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ABSTRAK 

Saat ini wisata halal mulai banyak diminati seiring dengan peningkatan wisatawan Muslim dari tahun ke 

tahun. Pengembangan wisata halal mulai banyak dilakukan oleh berbagai negara dan merupakan segmen 

pasar yang berkembang pesat baik di negara dengan mayoritas muslim maupun non Muslim Satriana et.al 

(2018) dan Chookaew et.al (2015). Kalbar termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki provinsi “Seribu 

Sungai” yang sudah ditetapkan menjadi Daerah Tujuan Wisata ke XIX yang secara faktual, kondisi Kalbar 

memang banyak mempunyai objek wisata yang berpotensi untuk dikembangankan, meskipun belum 

termasuk dari sembilan destinasi wisata halal di Indonesia, namun beragamnya destinasi wisata yang 

dimiliki Kalbar dapat dijadikan berdaya saing. Oleh sebab itu, kebutuhan wisata halal sangat diperlukan 

guna mendukung kepariwisataan di Kalbar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan 

tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan atau masyarakat dalam pengembangan wisata halal di Kalbar. 

Kata Kunci : Pengembangan, Wisata Halal, Kalimantan Barat. 

 

1. PENDAHULUAN 

Manusia semakin menghargai waktu luang untuk menghilangkan kejenuhan dalam 

pekerjaan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan akan kesejahteraannya. ketika manusia 

mendapatkan dan atau menemukan waktu luang mereka pun melakukan upaya yang sifatnya 

hiburan dan salah satunya adalah dengan bepergian (berwisata). Dengan memanfaatkan waktu 

luang untuk berlibur atau melakukan perjalanan seseorang mendapatkan pengalaman unik dan 

dapat melihat dan merasakan kebesaran ciptaan Allah Swt. Segala upaya akan dilakukan manusia 

untuk mencari tempat-tempat wisata yang menawarkan fasilitas yang baik, nyaman dan aman 

seperti penginapan, kuliner, tempat ibadah, pusat perbelanjaan dan lain-lain.    

Pariwisata halal muncul sebagai konsep baru dengan tujuan berwisata berdasarkan ajaran 

Islam. Muslim melakukan perjalanan tidak hanya berfungsi sebagai perjalanan keagamaan yang 

wajib oleh Muslim. Akan tetapi wisatawan Muslim bepergian dengan tujuan rekreasi (Yan, S.Y., 

Zahari, N.A., & Zain, N.M, 2017). 

Secara emosional, wisatawan lebih tertarik pada destinasi wisata yang menawarkan 

ketenangan sehingga membuat wisatawan betah menikmati masa-masa liburan mereka. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kim dan tim. (Kim, S., Im.H.H., & King, B.E, 2014). 

Pariwisata merupakan kebutuhan universal manusia yang tidak akan pernah mati, kini dan akan 

datang. Sebab itu perlu digarap secara terprogram dan profesional (Djakfar, H.M, 2019).  

Dikembangkannya destinasi wisata halal diharapkan akan memberikan manfaat bagi 

seluruh lapisan masyarakat, baik bagi pengusaha maupun wisatawan yang pada akhirnya 
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berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan juga akan berdampak pada 

kesejahteraan penduduk di daerah tersebut (Djakfar, H.M, 2019). 

Di era ini pariwisata adalah salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi 

signifikan terhadap pendapatan nasional Indonesia. Lebih lanjut lagi Menparekraf menjelaskan 

bahwasannya dalam beberapa tahun terakhir ini, kontribusi sektor pariwisata terhadap 

perekonomian nasional semakin besar (Widagdio. K.G, 2015). Tidak hanya menjadi elemen 

pertumbuhan ekonomi, kepariwisataan juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap nilai-

nilai agama, budaya dalam hidup masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta 

kepentingan nasional sehingga kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional yang dituntut untuk secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan 

bertanggung jawab (Hamzana, A.A, 2017). 

Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mendapat julukan “Seribu Sungai” yang memiliki 

sungai terpanjang di Indonesia yang dinamai sungai Kapuas. Tidak hanya sungai Kapuas, Kalbar 

juga memiliki 584 destinasi wisata yang tersebar di 14 kabupaten/kota sebagaimana tabel di 

bawah ini. 

Tabel. 1. Daftar Destinasi se Kalimantan Barat 

No. Nama Kabupaten / Kota Jumlah Destinasi 

1 Kota Pontianak 18 

2 Kota Singkawang 25 

3 Kabupaten Mempawah 23 

4 Kabupaten Kubu Raya 53 

5 Kabupaten Landak 32 

6 Kabupaten Bengkayang 59 

7 Kabupaten Sambas 67 

8 Kabupaten Sanggau 62 

9 Kabupaten Sintang 61 

10 Kabupaten Melawi 30 

11 Kabupaten Sekadau 26 

12 Kabupaten Kapuas Hulu 46 

13 Kabupaten Ketapang 55 

14 Kabupaten Kayong Utara 27 

Jumlah 584 

            Sumber: Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata 2019  

Dari 584 (lima ratus delapan puluh empat) destinasi wisata di atas, terdapat 8 

(delapan) destinasi unggulan di Provinsi Kalbar, antara lain: 
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Tabel 2. 

Delapan Destinasi Unggulan Kalimantan Barat 

 

No. Nama Kabupaten / Kota Nama Destinasi Wisata  

1 Kota Pontianak  Tugu Khatulistiwa  

2 Kabupaten Bengkayang  Pulau Lemukutan  

3 Kabupaten Sambas  Desa Wisata Tenun  

4 Kabupaten Landak  Air Terjun 7 (tujuh) Tingkat Riam Manangar  

5 Kabupaten Sintang Cagar alam bukit kelam  

6 Kabupaten Kapuas Hulu  Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum  

7 Kabupaten Kayong Utara  Kepulauan Karimata  

8 Kabupaten Ketapang  Taman Nasional Gunung Palung  

            Sumber: Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata 2019 

Beragamnya destinasi wisata yang ada Kalbar dapat dikembangkan menjadikan Provinsi 

sebagai destinasi alternatif bagi wisatawan lokal maupun internasional. Peningkatan kemampuan 

pengelolaan sumber daya alam yang ada dapat meningkatkan daya saing wisata daerah. 

 

Table1.3 

Data Kependudukan Prov. Kalbar 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dukcapil.kalbar  

Populasi Muslim di Kalbar mencapai 3.275.798 jiwa (Kalbar, 2020) dan pertumbuhan 

populasi Muslim diproyeksikan akan meningkat di tahun 2075 dan Islam menjadi agama terbesar 

kedua setelah katolik (Kamarudin, L.M., Ismail, H.N, 2017). Semakin meningkatnya jumlah 

wisatawan yang berwisata di Kalimantan Barat merupakan peluang untuk terus mengembangkan 

potensi wisata lokal. Seperti yang dilansir di koran lokal “suara kalbar” menurut Kepala Dinas 
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Pariwisata Provinsi Kalbar saat membuka Forum Komunikasi Pengembangan Destinasi 

Pariwisata di Kalbar 2019 bahwa Provinsi Kalbar yang memiliki berbagai potensi destinasi 

pariwisata dan beragam kebudayaan dan religi memiliki nilai-nilai luhur, sangat unik dan menjadi 

potensi yang sangat menarik  (Dina Wardoyo, 2019). 

Pada acara pembukaan Munas Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 2020, 

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin mendorong pelaku industri pariwisata untuk 

menyediakan layanan halal di destinasi wisata atau “Wisata Halal”. Layanan itu misalnya, 

fasilitas tempat ibadah atau sholat yang layak dan bersih, serta menu makanan halal. Ma’ruf Amin 

yakin, dengan disediakannya “Wisata Halal” akan meningkatkan kunjungan wisatawan muslim 

(Mustar,2020).  

