ini memang belum ada program wisata syariah dari 
Pemerintah Kota Pontianak yang dicanangkan secara khsusus, sehingga jawaban 
yang diberikan oleh responden cenderung netral. Namun secara kumulatif, 
persentase jawaban responden berada nilai 71 persen yang berada pada level Baik 
atau Siap untuk dikembangkan lebih lanjut. 

 

Gambar 1. Skoring persepsi responden terhadap indikator variabel daya tarik 
wisata syariah (poin 1) dan skoring akumulasi daya tarik wisata syariah (poin 2) 

 

4.1.2. Akomodasi Wisata Syariah 

Pertumbuhan hotel dan penginapan di Kota Pontianak selama tiga tahun 
terakhir mengalami peningkatan cukup signifikan. Hingga saat ini tersedia 4160 
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kamar yang tersebar di 46 hotel di kota Pontianak yang terdiri dari hotel bintang 
empat, tiga, dua, satu, dan kelas melati. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dimana terdapat lima 
indikator yang digunakan untuk mengukur potensi akomodasi wisata syariah 
menunjukkan bahwa indikator tempat beribadah dan bersuci di setiap hotel kota 
Pontianak memiliki sebaran nilai di tiga kategori yaitu Tidak Baik, Netral, dan 
Baik. Adapun besaran nilai untuk kedua indikator tersebut berkisar pada 313 
sampai dengan 320. Hal ini menunjukkan bahwa hotel dan penginapan yang 
berada di kota Pontianak sudah cukup memadai untuk dijadikan sebagai sarana 
pendukung wisata syariah. Selanjutnya untuk indikator ketersediaan makanan dan 
minuman halal, kondusivitas suasana, dan kebersihan lingkungan memiliki 
sebaran nilai dari 356 sampai dengan 390. Jika dilihat dari nilai kumulatifnya, 
maka diperoleh nilai sebesar 1753 atau sebesar 70 persen atau berada pada 
kategori Baik, ini menunjukkan bahwa variabel akomodasi wisata syariah di kota 
Pontianak sudah sangat potensial untuk dikembangkan. 

 

Gambar 2. Skoring persepsi responden terhadap indikator variabel akomodasi 
wisata syariah (poin 1) dan skoring akumulasi wisata syariah (poin 2) 

 

4.1.3. Usaha Penyedia Makanan dan Minuman di Kota Pontianak 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ketersediaan rumah makan 
halal di kota Pontianak berada pada sudah sangat siap sebagai sarana pendukung 
wisata syariah. Meskipun belum seluruhnya rumah makan dan restoran di kota 
Pontianak mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, tetapi terdapat jaminan dari 
penyedian jasa makanan dan minuman tentang kehalalan dari makanan dan 
minuman yang disajikan mengingat sebagian besar penduduk di kota Pontianak 
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beragama Islam. Catatan penting yang perlu diperhatikan adalah perlunya 
standarisasi pelayanan sebagai pedoman bagi penyedia jasa makanan dan 
minuman di kota Pontianak baik yang sudah bersertifikasi halal maupun yang 
belum sehingga tercipta keseragaman pelayanan kepada wisatawan yang 
berkunjung ke kota Pontianak. Hasil skoring kumulatif variabel ini didapatkan 
nilai sebesar 766 dengan persentase kesiapan sebesar 77 persen yang masuk pada 
kategori Baik dan siap. 