 Salah satu Masjid yang ada di kalbar yaitu Masjid Oesman Al-Khair yang ada di 

kabupaten Kayong Utara tepatnya berada di daerah Sukadana telah mendapatkan penghargaan 

dari Anugerah Pesona Indonesia (API) tahun 2019 berupa juara runner up kategori wisata halal. 

 Potensi pariwisata yang ada di Provinsi Kalbar tetapi belum dapat perhatian yang serius 

dari pemerintah daerah, menurut ketua ASITA Kalbar, seperti yang dikatakan oleh Nugroho 

kepada wartawan Pontianakpost. Dia menilai sektor pariwisata butuh perhatian lebih. Pasalnya 

selama ini, pariwisata seperti kurang diperhatikan. “Misalnya kita belum punya Perda Pariwisata 

(Nugroho, H.E, 2020). 

Kementerian Pariwisata (2015) dalam laporannya mencatat sudah ada 13 provinsi yang 

siap untuk mengembangkan destinasi wisata halal di Indonesia yaitu Aceh, Banten, Sumatera 

Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa 

Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali. Kalbar, meskipun tidak disebut sebagai provinsi 

yang siap menjadi destinasi wisata halal, namun Kalbar harus berinisiatif mempersiapkan diri 

untuk menjadi provinsi tujuan wisata halal. 

Kalbar memiliki potensi besar dalam destinasi pariwisata, namun belum mendapat 

perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Hal itu dapat dilihat dari 

belum adanya konseptualisasi dan tujuan destinasi wisata halal dalam Rencana Induk 

Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA). 

Jika pemerintah, masyarakat daerah, pihak swasta saling bersinergi dalam 

mengembangkan wisata halal di Kalbar maka akan mengangkat nilai dari pariwisata daerah.  Oleh 

karena itu penulis mencoba melakukan kajian untuk menggali potensi wisata halal dan 

menyajikan desain konsep wisata halal yang memiliki keunikan tersendiri yang merupakan 

bagian dari upaya pengembangan kepariwisataan Kalimantan Barat.  Draft konsep ini adalah 

upaya untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah dalam penerapan konsep 

wisata halal dalam rencana Induk Pariwisata Daerah guna meningkatkan dan mengembangkan 

kepariwisataan di Kalbar. 

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh CrescentRating yang telah lebih dari satu dekade 

mengembangkan berbagai inisiatif untuk membantu destinasi dan penyedia layanan dalam 

memahami lebih baik dan memberikan “nilai atau manfaat” pada perjalanan di pasar Muslim 

global. Termasuk juga rating dan sistem akreditasi, konferensi, pelatihan, dan sertifikasi. 

Upaya yang sudah didesain untuk pengembangan halal travel dan memenuhi lima tujuan 

adalah sebagai berikut: 

1. Integritas, keberagaman dan kepercayaan: Tujuan ini memungkinkan Muslim tetap menjadi 

individu aktif di komunitas global tapi tetap menjadi pribadi yang bertakwa. 
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2. Warisan, budaya dan hubungan. Menghubungkan wisatawan Muslim yang satu dengan yang 

lain dengan komunitas lokal dan warisan sejarah. 

3. Pendidikan, pengetahuan dan kemampuan. Meningkatkan pemahaman antara komunitas, 

menambah industry pengetahuan dan akademisi untuk meningkatkan kemampuan 

stakeholder. 

4. Industri, inovasi dan perdagangan. Bertujuan menciptakan kesempatan-kesempatan untuk 

meningkatkan perdagangan dan mendorong pertumbuhan di berbagai sektor. 

5. Kesejahteraan dan wisata berkelanjutan. Mengakui tanggung jawabnya dan dampak sosial 

pada wisatawan, lebih luas pada komunitas dan lingkungan. 

Tujuan pengembangan ini adalah sebagai kerangka kerja secara komprehensif yang 

berfungsi sebagai blueprint untuk industri pariwisata (GMTI, 2019). Oleh sebab itu, konsep 

pengembangan ini penulis gunakan sebagai guideline untuk “mengembangkan mendesain” peran 

strategi dalam memasarkan pariwisata halal dalam memberdayakan ekosistem wisata halal di 

Kalbar. 

Kalbar sebagai salah satu provinsi yang memiliki keragaman destinasi wisata, dan juga 

memberikan konsentrasi terhadap pariwisata halal sebagaimana yang telah dilakukan oleh 

beberapa provinsi yang dijadikan destinasi unggulan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah dalam kajian ini adalah ingin 

meninjau lebih lanjut pengembangan pariwisata halal dan strategi yang tepat dalam upaya 

memperkenalkan destinasi wisata di Kalbar. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Pariwisata halal adalah salah satu tren terbaru yang muncul dari pertumbuhan jumlah 

wisatawan Muslim di seluruh dunia dan pesatnya perkembangan industri halal. Tren pariwisata 

halal meningkat sangat kuat di dunia internasional, hal ini disebabkan modernisasi negara-negara 

Arab dan bertambahnya jumlah populasi Muslim di seluruh dunia. Pada saat ini pariwisata Islam 

dianggap sebagai wadah yang sangat menjanjikan dalam waktu dekat, mengingat pariwisata Islam 

telah banyak mendapat minat dalam beberapa tahun terakhir (Kessler, K, 2015). Ketua Tim 

Percepatan dan Pengembangan Pariwisata (Sofyan) menjelaskan secara optimis bahwa pada 

tahun 2019, Indonesia dapat menjadi destinasi pariwisata halal nomor satu di dunia. Namun, 

dibutuhkan pembenahan dari segala aspek pariwisata agar dapat menuju target tersebut. 

2.1. Konsep Wisata Halal 

Definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada 

nilai-nilai syariah Islam. World Tourism Organization (WTO) menganjurkan bahwa segmentasi 

wisata halal tidak hanya terbatas pada wisatawan Muslim akan tetapi bagi wisatawan non-Muslim 

yang ingin menikmati keindahan alam dan kearifan lokal. Hubungan wisatawan (tamu) dan agama 

juga ditegaskan, bahwa muslim sebagai tuan rumah harus memberikan keramahtamahan kepada 

wisatawan. Konsep wisata halal yang sedang gencar-gencarnya digaungkan baik oleh private 

(baik perorangan maupun perusahaan), pemerintah di dalam maupun luar negeri menjadi pecut 

bagi daerah-daerah untuk memajukan wisata halal lokal dengan memperhatikan konsep 

pemasaran yang memadai guna menunjang perkembangan dan pertumbuhan halal tourism di 

daerah tersebut. Sebagaimana wisata halal yang ditawarkan oleh Jepang kepada wisatawan 

muslim yang mayoritas dari negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-

negara Timur Tengah (Wahidati & Sarinastiti, 2018).  

Tujuan wisata, keramah-tamahan, makan dan minuman, fasilitas dan perlengkapan 

ibadah menjadi pertimbangan bagi wisatawan muslim atas perjalanan mereka, apakah itu halal 
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atau tidak. Dan sebagian wisatawan muslim menginginkan lebih banyak resort didirikan dan 

dimiliki oleh Muslim sehingga tidak ada lagi penyediaan minuman beralkohol, hotel dengan klub 

malam dan para staff mengenakan dress code yang sopan dan tertutup (Henderson, J.C, 2016). 

Menurut (Chookaew, S., et al, 2015) ada delapan standar pengukuran wisata halal baik 

secara administrasi dan pengelolaannya untuk wisatawan dari negara-negara Muslim antara lain: 

1. Seluruh pelayanan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Muslim. 

2. Pemandu dan staf harus memiliki kedisiplinan dan menghormati prinsip-prinsip wisatawan 

Muslim. 