 

Gambar 3. Skoring persepsi responden terhadap indikator variabel usaha penyedia 
makanan (poin 1) dan skoring akumulasi usaha penyedia makanan (poin 2) 

4.1.4. Biro Perjalanan Wisata Syariah 

Mengingat belum adanya program wisata syariah baik dari pemerintah 
maupun inisiasi dari warga masyarakat kota Pontianak, maka berdampak pada 
belum adanya biro perjalanan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam 
pelayanannya kepada pelanggan/pengunjung. Responden menilai bahwa 
pelayanan biro perjalanan wisata di kota Pontianak masih bersifat standar saja, 
tidak pelayanan yang bersifat khusus kepada pengunjung. Namun biro perjalanan 
tetap melayani pengunjung sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan baik 
oleh masing-masing biro jasa dan pemerintah kota Pontianak. Hal ini ditunjukkan 
pada hasil penelitian ini dimana sekitar 40 persen hingga 43 persen responden 
memberikan tanggapan netral terhadap pelayanan biro perjalanan wisata kota 
Pontianak, tidak jelek namun belum ada pelayanan yang khusus dan berarti yang 
membedakan dengan pelayanan di kota-kota lain di Indonesia. 
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Gambar 4. Skoring persepsi responden terhadap indikator variabel perjalanan 
wisata syariah (poin 1) dan skoring akumulasi perjalanan wisata syariah (poin 2) 

 

4.1.5. Aksesibilitas di Kota Pontianak 

Berdasarkan hasil penelitian dan data-data pendukung yang didapat, moda 
tranportasi di kota Pontianak terdiri dari moda transportasi darat, laut, dan udara. 
Trasportasi darat melayani angkutan dalam kota dan luar negeri, khususnya ke 
Malaysia dan Brunei Darussalam. Sementara untuk transportasi laut utamanya 
digunakan untuk distribusi barang saja. Moda transportasi udara termasuk moda 
transportasi unggulan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Pontianak 
terlebih lagi telah tersedia penerbangan langsung dari dan ke kota Pontianak ke 
dan dari kota-kota lain di Indonesia, seperti ke Jakarta, balikpapan, Bandung, 
Surabaya, Yogyakarta, Sintang, Ketapang, bahkan penerbanga langsung ke 
Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap 
aksesibilitas di kota Pontianak berada pada kategori Baik dan siap dikembangkan 
sebagai pendukung wisata syariah kota Pontianak. Adapaun skor kumulatif yang 
diperoleh sebesar 1372 dari skala 2000, atau sebesar 69 persen. 

 

Gambar 5. Skoring persepsi responden terhadap indikator variabel aksesibilitas di kota 
Pontianak (poin 1) dan skoring akumulasi aksesibilitas di kota Pontianak (poin 2) 
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4.2. Analisis SWOT Potensi Wisata Syariah di Kota Pontianak 

Analisis SWOT merupakan salah satu pendekatan analisis kebijakan yang 
menggambarkan Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opprtunity 
(peluang), dan Treatment (ancaman) dalam pengembangan wisata syariah di kota 
Pontianak. Analisis ini difokuskan pada faktor internal yang menjadi Strength dan 
Weakness dan faktor eksternal yang menjadi Opportunity dan Treatment. 

FAKTOR INTERNAL STRENGTH (S) WEAKNESS (W) 

 Kota Pontianak memiliki daya tarik 
wisata yang dapat dikembangkan 
menjadi daya tarik wisata syariah 
baik berupa wisata alam, wisata 
budaya dan wisata buatan. 

Akses telekomunikasi yang tersebar 
merata di seluruh bagian kota 
Pontianak yang terdiri dari berbagai 
operator pelayanan. 

Ketersediaan akomodasi yang sudah 
dengan sarana ibadah dan bersuci, 
kondisi yang kondusif, bersih dan 
ramah lingkungan. 

Koordinasi MUI dan Pemerintah 
Kota Pontianak dalam mendukung 
gerakan halal. 

Kemudahan moda transportasi baik 
yang disediakan pemerintah maupun 
swasta, dan tersedia bandar udara 
bertaraf internasional. 

Terdapat beberapa hotel yang 
memiliki sarana ibadah dan 
bersuci yang kurang memadai 
dari segi ukuran, sehingga harus 
mengantri untuk beribadah. 

Belum terdapat hotel dengan 
sertifikat halal. 

Belum tersedian biro perjalanan 
wisata dengan sertifikat halal 
atau pelayanan berprinsip 
syariah. 