3. Mengatur semua aktivitas agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Muslim. 

4. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

5. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal. 

6. Transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi. 

7. Menyediakan tempat untuk kegiatan ibadah. 

8. Bepergian ke tempat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. 

Posisi wisata halal adalah alternatif bagi wisatawan Muslim yang ingin mendapatkan 

tidak hanya kebutuhan wisata, tetapi juga kebutuhan spiritual. Wisata halal, tidak hanya milik 

wisatawan Islam saja, wisatawan non-Muslim juga diperbolehkan untuk menikmati wisata 

halal. Dalam konteks perkembangan pariwisata halal, kita bisa telusuri bahwa perkembangan 

wisata halal tidak terlepas dari wisata religi, wisata syariah dan kemudian berkembang menjadi 

wisata halal  (Fathurrohman, 2018). 

Konsep pariwisata halal menjamin ketersediaan kebutuhan dasar umat Muslim untuk 

tetap menjalankan ibadah dan beraktivitas sesuai dengan hukum syariah selama berada di 

destinasi wisata tujuan (Destiana, R., & Astuti, R. S, 2019) sebagaimana standard dari 

Mastercard CrescentRating GMTD 2019 kebutuhan dasar wisatawan Muslim saat berwisata 

seperti: Makanan halal, fasilitas ibadah, kamar mandi dengan fasilitas air bersih, tidak ada 

sentiment Islamofobia, pelayanan bulan Ramadhan, pengalaman wisata, fasilitas rekreasi 

tertutup, tidak ada layanan non-halal dan lain sebagainya 

2.2. Pengembangan Wisata Halal di Kalbar 

Provinsi Kalbar sudah ditetapkan menjadi Daerah Tujuan Wisata ke XIX yang secara 

faktual, kondisi Kal-Bar memang banyak mempunyai objek wisata yang berpotensi untuk 

dikembangankan. Pembangunan pariwisata di Kal-Bar saat ini pada tahap eksplorasi dan peran 

pemerintah dalam pembangunan pariwisata dibutuhkan oleh masyarakat. Seni dan budaya yang 

hidup dan berkembang di masyarakat Kal-Bar merupakan sumber daya tarik dan menjadi modal 

besar bagi pengembangan dan peningkatan pariwisata (Ciptadi, W, 2002). 

Baru-baru ini telah dilakukan program cross border tourism di pintu masuk darat di Aruk 

Sajingan Kab Sambas. Hal tersebut adalah salah satu upaya implementasi diplomasi Indonesia-

Malaysia untuk mempromosikan wisata di Kalbar khususnya di Kab Sambas. Diplomasi berbasis 

cross border tourism dilakukan oleh multi track diplomacy yaitu: pemerintah, bisnis, dan pihak 

swasta. Diplomasi melalui pemerintah berlandaskan tiga tingkatan regulasi yaitu; lokal nasional, 

dan internasiona. Sedangkan melalui bisnis dilakukan oleh Asita dengan beroperasinya pasar 

belampar yang berlokasi dengan Pos Lintas Batas Negara di Aruk (Elyta, E., & Nuzulian, U, 

2020). 

Wisata alam, wisata budaya, wisata religi dan wisata buatan, memiliki produk wisata 

belanja, kuliner dan sightseeing, ketersediaan restoran halal, pertunjukan seni budaya, 

ketersediaan tempat ibadah, adalah indikator utama daya tarik destinasi wisata. Didukung juga 

oleh ketersediaan hotel yang cukup memadai untuk dijadikan sarana sebagai pendukung wisata 



200 
 

Syariah dengan jumlah 4160 kamar di 46 hotel baik bintang empat, tiga, dua dan atau kelas melati 

(Amalia, S, 2018). Menariknya, secara swadaya masyarakat berperan dalam pengembangan 

kepariwisataan di Kal-Bar khususnya di Kab Sambas. Sebagaimana yang dilakukan oleh para 

Kelompok Sadar Wisata. Mereka sangat berperan dalam pengembangan pariwisata di Sambas. 