Biro perjalanan wisata belum 
menyediakan pemandu wisata 
syariah 

Belum tersedia paket wisata 
syariah. 

FAKTOR EKSTERNAL   

OPPORTUNITY STRATEGI (S-O) STRATEGI (W-O) 

Mayoritas penduduk 
Indonesia beragama Islam, 
merupakan pasar potensial 
bagi perkembangan wisata 
syariah. 

Adanya konsep wisata 
syariah dari Kementerian 
Pariwisata dan Fatwa 
Pariwisata Syariah dari 

Menyediakan beberapa paket wisata 
syariah yang memiliki daya tarik bagi 
wisatawan untuk berkunjung ke kota 
Pontianak. 

Menambah rute penerbangan 
langsung ke beberapa negara. 

Mengadakan MoU dengan 
Kementerian Pariwisata untuk 
menciptakan sistem sertifikasi halal 

Memenuhi standar minimum 
fasilitas dan sarana pendukung 
wisata syariah, terutama 
ketersediaan sarana ibadah dan 
bersuci bagi wisatawan muslim. 

Mendorong setiap restoran untuk 
mengajukan sertifikasi halal MUI 
bagi yang belum dan melakukan 
monev bagi yang sudah 
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DSN-MUI 

Tingginya GDP negara-
negara TImur Tengah 
menjadi pasar potensial 
bagi pertumbuhan wisata 
syariah di Indonesia. 

terhadap usaha pariwisata 

Melakukan promosi secara masif 
menggunakan media elektronik dan 
media massa 

memiliki. 

Memberikan pembinaan kepada 
pemandu wisata untuk 
meningkatkan kompetensi dalam 
pelayanan kepada pengunjung 
terutama kemampuan 
berkomunikasi menggunakan 
bahasa asing. 

Memfasilitasi sertifikasi halal 
untuk usaha pariwisata. 

TREATMENT (T) STRATEGI (S-T) SRATEGI (W-T) 

Kalimantan Barat belum 
masuk ke dalam program 
destinasi wisata syariah 
dari Pemerintah Indonesia. 

Negara tetangga telah 
mempersiapkan diri untuk 
menjadi destinasi wisata 
syariah seprti Thailand, 
Singapura, Malaysia dan 
Brunei 

Melakukan studi banding ke daerah-
daerah yang sudah menjalankan 
program wisata syariah seperti NTB, 
DIY, Jawa Barat 

Melakukan pengembangan produk 
wisata dan menciptakan varian 
produk baru yang bersifat unik. 

Melakukan branding yang 
menunjukkan kelebihan destinasi 
wisata syariah kota Pontianak 
dibandingkan dengan daerah-
daerah lain. 

 

 

5. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hasil pengolahan dan 
pembahasan data penelitian tentang analisis potensi wisata syariah di Kota 
Pontianak, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengolahan data 
kuesioner tentang persepsi responden terhadap potensi wiosata syariah di Kota 
Pontianak yang diukur melalui enam variabel didapatkan hasil bahwa daya tarik 
wisata syariah berada pada kondisi baik dan siap dengan persentase sebesar 71 
persen, akomodasi wisata syariah berada pada kondisi Baik dan siap dengan 
persentase 70 persen, usaha penyedia makanan dan minuman berada pada kondisi 
Baik dan siap dengan persentase 77 persen, biro perjalanan wisata syariah berada 
pada kondisi netral dengan persentase 47 persen, pemandu wisata syariah berada 
pada kondisi Baik dan siap dengan persentase 62 persen, dan aksesibilitas berada 
pada kondisi baik dan siap dengan persentase 69 persen. 

Secara keseluruhan persepsi responden menyatakan bahwa Kota Pontianak 
dalam kondisi baik dan siap untuk mencanangkan dan mengembangkan wisata 
syariah dengan persentase kesiapan sebesar 66 persen. 
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