Secara langsung dan tidak mereka melakukan pembinaan, pengelolaan tempat wisata (seperti 

atraksi pertunjukan dan lain sebagainya) (Evita, R., & Rosalina, T, 2018) 

Selanjutnya, penyediaan makanan halal sudah siap untuk mendukung wisata Syariah, 

sebagaimana hasil penelitian (Amalia, S, 2018) bahwa meskipun ada beberapa restoran yang 

belum mendapat sertifikasi halal dari MUI akan tetapi ada jaminan kehalalan dari pihak penyedia 

makanan dan minuman yang disajikan. Sedangkan biro perjalan wisata Syariah masih 

menggunakan pelayanan standard belum dilakukan secara Syariah mengingat belum adanya 

inisiasi dari masyarakat dan peraturan daerah mengenai pariwisata halal. 

Dalam lima tahun terakhir, jumlah kunjungan wisatawan ke Kalbar menunjukkan 

peningkatan trend. Sebagaimana data yang dirilis oleh BPS jumlah kunjungan wisman selama 

tahun 2018 merupakan yang tertinggi. Selama tahun 2018 jumlah kunjungan wisman mencapai 

70.578 kunjungan atau naik 20,66 persen dibanding jumlah kunjungan selama tahun 2017 yang 

tercatat 58.492 kunjungan. (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalbar 2018). 

Kalbar akan dijadikan icon untuk wisata kuliner khususnya di kota Pontianak. Wisata 

kuliner berkembang pesat seiring dengan perkembangan wisata Syariah. Berdasarkan hasil 

penelitian (Sandy, S., & Damajanti, M. N, 2013) wisata kuliner sangat berkembang pesat dan 

potensi wisatawan terbesarnya adalah dari Kuching Malaysia bagian timur dan Brunei. Akan 

tetapi sungguh sangat disayangkan, Kalbar termasuk provinsi yang belum optimal dalam 

pengembangan cagar budaya sebagai daya tarik wisata halal. Contoh Keraton Kadriah yang 

merupakan salah satu destinasi wisata religi bagi masyarakat Kalbar. Berdasarkan hasil penelitian 

(Wibowo, B., & Syaifulloh, M, 2016) bahwa Keraton Kadriah sebagai daya tarik wisata di kota 

Pontianak memberikan peran yang cukup signifikan bagi masyarakat sekitar keraton terutama di 

sektor ekonomi masyarakat. Dilihat dari antusias pembukaan area perdagangan di sekitar. 

Pemerintah kota Pontianak berupaya dalam pengembangan dan pelestarian Keraton Kadriah 

sebagai objek wisata hanya sebatas promosi saja. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi Pustaka 

(jurnal-jurnal nasional dan internasional) dan referensi yang relevan dengan topik penelitian. 

Format desain deskriptif kualitatif banyak memiliki kesamaan dengan desain penelitian 

kuantitatif, karena itu desain deskriptif kualitatif biasa disebut dengan kuasi kualitatif atau desain 

kualitatif semu. Artinya, desain ini belum benar-benar kualitatif karena bentuknya masih 

dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif, terutama dalam menempatkan teori pada data yang 

diperolehnya. (Bungin, B, 2008). Untuk teknik pengumpulan data dalam kajian ini dengan studi 

literatur dan studi dokumentasi.  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kalbar memiliki potensi besar dalam destinasi pariwisata, namun belum mendapat 

perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Hal itu dapat dilihat dari 

belum adanya konseptualisasi dan tujuan destinasi wisata halal dalam Rencana Induk 

Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA). 

Jika pemerintah, masyarakat daerah, pihak swasta saling bersinergi dalam 

mengembangkan wisata halal di Kalbar maka akan mengangkat nilai dari pariwisata daerah.  Oleh 
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karena itu penulis mencoba melakukan penelitian atau kajian untuk mengetahui sudah sejauh 

mana pengembangan wisata halal di Kalbar.   

 

4.1 Peluang dan Tantangan 

Kalbar merupakan salah satu provinsi yang memiliki beragam destinasi wisata, baik yang 

berbasis religius, budaya, bahari, alam dan masih banyak lagi. Wilayah yang secara geografis 

berbatasan langsung dengan bagian Serawak, Malaysia Timur, dan terdapat 16 (enam belas) Pos 

lintas batas di wilayah Kalbar, 3 diantaranya sudah resmi dibuka yaitu PLBN Aruk di kabupaten 

Sambas, Entikong di kabupaten Sanggau dan Nanga Badau di kabupaten Kapuas Hulu.  

Keunikan destinasi di Kalbar memberikan daya Tarik tersendiri, oleh sebab itu 

pengembangan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan. Adanya kesadaran masyarakat yang 

disebut dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi penunjang tumbuhnya dan 

berkembangnya pariwisata halal di Ka-Bar. 

Peluang: peluang dalam pengembangan wisata halal di Kalbar adalah: mayoritas 

penduduknya beragama Islam, destinasi yang beragam, rute penerbangan langsung ke beberapa 

negara, MUI dan Kementerian Kepariwisataan MoU untuk sertifikasi halal, sudah memenuhi 

standar minimum fasilitas dan sarana pendukung wisata halal, mendorong setiap restoran untuk 

mengajukan sertifikasi halal, memfasilitasi sertifikasi halal untuk usaha pariwisata, bisa 

melakukan studi banding ke provinsi yang sudah menjalankan program wisata halal seperti NTB, 

pengembangan produk wisata dan menciptakan ragam produk baru yang unik. 

Tantangan: tantangan dalam pengembangan adalah: konsep wisata halal yang jelas, 

akomodasi dan infrastruktur jalan yang rusak menyebabkan perjalanan ke tujuan wisata sedikit 

terhambat, jaringan komunikasi belum terlalu merata hingga ke pelosok desa, belum tersedia biro 

perjalanan yang menggunakan prinsip Syariah, belum ada pemandu wisata Syariah, belum 

tersedia paket wisata Syariah, Kal-Bar belum masuk ke dalam program destinasi wisata halal oleh 

pemerintah pusat, belum ada hotel yang bersertifikat halal. 

 

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kalbar belum optimal melakukan pengembangan pariwisata halal. Meskipun demikian, 

setidaknya sudah ada usaha dan upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana yang mendukung 

pariwisata halal dengan akomodasi yang ada seperti hotel, kuliner halal, dan upaya-upaya lain 

yang dilakukan. Kerjasama antara Pemerintah daerah, masyarakat, dan Lembaga terkait sungguh 

sangat diharapkan untuk pengembangan wisata halal yang berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut, 

mendalam dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk mendesain draft konsep pariwisata halal 

guna mendukung perkembangan wisata halal di Kalbar. 

Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi dan rekomendasi dalam 

pengembangan pariwisata halal di Kal-Bar. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan  adalah 

sebagai berikut: 

a. Adanya konseptualisasi wisata halal yang jelas untuk pengembangan wisata halal yang 

berkelanjutan. 

b. Pemerintah provinsi segara menerbitkan peraturan daerah mengenai konsep pariwisata 

halal. 

c. Menentukan strategi untuk promosi dan sosialisasi yang melibatkan semua kalangan 

stakeholders secara terintegrasi melalui seminar atau workshop. 

d. Sinergi dengan semua pihak yang memiliki perhatian di bidang kepariwisataan. 
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e. Peningkatan keahlian SDM. 

f. Percepatan pembangunan sarana transportasi dan memperbaiki akses informasi untuk 

mempermudah wisatawan. 
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